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PENTRU CITITOR 

  

Însemnările politice ale lui Alexandru Marghiloman se 
referă la activitatea sa politică şi la raporturile și con: 
vorbirile ce a avut cu diferite persoane într'o bună parte 

.a sirălucitei sale cariere. 
Incepute la 1897, cu întreruperi mari, aceste note sau 

Însemnări, la început mai mult un „aide-memoire“, iau ca- 
racterul unui adevărat juinal după 1912; astjel că pe- 
rioada de mare însemnătate pentru istoria noastră contim- 
porană dintre 1913—1919, perioadă în care marele bărbat 
joacă un rol de frunte, este aceea care prezintă o conti- 
nuitate prețioasă. Toafe întrevederile şi conferințele avute 
cu personalitățile cu care s'a aflat în legătură, sunt redate 
cu fidelitate. Ele vor lămuri multe puncte întunecate din 
istoria anilor din urmă. 

Însemnările lui Marghiloman au fost scrise când în româ- 
neşie, când în franfuzeşte. Acolo unde textul original era 
francez, lam reprodus întocmai în josul paginei, tradu- 
cându-l însă, spre a urina fără întrerupere textul principal 
românesc. 

După 1919, notele sunt mai rari, răzlețe. Multe lucruri, 

nerecunoștința celor pe cari îi salvase în vremuri grele, 

priveliștea penibilă a frământărei şi micimei politicianilor, 

au ținut pe omul de Stat într'o rezervă în care numai o fire 
ca a lui era capabilă să se menție. 

Alexandru Marghiloman avea intențiunea să revadă și 
să redacteze definitiv însemnările sale. Dar închizând ochii — 
în momentul când venirea lui la cârma ţării, așteptată şi 
dorită de toţi, era să se îndeplinească, — ele au rămas în 
forma în care fuseseră aşternute dintr'o zi pe alta.
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In testamentul său a înscris următoarele rânduri: „An 
„0 serie de caiete în cari am notat evenimentele politice 
„și faptele istorice la cari am luat parte. Insărcinez pe 
„Octav George Lecca, pe Panaili Wyzanti și pe Mihail 
„Pherekyde (Pic), să le pună în regulă şi să publice părțile 
„importante... “ 

Așa s'a urmat. Editorii însă nau abuzat de latitudinea: 
dată lor: cititorul va găsi în întregime notele-memorii ce 
urmează, 

Câteva documente mai însemnatedin archiva Marghiloman. 
s'au alăturat la sfârşit în anexe.



1897. 

Duminică, 23 Noembrie. — Seara, la 6 ore am aflat la 
Club că spre Calea Văcăreşti fusese încăerare mare în- 
tre evrei şi manifestanți, provocată de înțrunirea stu- 
denţilor la Dacia. Bande izolate de manifestanți, se zice, 
au spart toate vitrinele, făcând chiar acte de prădăciune 
în Lipscani şi în Calea Victoriei până la piaţa 'Tea- 
trului, 

Luni, 24 Noembrie. — Vizitat Lipseanii şi str. Sf. 
Vineri, unde toate geamurile şi obloanele sunt sfărâ- 
mate; Sinagoga, unde un grilaj interior este rupt iar gea- 
murile sparte. N'am putut merge mai departe din cauza 
lumei care se ţinea după mine. Intâlnit pe Carp cu G. 
Filipescu : Carp crede că o interpelare trebue făcută. 

Interpelat la Cameră pe Ministrul de Interne Phere- 
kyde. Am spus studenţimei ce socotesc despre ea şi am 
tăcut poliţia direct responsabilă de cele „petrecute în 
ajun. Notez că între alte probe pentru mine; era şi afir- 
maţia unui corespondent, berlinez, care spusese lui Carp 
că manifestanţii bătuseră un ovrei sub ochii lui, iar că 
un sergent de uliţă prezent sta cu braţele încrucişate, 

Pherekyde răspunde. El inocentează pe studenţi, pe 
cari îi laudă (aplauze entuziaste), legitimează, cele pe- 
trecute ca o justă reacțiune contra provocărilor evreilor, 
cari : au insultat România, prin manifestele lor şi au 
ținut întruniri nepermise de Constituţiune ! — Camera, 
a împiedecat, închizând discuţia, două obiecţiuni fireşti : 
De ce nu a dat în judecată pe autorii afiptelor în cari se 
insulta ţara, de ce a permis acele întruniri ? — (Nota : 
Intrunirile din Bucureşti ale evreilor sau ținut cu au- 
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torizaţia poliţiei după cerere făcută formal! Răs- 
punsul a părut uimitor celor cari nu erau dinainte ho- 

tărâţi a înghiţi tot. (Intre alte mărgăritare : «Poliţia a 
fost surprinsă»). 

Marţi, 25 Noembrie. — Interpelarea lui Carp la Se- 
nat. Ministrul schimbat cu totul tonul ; anunţat chiar că 
legea Berindei, prilegiul întregei încăerări, nici că va 
avea, fiinţă. 

Se zice că Regele, foarte nemulţumit de răspunsul 
lui Pherekyde în Cameră, i-ar fi făcut mustrări, al că- 
ror efect s'a văzut în Senat. — Generalul Vlădescu mi-a 
confirmat că, spre marea lui supărare, Regele n'a aflat 

de cele petrecute Duminică decât Luni la 10 ore dimi- 
neaţa. — Studenţii fulgeră în contra mea şi mă ame: 
ninţă cu trăsnetele lor. 

Seara, contele Thurn mi-a povestit conversaţia lui 
Sturdza cu Ponton, care dis-de-dimineaţă ceruse eri Pri- 
mului Ministru o întâlnire, pentru a-i înainta cererea de 
indemnizaţie pentru un supus rus molestat Duminică. 

Sturdza reîncepând diatribele sale, Fonton "i-a tăiat cu- 
vântul : «la question juive m'est absolument indifferente 
et ne me regarde pas !». 

Joi, 27 Noembrie. — Regele ma primit în audienţă 
între 2—3. Reţiu punctele următoare : 

1) Mare nemulţumire din cauza tulburărilor în contra 
evreilor : «Crezi că poliţia a fost complice ?» — Am indi- 
cat motivele cari mă făceau să crez cel puţin la destulă 
prostie din partea prefectului ca să vadă cu ochi bine- 
voitori cele petrecute. Am mai indicat că liberalii 
aţâțând pe studenţi în chestia naţională şi că aceşti ti- 
neri urmând aceiaşi cale în chestiunea decoraţiunei Ies- 

  

  

In original: — Jeudi 27 novembre. — Le Roi m'a recu er 
audience de deux â quatre. Je retiens les points suivants: 

1) Graves mâcontentements au sujet des troubles contre 
les juifs. «Croyez-vous que la police ait 6t6 complice?., J'ai 
indiqu€ les raisons qui me faisaient croire pour le moins A 
assez de sottise de la part du prâfet ponr qu'il ait vu dun 
bon oeil ce qui s'âtait pass6. Jai indiqu€ aussi que les lib6- 
vaux ayant mont6 les €tudiants dans la question nationale 
et. ces jeunes gens ayant de nouveau empaume cette voie sur
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zensky, se găsea poate că ar fi bine să fie îndrumați pe 
o nouă urmă, de data asta împotriva evreilor. — 2) Le- 
gea Berindei n'a luat ființă. Primul anteproect fusese 
oprit. de Rege din cauza dispoziţiunei privitoare la evrei. 
Divulgarea proeetului de lege a mirat mult pe Majesta- 
tea Sa, care nu crede pe generalul Budişteanu străin de 
aceasta. — 3) Aprobarea discursului pronunţat în ajun 
de Carp la Senat. — 4) Aurelianiştii, cari nu prea sunt 
agreaţi, nu pot spera puterea. Sar pare ca formațiunea 
Sturdza să fie ultima acordată liberalilor (eine ştie?).— 
5) Grijă mare în ce priveşte direcţia ulterioară a parti- 
dului liberal. Regele nu vede cine poate fi viitorul şef 
al partidului : mare lipsă de oameni! — 6) La afirma- 
ţia mea că guvernul nu există, Regele zice că a recunos- 
cut slăbiciunea partidului liberal chiar de a doua zi de 
venirea lui la putere: «Domnul Carp avea dreptate 
când o spunea!» —.7) «Cari sunt raporturile Dv. 
cu conservatorii ? — Statu quo ante: nimic schimbat 
în înţelegerea noastră din timpul când formam guver- 
nul. — «Este un punct negru în viitorul partidului con- 
servator : D-l Filipescu, care e totdeauna alături de d-l 

  

la dâcoration Jeszensky, on n'tait peut-âtre pas fâch6 de 
les lancer sur une nouvelle piste, contre les juits cette fois-ei. 

2) La loi Berindei n'a jamais pris corps. Le premier avant- 
projet avait 6t6 dejă arrâte par le Roi, ă eause de la disposi- 
tion concernant les juifs. La divulgation du projet de loi a 
beacoup 6tonn€ Sa Majestă, qui ne croit pas 6tranger â la 
chose le general Budişteanu. — 3) Approbation du disecours 
de la veille prononcâ par Carp au Sânat.— 4) Les Aurâlianis- 
tes, qui ne sont, pas en odeur de saintete, ne peuvent espârer 
le pouvoir. Il semblerait que la formation Stourdza fât la 
dernitre acorde aux libâraux. (Qui le sait?) — 6) Graves 
soueis au sujet de la direetion ultârieure du parti libâral. Le 
Roi ne sait pas qui peut tre le fuţur chef de ce parti. Sur 
mon affirmation qu'il n'y a pas de gouvernement, le Roi dit 
avoir reconnu la faiblesse du parti. liberal des le lendemain 
de son arrivâe au pouvoir. «M. Carp avait; bien raison quand 
il me le disait». 7) Comment âtes-vous dans vos rapports 
avec les conservateurs?» — Statu-quo ante; rien de changâ 
dans notre entente du temps ot nous formions le gouverne- 
ment. — «Îl y a un point noir dans Pavenir du parti conser-
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Fleva când e vorba de făcut agitaţie». — Am fost silit 
să o recunosc. — 8) Nota hazlie: Domnul Sturdza sa 
impăcat eu noi toţi în urma ordinului Regelui. Aceasta a 
tost condiţia constituirii actualului cabinet. — 9) Deco- 
raţia Jeszensky. Regele ar fi şters'o fără nici un fel de 
explicaţie, dacă ar fi ştiut că «J eszensky ar fi luat vreo 
dată cuvântul în contra Românilor». Acuma că de- 
coraţia a fost dată, gălăgia făcută împrejurul afacerei 
este «puţin demnă de un regat». — Aprobarea «Consti- 
tuţionalului» care n'a urmat exemplul celorlalte gazete 
ale opoziţiei. 

Vineri, 28 Noembrie. — Maiorescu şi-a dat demisia din 
rectorat. Demisia este motivată. Temeiul demisiei, cer- 
titudinea în fine dobândită de Maiorescu că, eu toate 
angajamentele luate de studenţi faţă de dânșul, ei nu 
fac decât ce le cere guvernul, poate poliţia. 

Sâmbătă, 29 Noembrie.— Bietul George Lahovary este 
ucis în duel de Nicu Filipescu pentru un articol din 
«L'Indpendance», care desigur nu merita v întâlnire.— 
De reţinut strania, şedinţă dela Cameră! 

Carp m'a întreţinut de o foarte caracteristică mano- 
peră a d-lor Catargi şi Take Ionescu în vederea alegc- 
vrei unui Viee-Preşedinte la Clubul conservator din Iaşi. 
Grigore Kogălniceanu pleacă cu două scrisori : una dela 
Catargi, alta dela Carp, cari de vor fi produse vor da 
de râs. 

Marţi, 2 Decembrie. — Carp a întrunit Comitetul pen- 
tru a delibera, asupra situaţiunei făcute Junimiştilor din 
laşi prin alegerea lui Vasile Vlădoianu ca Vice-Preşedinte 

  

  

vateur: Monsieur Filipeseco qui est tonjours du bord de M. 
Fleva quand il vagit de faire de Pagitation». J'ai dă en con- 
venir. 8) La note amusante : Mr. Stourdza s'est râconcili€ 
avec nous tous sur Vordre du Rei Q'a ât6 une condition dela 
constitution du cabinet aetuel.— 9) La dâcoration Jeszensky; 
le Roi Vaurait biffâe sons Pombre d'une explieation sil avaiţ 
su qu'il eut jamais pris la parole contre les Roumains; 
«maintenant qw'elle a ât6 donne, le tapage men autour de 
Vaffaire est peu digne d'un voyau me», Approbation du «Con- 
stitutionalul» qui n'a pas suivi exemple des autres journaux 
d'opposition.
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al Clubului conservator. Toţi, afară de Arion, am opi- 
nat pentru retragerea lor din club. 

5 Decembrie. — Excelent discurs al lui Maiorescu eri 
la Senat, şi mai bun încă al lui Carp azi. 

8 Decembrie. — Rezoluţiunea luată privitor la Clubul 
din laşi e mai gravă pentru vechii Conservatori de cum se 
credea, de ei. Sturdza-Skeianu şi Ghika-Budeşti au de- 
misionat, iar Kogălniceanu, noul Preşedinte, a, scris la 
Bucureşti că dacă d-l Catargi nu obţine demisia lui Va- 
sile Vlădoianu pentru a împiedeca retragerea J unimiş- 
tilor, se retrage şi dânsul (comunicat). 

9 Decembrie.—Carp a venit de dimineaţă să mă ves- 
tească că Max Rosetti Pa sondat la Maiorescu dacă aş 
acceptă să apăr pe Filipescu, ! ! A fost de aceiaşi părere 
cu mine, că nu. 

Seara G. Cantacuzino mi-a exprimat toate regre- 
tele lui Filipescu pentru atitudinea, lui din trecut faţă 

„de mine. — Un frumos discurs al lui Delavrancea la Ca- 
meră pentru ruptura cu Sturdza. Aceiaşi notă Xenopol. 

10 Decembrie, — Adresa, continuă. Aurelian s'a arătat 
tot Aurelian. A înţepat pe Primul-Ministru, dar a bătut în 
retragere pe toată linia. Delavrancea a rămas cam în 
aer. Caracteristic : Lascar nu va vorbi. 

12 Decembrie.—Discuţia generală a Adresei terminată. 
Take Ionescu a rostit un discurs violent, care în prima - 
lui parte a fost minunat. Palade a găsit o ocaziune ne- 
aşteptată de a-l maltrata, recitindu-i discursurile din 
timpul când era, alături cu dânsul, liberal, — şi de a es- 
chiva, discuţiunea asupra chestiunei naţionale. Aurelia- 
niștii au cerut votul cu bile: 38 negre. 

 



1899. 

4 Aprilie. — Pievbere tot mare. Se svonește (G. Bog- 
dan) că Gr. Kogălniceanu, ca, Preşedinte ul Clubului 
conservator laşi, ar avea o admirabilă combinaţiune 
pentru împăciuire. Nu ese nimic la iveală. — Mi se dă 

un comunicat al «Epocei», cominatoriu pentru Rege 

(No. 1046—87 cu data; de azi). — Holban asemenea îmi 
dă numărul «Opiniei» din Iaşi, unde se vede grosolana 
manoperă a generalului Manu cu proclamarea şefiei lui 
Cantacuzino. «Opinia» are naivitatea să publice depeşa lui » 
Manu, în care «Comitetul în asistenţa a foarte numeroşi 
membrii şi cu participarea delegaților din toate jude- 
țele (n'a fost unul !), a aclamat, pe Cantacuzino ca şef al 
Partidului Conservator», — odată cu depeşa lui Canta- 
euzino, care foarte naiv spune că Comitetul Pa ales ca 
Preşedinte al Comitetului executiv ! 

La înmormântarea lui Catargi, toată asistenţa. a 
subliniat brutalitatea discursului lui Manu, care de două 
ori a atacat cu vorbe rău sunătoare pe Sturdza prezent— 

S'a mai notat că un student macedonean a vorbit ea 
atare ! 

Dela 6—8 am fost la Clubul Constituţional să mai 
întărese pe ai noştri, în special pe Gr. Constantinescu- 
Severin. Am însărcinat şi pe Hariton să transmită lui 

Cantacuzino trei lucruri : 1) personal nu sunt în contra 
fuziunii; 2) prima rătăcire vine dela Take Ionescu, care 
Miercuri 31 Martie la 11 ore, mi-a exprimat regretele 
pentru alegerea din ajun la Clubul Conservator şi care 
mi-a propus puterea nominală pentru Cantacuzino şi 
puterea reală pentru Carp; 3) a doua rătăcire vine dela
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Jacques Lahovary, care în aceiaşi zi la 7 ore seara, la 
Jockey Club, mi-a propus în numele lui Nicu Filipescu : 
fuziunea, recunoaşterea, şefiei lui Cantacuzino, Ministe- 
rul format de Carp cum va voi, numai să menajeze şi 
el pe Conservatori ! | 

După înmormântare, întrunire generală la Clubul 
Conservator. 

5 Aprilie. — Nu mişcă nimic dela Palat şi «Epoca» 
pierde răbdarea. Această notă, combinată cu discursul 
generalului Manu la Biserică, ca şi cuvântarea unui 
student macedonean, tot în Biserică, faţă eu tot Corpul 
diplomatie, dă măsura tactului de care sunt capabili 
viitorii miniştri conservatori : 

«Epoca» (5 Aprilie No. 1046—87) : «Trădătorul la 
putere». «Voința Naţională» de Miercuri 31 Martie a 
publicat următoarea ştire : 

«Guvernul şi-a dat demisia. Demisia a fost primită. 
«Majestatea Sa Regele va aviza». — După cât se pare, 
«această, ştire e o curată cursă prin care erede să scape 
«Trădătorul. Afară de câteva «causerii» la Palat, care 
«au dat aparenţa unei crize, convorbiri fără nici o asemă- 
«nare cu convorbirile oficiale cu un partid politic, nu 
seste nimie schimbat şi Trădătorul continuă să stea la 
«putere, ori se pregăteşte să tragă mai departe sforile 
«din culise». i 

10 Aprilie. — După încercarea Giani,—nu se mai ştie 
cine a fost păcălitul, cine păcălitorul, — s'a compus în 
fine guvernul. Intrarea lui Fleva'a produs efect, dar al- 
tul decât acela ce se sconta de născocitorii candidaturii 
lui. Emil Miclescu a refuzat Lucrările Publice, după cum 
Gr. Olăneseu refuzase Finanţele. 

H1 Aprilie. — Fost Brăila pentru a întemeia Clubul 
junimist, apoi Buzău a vedea amici. 

16 Aprilie. — Pe drum spre Buzău, Scorţescu mi s'a 
plâns de pieponderența dată radicalilor în Moldova: 
Bădărău ia parte la Consiliile de miniştri; el mi-a spus 
că fraţii Seuli refuză orice concurs. Dela Nicu Bălă- 
nescu aflat că Roznovanu refuză participarea. Ştefan 
Zarifopol mi-a spus că va face opoziţie în Roman ! 

     

  

3 ape 
Bi OZ CA 

      
1 Camrelă Linlversitară
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17 Aprilie. — Emil Teodoru îmi spune că Can- 
tacuzino refuză orice concesiune; admite să trecem nu- 

mai Arion şi eu (!?). Cantacuzino i-ar fi spus să lupte 

împotriva tuturor, Ionel Grădişteanu însă l'a îndemnat 

să se alieze cu Păcleanu şi cu Constantinescu; că el a 
vorbit cu Constantinescu care este fără mari pretenţii 

şi că acesta i-ar da şi pe Săveanu la Focşani, care cere 

numai un loc pentru fiul lui? Frumos partid conser- 
“vator ! Theodoru a cerut răzeândirea până Mercuri 21 
Aprilie.



1900. 

2 lanuarie. — Aseară balul Curţii, După supeu, 
lungă. întreţinere cu Regele, care se retrăsese spre colţ 
pentru a putea vorbi în libertate. In rezumat: 

Regrete adânci pentru pierderea lui Ghermani: 
<Un coup de massue pour moi !». Pentru a doua oară 
(aluzii la moartea lui Catargi) cade brutal o combina. 
hume făcută. Ceva mai în urmă, revenit asupra acestui 
punct că ceruse Cabinetul cu prezenţa lui Ghermani la 
Finanţe; că Miniştrii răţoindu-se că aceasta ar implica 
lipsa de încredere în ei, Regele ripostase: «confiance ou 
non confiance, Ptat du pays exige la presence de Gher- 
mani aux Finances !». 

Afirmaţiunea că guvernul este aşa de slab,cănuai 
decât să sufli pe dânsul pentru a-l vedea picând ; afir- 
maţiune că administraţia, este mult mai rea decât sub. 
Ministerul Sturdza, «ceeace nu-i puţin de spus, căci bu- 
nul Pherekyde la Interne...!». 

Nemulţumire adâncă de faptul că influenţa fran- 
ceză redevine la modă, că ofiţerii iar se trimit în Franţa. 
ete. «Situaţiunea mea e grea; cu d-l Sturdza eram cel 
puţin liniştit în această privinţă; T'ranţa ne-a dat tot- 
deauna cu piciorul, ete.». 

Am pus pe Rege în curent de ce-mi scrisese Carp 
din Berlin asupra afacerii Hallier. Interes mediocru : 
Mi-a acordat numai că probabil «Jean Lahovary s'est 
laiss6 jouer». Asupra politicii de viitor, temerea că s'a 
dus timpul lungilor ministere şi că el va fi redus la gu- 
verne de un an. 

Trebue unire, pentru că: 1) nu se pot face alegeri.
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Am pledat contrariul, dar repulsia lui şi temerile des- 
pre colegiul al treilea mi-au părut pentru moment de 
neînvins—; 2) Noi înşine nu am fi singuri mai tari—; 
3) Nu putem da opt; persoane pentru un cabinet. — Am 
protestat arătând că mai sunt elemente ca Teodor Ro- 
setti în rezervă—4. Ar preferi să revină direct la libe- 
rali. — Am întâmpinat că sunt şi ei mai slabi, întoarce- 
rea lui Aurelian nedându'le nimica : A convenit aceasta. 
Am întâmpinat că Generalul Manu va fi obstacolul ab- 
solut: «Le general Mano! le genâral Mano..., mais son 
parti n'en veut lui-mâme pas». 

Reproşuri din nou pentru campania din Aprilie 
trecut : «on ne dâmolit pas quand on n'a rien ă mettre 
en place b. Acuzaţia de trădare Pa silit să scrie pe 
dată scrisoare către Sturdza. «Et tout ca Gtait, factice».— 
Cu toate demonstrațiile mele că era atmosfera aşa, că 
Aprilie a fost rezultanta unei succesiuni de greşeli, Mi- 
tropolitul, ete., — nu a voit să convină de aceasta. Miş- 
carea aceia a fost o lipsă de încredere într'însul, care 
pregătise totul ca Sturdza să se retragă la toamnă. 

In fine am zis că majoritaea, guvernamentalilor 
era dispusă să adopte unirea, dacă o mână i-ar împinge. 
«Aşi fi această forță, dar dacă mi se răspunde prin «non 
possumus ?». 

— Azi George Filipescu mi-a vorbit din nou că 
voeşte şi că trebue să mă împace cu Nicu Filipescu. 

3 Ianuarie. —De dimineaţă G. Filipescu a venit să se 
plângă de impasul în care Vaşi fi pus prin faptul că, 
de două ori Nicu Filipescu a venit la, Jockey ca să ne 
întâlnim şi eu n'am ţinut seamă. Noui consideraţiuni asu- 
pra avantagiilor împăcăciunii. — La 6 seara tot la 
Jockey, pecând treceam spre salonul de lectură, G. Fi- 
lipescu sa apropiat cu N. Filipescu de mine: «Veneam 
ca să-ţi mulţumese, d-le Marghiloman, pentru atitudi- 
nea binevoitoare pe care ai avut-o faţă de mine cu pri- 
lejul nenorocitului meu duel (Lahovary)». — «Nu ames- 
tec niciodată politica cu lucrurile cari nu o privesc» 
(«Je ne mâle jamais la politique aux choses qui ne
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la regardent pas»), am răspuns; ne-am dat mâna şi am 
trecut. 

— Seara prânz la Ponton"). Generalul Manu cu d-na, 
Jacques Lahovary cu d-na, d-na Maurojeny, Kalinderu, 
d-na Simea Lahovary cu fiul, George Filipescu cu soţia, 
Nieu Filipescu cu soţia, Argyropol, Prinţul şi Prinţesa 
Schoenburg, Somov cu soţia, Tresnea-Greceanu— După 
masă, Kalinderu mi-a vorbit iarăşi de unire, că trebue fă: 
cută, că Regele o va impune, dar că nu trebue să se cioe- 
nească de un non-possumus al nostru (aceleaşi vorbe 
alaltăeri în gura Regelui). Despre Manu aceiaşi opinie, 
că nu poate duce el situaţiunea. 

4 lanuarie.—Balş mi-a împărtăşit că Zahariad, şeful 
serviciului portului, era trimis în Danemarea, probabil 
pentru a vinde draga comandată. Incă o codiţă a aface- 
rei Hallier. 
„6 Ianuarie. —Carp înapoiat din călătorie. La Berlin ca 

şi la Viena i s'a vorbit de necesitatea de a se revizui 
Constituţia pentru asiguiarea Regenţei, convincţiunea 
cancelariilor fiind că Prinţesa Maria va împiedeca pe 
Prinţul Ferdinand de a domni. Goluchowsky l-a auto- 
vizat a-i spune că Impăratul o doreşte. La Berlin i sa 
promis ajutorul câtorva milioane la nevoe. 

7 Xanuarie.— Lungă întrevedere cu Carp, pe care Pam 
pus în curent de ultima convorbire cu Regele. 

—La cinci ore, la Clubul Constituţional, Gr. Olăneseu 
ne-a pus în curent cu gravitatea stării lui Cantacuzino 
care, faţă de dânsul, n'a putut călca drept. In oraş nu 
se vorbeşte decât de alianța cu noi, numai nouă nu 
ne-a vorbit nimeni, absolut nimeni. 

8 lanuarie.—In momentul când se raporta că în ulti- 
mul Consiliu, la care a luat parte şi Boerescu, dela care 
provine informaţia prin A. Filipescu, s'a decis unirea cu 
noi, se anunță remanierea ministerială : Manu Interne, 
Ionescu Finanţe, Istrate Instrucție, Grădişteanu Lu- 
crări Publice. Puțin succes pentru noul ministru, 

Seara discuţie vie: Carp. George Filipescu şi eu 
la mine acasă. Carp foarte amărât it să facă cunos- 

) Ministrul Rusiei, —N, Ea. ] 9! f / (A 
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cut Regelui în ce dispoziţiuni se află el, în vederea 
audienței ce are mâine. In lipsă de şef de partid (Can- 
tacuzino bolnav pleacă), în lipsă de şef de Minister 
(Manu a declarat pe faţă că nu stă de vorbă), Carp 
spune lui Filipescu că el nu are cu cine vorbi şi refuză 

a traia cu N. Filipescu sau Take Ionescu. Dacă Re- 
gele îl va, însărcina pe el să trateze ca viitor prezident, 

atunci numai va sta de vorbă. Altfel preferă să se re- 
tragă în viaţa privată. 

După eşirea lui Carp am căutat să împace pe Fili- 
pescu, speriat. 

9 Ianuarie— Post Carpla mine, la10. L?am mai în- 
muiat, o sper cel puţin. Am obţinut să îndulcească ca 
formă ultimatul ce voia să-l pună Regelui. Am insi- 
nuat că pot trata eu cu cei mai tineri din Guvern. Nu 
i-a surâs combinaţia. 

— La Il ore venit Jacques Lahovary. Pretext cai 
de cumpărat în Franţa. In fond politică. Propuneri 
vagi; dificultatea situaţiunei; el pururea partizan al 

unirei; Take Ionescu sufletul Guvernului; dacă sar 

retrage el, tot Guvernul ar cădea; lucrează a aduce pe 
Ionescu să ia el înţelegere cu Carp; nevoie de convor- 
bire foarte secretă... 

Am întâmpinat că socotese că Carp va refuza a- 
ceastă -întrevedere şi că este eroare să se creadă că 
acceptăm tărăgănirea chestiunei; nu vom accepta decât 
un buget lucrat de noi. El a ripostat că nu-şi ascund 

greutatea, tratărilor, în lipsă de un şef al lor; că însuşi 
Take ezită ca să nu aibă aerul că trădează, ete. Nimie 
precis. 

Mai precise unele aprecieri: — «Filipescu mult 
inferior lui Take; tot el ne-a adus pe Grădişteanu..- 
Fleva dela guvern, nu este Fleva din opoziţie; ultimul 
lui discurs dela Senat a fost nedemn. Manu e un figu- 
rant; nu înseamnă nimic...» *) 

  

*) «Filipesco beaucoup inf6rieur ă Take; c'est encore lui qui 
nous a fourre cet imbâcile de Gradișteanu... Fleva au gouvernement 
n'est pas le Fleva d'opposition; son dernier discours au Sânat a 
6t6 ignoble. Manu est un comparse ; il ne signifie rien».
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12 lanuarie— George Filipescu iarăşi m'a întreprins 
cu necesitatea de a se trata, şi că numai prin mine se 
putea trata. I-am răspuns că dacă se primeşte să tratez 
sans Vaveu de Carp, pentru a se şti ce se poate obţine 
sau se cere, sunt gata.—Cerut termen de reflecţiune... 
adică de a lua noui instrucţiuni dela Nicu Filipescu. 

De notat că vorbindu-se despre Panu, dacă Pam primi 
noi, na lăsat să înţeleg că Regele nu lar mai refuza 
şi că poate ar fi necesar. Aceasta, coroborează cu grija 
lui Nicu Filipescu de a răspândi în vileag că nu el s'a: 
opus la imtrarea lui Panu în Minister. — De altă parte 
mişcare printre radicali şi amicii lor. 

13 Ianuarie —G. Filipescu reluat azi dimineaţă con- 
vorbirile cu mine în privinţa tratativelor. Am căzut de 
acord că ar trebui ca chestiunea să fie frământată 
înainte de a se vorbi cu Carp. Din tabăra conservatoare 
ar voi să se trateze cu mine. Am arătat că accept «sans 
Paveu de Carp», spre a nu referi lui decât dacă îmi 
par luerurile acceptabile. Mi-a cerut să se consulte asu- 
pra acestui punct cu mandantul lui (N. Filipescu ?). Lo 
eşire mă întreabă: «Aţi primi pe Panu în combina- 
țiune î» — «Da. Dar cred că sar opune Regele. Nu o să 
ne stricăm rostul sus pentru Panu». — «Nu:o să mai fie 
piedică acuma!». 

Sâmbătă, 15 Ianuarie. — La Forestiera, GQ. Filipescu 
m'a înștiințat că sa găsit bine ca să nu-mi vorbească 
nici Take Ionescu, nici Nicu Filipescu; cel care va 
trata va fi Olănescu, indicat prin situaţiunea lui. 

— Seara la Jockey-Club, la 8 ore, Nicu Filipescu 
mi-a confirmat însărcinarea lui Olănescu. Am repetat 
că tratez fără a fi însărcinat de Carp. Ne-am înţeles 
că nimic nu va transpira şi că orice alte convorbiri cu 
alții vor înceta radical spre a nu se zăpăci lumea. Va 
îi în curent numai Mihai Ghica, care eventual va aduce 
în străinătate lui Cantacuzino rezultatul. 

— La Cameră, Cosăcescu, împins de Panw ma 
abordat ca să afle de la mine: întâi dacă odată uniţi, 
am alunga pe radicali pentru că sunt radicali; al 
doilea dacă am accepta pe Panu în caz că Par impune
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conservatorii ? I-am dat toate asigurările. El mi-a spus 
că noua lozincă a lui Panu eva cu radicalii să împingă 

la, fuziunea cu junimiştii. 

Marţi, 17 lanuarie.— Invitat eri de Olănescu la consfă- 
tuire, ne-am întâlnit în cabinetul lui. l-am pus pe dată 
în vedere că negociem în nume personal fără mandat 

dela cineva, în neştiinţa lui Carp şi decis-a nu-i comu- 
nica, ceva decât dacă socotesc că propunerile sunt accepta- 

bile. El mi-a declarat că ştie aceasta şi că a fost însăr- 
cinat de Cantacuzino, la plecarea lui, să pregătească un 

aranjament. 

Propunere : Carp ew alţi trei amici în Minister, cu 

Internele, sub prezidenţia fără portofoliu a lui Canta- 
cuzino, Cluburile rămânând separate deocamdată. Mi- 
niştrii conservatori fiind Ionescu, Filipescu. Panu şi 
Jacques Lahovary. Am propus: Prezidenţia Consiliului 
pentru Carp eu alte trei portofolii, din care Internele; 

<ontopirea Cluburilor pentru unificarea partidului. 
Olănescu nu a avut obiecţiuni decât de ordine sen- 

timentală, relative la Cantacuzino. Mai mult, mi sa 
părut dispus a susţine propunerea, numai temeri mari 

despre Doamnele Cantacuzino ! La obiecţiunea mea că 
în ori ce caz pentru o remaniere radicală ar fi nevoe de 

demisia Prezidentului, el mi-a spus că Regele a dat lui 
Cantacuzino asigurarea că «cât timp va fi el bine, nu 

se va gândi la alt prezident>(?). 

La ceaiul de seară la Carp, am cercat să vorbesc 

fără succes de prezidenţia provizorie a lui Cantacuzino. 
Mereuri, 18 Ianuarie—Prânzit la G. Filipescu. /am 

pusîn curent. Motivele contra prezidenţiei Cantacuzino 

au părut naturale şi acceptabile. Le-am rezumat astfel : 

guvernul nou nu poate inspira încredere în puterea lui 
cu un şef slab sau bolnav; Carp nu poate lua răspunde- 
rea fără autoritatea necesară; demnitate personală : este 
inadmisibil ca toţi să poată fi primi miniştri, numailui 

Carp să-i trebuiască liziere. 
21 Februarie. — La Societatea Forestieră, G. Fi- 

lipescu mi-a, cetit prima pagină a unei scrisori pe care o 
trimete N. Filipescu unchiului său G. Cantacuzino la
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„Viena. Filipescu proclamă absoluta necesitate de a se 
împăca, cu junimiştii! Mi s'a disimulat restul scrisorii. 

22 Februarie.—Costinescu a avut alaltăeri audienţă la 
Rege. Temerile financiare, — «Guvernul actual slab 
fiind că nu are curajul să facă economii»,—au adus pe 
Rege, după aprecierea lui Costinescu, să voiască abso- 
lut intrarea noastră în guvern, cu sacrificarea lui Manu, 
dar tot cu Cantacuzino prezident nominal. Costinescu 
găseşte propunerea, acceptabilă. 

4 Martie, — Prânzit la G. Filipescu. După masă 
mi-a spus: «Ce păcat că Carp nu primeşte; nu mai 
e nimic de făcut !» Foarte mirat îi cer o lămurire : «Da, 
am vorbit cu Carp azi dimineaţă şi mi-a spus că nici 
nu trebue să i-se propue .prezidenţia lui Cantacuzino». 
Am înţeles că era un pretext şi că conservatorii băteau 
în retragere; pentru mine este mărturisirea neputinței 
lui Nicu Filipescu. Am răspuns: «Asta este un mod 
de a îngropa, chestiunea; se hotărâse alte modalităţi de 
tractare, să nu mai vorbim de ele !» 

5 Martie, — Triandafil a vorbit cu Stirbey şi cu 
mine pentru afacerile succesorale Stirbey. Vorbind de 
afacerea Hallier, el ne-a spus: «Am fost înşelat de că- 
tre Joan Lahovary. La asta nu mă aşteptam ! El mă asi- 
gurase că majoritatea Tribunalului arbitral ar fi com- 
pusă de doi Români». 
  

Samedi, 4 mars. — Diîner chez Georges Philipeseo. Aprâs 
dîner il m'a dit: «Quel dommage que Carp p'accepte pas: plus 
rien ă faire». — Tres 6tonn$, je lui demande une explication: 

«Oui, jai parlă avee Carp ce matin et îl m'a ait qu'il ne 

fallait mâme pas lui proposer la prâsidence de Cantacuzâne», 

Jai compris que c'tait un faux-tuyant et que les conser- 
vateurs retiraient les avances faites; pour moi c'est la dâcla- 

ration d'impuissance de Nicu Filipescu. — J'ai dit: C'est une 
facon d'enterrer la question; on 6tait convenu d'autres mo- 
dalites de traiter; n'en parlons plus. 

5 mars, dimanche. — Triandafil a confâr6 avec Stirbey 
et moi pour affaires successorales Stirbey. Parlant de Vaf- 
faire Hallier, îl nous a dit: «J'ai 6t€ trompe par Jean Laho- 
vary. La asta nu mă aşteptam! Il m'avait assur6 que la ma- 
Jorit6 du Tribunal asxbitral serait composâe de deux Rou- 
mains».
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6 Martie. — La Cameră am vestit pe C. Olănescu 
că de oarece nu am primit nici un răspuns, conchid că 
negocierile noastre au încetat şi ne reluăm fiecare liber- 

tatea, de acţiune. — «Am fost de două ori să-l văd pe 
Cantacuzino şi nici n'am putut să-l găsesc. Libertate re- 
ciprocă !» 

13 Martie. — Carp mi-a făcut parte de conversaţia 
cu Pallavicini; *) care părea însărcinat de Rege să-l son- 

deze. Pentru Pallavicini, Cantacuzino e sfârşit şi însuşi 
Regele ar ti observat că este absolut străin de tot ce se 

petrece. Carp a comunicat motivele pentru care nu poate 
primi preşidenţia lui Cantacuzino. 

18 Mai. — La curse, sub ploaie Nicu Filipescu, 
cu care nu schimbam des două vorbe, mă abordează 
pentru a mă întreba când vine Carp. De aci lungi do- 

rinţe de a pune în legătură pe Carp cu Cantacuzino ; că 
dacă Carp ar lua cu binele pe Cantacuzino, acesta sar 
retrage lesne, că combinaţiunea propusă odată de mine 
lui Olănescu este aceia pentru care lucrează el, etc. Că, 
în orice caz, nu trebue făcut lucrul numai dacă nu poate 
ajunge la vreo ruptură, pentru că aceasta ar fi soluţia 

cea mai rea. Motivul acţiunei lui G. Filipescu este chestiu- 
nea Băncei; el nu voeşte ca Guvernul să cedeze Băncii 

prelungirea privilegiului, sau atunci să împartă răspun- 

derea cu tot partidul. Filipescu a făcut rezerva că vor- 
beşte în numele lui personal. Concluzia: să grăbese 

sosirea lui Carp. — Cum primisem o serisoare dela Carp 
că vine Luni sau Marţi, n'am obligat să-i scriu să vină 

cu o zi mai de vreme. 

Mărturisese că am rămas sub bună impresie şi că 

socoteam lucrul în fine câştigat. 
20 Mai. — Jockey-Club 5 ore. Nicu Pihpescu mă ia 

de o parte spre a-mi spune că nu trebue vorbit cu 
Carp. Că tot ce mi-a spus la Hipodrom nu mai are ac- 
tualitate, chestiunea Băncii fiind amânată şi alte lucruri 
vagi. Am înţeles că Cantacuzino refuză şi că negociato- 

rul meu nu poate nimica. 

  

  

  

*) Ministrul Austriei. —N. Ed.
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22 Mai. — Am pus în curenţ pe Carp. Nici că se aş: tepta el la ceva în prezent. Tot în acest sens îmi scrisese acum trei zile. E a văzut pe Sturdza, care i-a făcut pro- puneri pentru o acţiune comună, propuneri vagi pe cari Carp le-a declinat. 
— În urma conversaţiunei avute cu A. E. Lahovary, am stat două ore de vorbă cu Ionel Brătianu la mine. 

Brătianu în nume personal (cred însă că cu ştiinţa lui Sturdza) mi-a propus să reluăm ceeace tatăl său a cău- tat să facă cu Carp. EL exclude posibilitatea. Carp prin 
conservatori (lucru la care credea acum câteva luni), şi posibilitatea Carp singur. Atunci el ar voi un guvern tare Sturdza-Carp, care ar îndruma, la o fuziune ulte- rioară, dar a cărui ţintă principală ar fi: restabilirea creditului şi finanţelor țării, şi transformarea radicală a administraţiunei. Câteva, puncte a, căror precizare am 
cerut-o eu : nici o atingere de Constituţiune; nici o lăţire de drept de vot; reduceri însemnate la armată, la pen- siuni, în slujbe, întărirea, comunei. La scăderea, şcoale- lor superioare, nimic afirmaţiy ca răspuns. Atingând “chestiunea de formă şi de persoane, am arătat obiecţiu- nile, cari ar fi ca 4-1 Sturdza să fie Prezident de Consi- liu, şi am indicat că ar trebui constituit un comitet în care Regele să poată alege pe prezident. Brătianu mi-a răspuns că era necesitate de prim ordin să nu se slă- 
bească acum autoritatea lui Sturdza. Ca tormă tranzac- ţională am propus ca în caz de reuşită, Regele să cheme pe amândoi (cum a, făcut la Aprilie trecut pentru Carp 
şi Cantacuzino) şi între şefi să fie dinainte compus mi- nisterul. Bine înţeles totul ad referendum şi din partea, lui şi din a mea. Ca lucru în treacăt : Brătianu convins « că drapeliştii se întore la matcă; rezistență, în privinţa 
numelui lui Costinescu, pe care lam indicat eu ca fiind 
necesar într'o asemenea combinaţie. 

Ne vom revedea, după ce el va fi luat avizul lui 
Sturdza. 

31 Mai. — Seara, la Capşa, întorcându-mă, dela Bu- zău, PaHavicini s'a, apropiat de masa mea pentru o lungă 
conversaţie : Guvernul nu o mai poate duce, cu Generalul
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Manu nu mai poate fi trai, sa deschis ochii şi în străt- 
nătate că un guvern este imposibil cu un om bolnav în 
cap; că Take Ionescu care credea tot în putinţă, sa tre- 
zit şi el, etc. Concluziunea lui era că Regele este foarte 
neliniștit, dar că, neapărat va aviza până la, toamnă. l-am 
răspuns că poate la toamnă, va fi prea târziu! — I-am 
tăcut o aluzie la perspectiva, pusă înainte de presă a unui 
guvern Carp-Sturăza; Marchizul s'a zburlit «parce que 
Mr. Carp a toujours 6tâ conservateur» ! 

4 Iunie, — Jone] Brătianu mi-a adus răspunsul 

d-lui Sturdza. Sturdza primeşte toate propunerile 
formulate şi. pe care le-a rezumat din nou: Alianţa 
a două partide, «unirea a două drapeluri» (sic), pentru 
a scoate ţara din pericolul financiar prin mari reduceri 
în cheltueli şi pentru a transforma administraţia şi mo- 

ravurile ei, ceeace nu poate merge fără amputaţiuni se- 
rioase de persoane. Brătianu a insistat asupra acestei 
tăeri a cozilor : de noi nu poate fi vorba, ei recunoscând 

că'nu avem clientelă. S'a vorbit şi despre Panu, în con- 
tra căruia nu ar fi decât obiecţiunea că nu trebue anga- 
jJament făcut cu dânsul. 

Am telegrafiat lui Carp spre a-l vedea. 
— Seara prânzind la G. Filipescu, cu care am tre- 

cut în vedere caraghioslâcul tratărilor cu conservatorii 
şi mai ales al ultimei tratative a lui Nicu Filipescu, mi-a 
spus că ştie tot şi că «femeile au stricat totul în ulti- 
mul moment '» Mi-a deplâns starea partidului în care 

«o mână felonă» strică, în culise, tot ce se hotărăşte. Mi-a 

mai spus că scăparea situaţiunei financiare nu se poate 

face decât par une treve entre les partis ?! (combinaţia 
Sturdza-Carp ar fi bine venită oare ?). 

Tot dela el am aflat că Take Ionescu, care zisese lui 
Costinescu: «să-mi facă numai un semn Regele şi dau 

Ministerul jos»,—a, spus un neadevăr, pentru că semnele 

i-au fost făcute, şi nu numai unul! 
5 Iunie. — Costinescu mi-a împărtăşit că guvernul 

nu a găsit un ban şi că toate combinaţiunile care i sau 

propus nu sunt lucruri cari se pot lua în serios. 
Duminică, 11 Iunie. — Avizat de Maiorescu prin tele
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fon că Carp e la Bucureşti, am plecat de noapte din Bu- 
zău. Carp fusese chemat de Maiorescu prin telegramă, 
după cererea lui Nicu Filipescu şi de Teodor Rosetti 
prin scrisoare, după cererea, lui Cantacuzino. Intrevede- 
rea a avut loe Sâmbătă la prezidentul Consiliului. Carp 
a rezumat-o pe dată: «nu a eşit nimie dintrînsa». — 
Cantacuzino a propus facerea unui guvern în comun, 
Carp a răspuns pe dată că el nu poate intra cu dânsul 
în Minister. La replica lui Cantacuzino că atunci aceasta 
era, o chestiune personală în contra lui, Carp a răspuns: 
«nimic personal, dar el atacând cu vioiciune afacerea 
Slatina, împrumutul şi afacerea Hallier, era imposibil 
să-şi dea singur desminţire acceptând de a figura în gu- 
vernul lui». — «Dar acestea sunt personale mie, şi in- 
trând în Minister, d-ta, d-le Carp, nu iei răspunderea, tre- 
cutului». — «Cu teoria aceasta, eu Carp pot forma un 
guvern cu Sturdza fără ca, d-ta Cantacuzino să ne poţi 
întreba, : dar cu trădarea ce s'a făcut, d-le Carp ? Aceasta 
nu. se poate !» — Cantacuzino a închis discuţia asupra 
acestui punct, spuind că amicii săi nu vor accepta pro- 
babil ca el să lase preşidenţia nominală a guvernului. 
Cantacuzino a adăugat că de ce nu ar face Carp singur 
un guvern?-—Carp a răspuns că dacă ar fi constrâns la 
aceasta. nu sar da înapoi, dar ar fi două cuvinte pentru 

cari eventualitatea nu i-ar surâde : Intâi, el a năzuit pu- 

rurea să guverneze cu partidul conservator, nu în contra 
lui ; al doilea. erâmpei de guvern cu Cantacuzino. 
crâmpei de guvern cu Carp, Regele ar avea lesne tenta- 
țiunea, să, recurgă la un guvern W'antregul cu Sturdza. 

Asupra chestiunei băncii, Carp a sfătuit pe Canta- 
cuzino să nu primească aranjamentul propus, fiindcă era 
o pură escrocherie : Banca oferă să cumpere cu biletele 
ce va putea, emite în mai mult după schimbarea rapor- 

tului între aur şi emisiune! Cantacuzino a răspuns că 
nu va face aranjamentul. 

Sau despărţit... ad referendum. 

Joi, 15 Iunie, — Fost întâmplător la Bucureşti şi Ma- 
iorescu m'a pus în curent de noui demersuri ale lui N. 

Filipescu, dacă nu am concede ca Take Ionescu să păs- 
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treze Finanţele sau să ia Internele. Maiorescu i-a arătat 
pentru ce nu crede că se poate acorda. — Am conchis 
de aci: întâi că Cantacuzino a, vorbit cel puţin cu Take 
Ionescu şi l'a pus în curent cu dorinţa lui Carp de a lua 
el Finanţele ; al doilea, că Filipescu se teme ca Take Io- 
nescu, deposedat de portofoliul său fără compensația. 
Internelor, să se întoarcă în contra combinaţiunei cu 
Carp. — Impresia mea este că oamenii aceştia nu ştiu. 
ce voesc, şi nu ştiu unde merg. 

Seara la Club, Olănescu mi-a strecurat : «iar ne-am 
înecai ia mal ca ţiganul». N'am relevat aceasta. Presupun 
că după ce sa croit lucrul, eucoanele iar au montat pe 
bietul Cantacuzino şi Pau răsucit. 

21 lunie, — Pe la 6 ore portarul Jockey-Clubului 
a întrebat în numele lui Niculae Filipescu la ce ceas 
mergeam la Club. Filipescu, recomandându-mi toată dis- 
creţiunea, de oarece nu toţi Miniştrii erau în curent, m'a 
întrebat precis asupra, punctului dacă Cantacuzino ce- 
dând, am face fuziunea, şi am accepta şefia, lui; dacă în 
tine, ca mângâere, am fi dispuşi să dăm retragerei sale 
glorificaţia pe care o merită abnegaţia, lui. Mi-a destăi- 
nuit că au fost foarte surprinşi că la întoarcerea Rege- 
lui, Cantacuzino punându-se la dispoziţia lui pentru so- 
luţionarea crizei. Regele i-a zis liniştit ca să continue 
astfel cum sunt. Mi-a, mai spus că sunt semne că Regele 
ar voi să câştige astfel timp, până se vor pregăti libe- 
ralii. La toate chestiunile, pentru a nu lua vreun angaja- 
ment pe care să nu fiu sigur, am cerut să ne vedem 
a, doua zi la mine ca să pot vorbi cu Maiorescu, care a vă- 
zut pe Carp cel din urmă dintre noi. 

Joi, 22 Iunie. — Am fost la 8 dimineaţa la Maiorescu 
şi la 9 jum. am primit pe W. Filipescu. Cantacuzino sa 
decis să se retragă şi a dat pline puteri lui N. Filipescu 
(s'a adăogat pe urmă lui şi Alecu Catargi), ca să trateze. 

Am convenit împreună : — Carp Preşedinte, cu Mi- 
nisterul de Finanţe ; nu s'a, contestat dreptul de alegere 
a celorlalte trei portofolii. Mai mult, din atribuţiunea 
celor rezervate conservatorilor, rezulta clar că Internele 
erau la dispoziţia lui.
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Declaraţiune de fuziune sub şefia lui Cantacuzino, 
care ar lua preşidenţia Camerii. Statutele Clubului co- 
mun rămânând de elaborat în urmă. Am accentuat că 
nu voiam să se întâmple majoraţiuni ca în 1861. 

Un portofoliu însemnat pentru Take Ionescu. Am 
oferit Externele, cari au fost acceptate. N. Filipescu ar 
intra în Minister, cu ezitaţiune mi-a zis că'nu sar fi 
simţit cu aptitudini decât pentru Domenii, dar că știa că 
d-l Carp şi-a rezervat acest departament. L/am asigurat 
că nu, şi am convenit că el Filipescu va lua Domeniile. 
Fără a, se preciza mai departe, am indicat că, Carp ar 
accepta pe Grădişteanu acolo unde este. Nu se va face 
convenţie cu Banca. Nu se va dizolva Camera. 

Am făcut atent că Carp nu va veni decât chemat 
direct de Cantacuzino. Mâine soseşte Cantacuzino, seara 
se va ști definitiv ce este şi voi fi avizat imediat. 

Insistenţe ca Maiorescu să nu plece. I-am arătat că 
era inutil, de oarece în 24 ore el era la dispoziţie. — Fi- 
lipesen a plecat asigurându-mă că lucrul este făcut. 

—- La 4 ore mi-a venit Alecu Catargi, tot ca. pleni- 
poteniţar. Am recapitulat cele convenite eu N. Filipescu, 
el neştiind că era, lucrul deja, hotărât cu dânsul, şi atunci 
Sau ridicat nori pentru Interne, 

Furăm împreună la, Maiorescu; din schimbul de cu- 
vinte a rezultat că Carp n'a cerut lui Cantacuzino In- 
ternele, dacă nu se indică un Ministau prea tranşant din 
partea Conservatorilor. Am menţinut clar că N. Fili- 
pescu convenise cu mine că Internele erau în lotul lui 

„ Carp. Sunt convins că cu puţină dexteritate se va acorda 
şi acest punct. 

A fost şi o notă hazlie. Cu multă dibăcie şi în termeni 
foarte subţiri, Maiorescu a arătat temerile sale în pri- 
vința înrâurirei «d'une charmante fille» şi în privinţa 
statorniciei bietului Cantacuzino. Catargiu «sest portâ 
fort», de oarece avea toate puterile. Rezerve numai în 
privinţa, Internelor. . 

23 lunie. —- La 10 jumătate noaptea, A. Catargiu 
îmi telefonează la Buzău că d-l Cantacuzino întăreşte ce 
fusese convenit şi că mă roagă să iau agrementul defini-
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tiv al lui Carp şi să-l aduc Marţi dimineaţa la Bucureşti, 
când soseşte şi Prezidentul Consiliului. 

26 Iunie, — Am fost eri la Ţibăneşti. M'am con- 
vins că Carp regretă că părăsise cererea Internelor 

şi că ar voi să le aibă în lotul său. Am plecat cu puteri 
depline şi cu lista următoare: Carp, Finanţe; Take Io- 

nescu, Externe; Filipescu, Domenii; Marghiloman, In- 

terne ; Maiorescu, Justiţie ; Arion, Instrucție Publică; 
Grădişteanu, Lucrări Publice; Lahovary, Războiu; G- 
Cantacuzino, Preşedinte de Cameră; Rosetti, Prezident 
de Senat. 

— Azi dimineaţă, dădusem întâlnire, din Pibăneşti, 
lui Pilipescu la mine acasă. 

Am discutat mult chestiunea Internelor. El nu a fă- 
cut nici o obiecţiune politică şi ar acorda voios tot, în 
această privinţă. Se teme numai de Cantacuzino, care a 

apucat să crează că Carp i le-a concedat şi care, daeă 
Sar reveni asupra acestui punct, şi-ar închipui că deja 
nu se mai respectă pactul. Filipescu crede că dacă Carp 
i-ar arăta că, fără Internele pentru mine, nu se mai com- 
bină portofoliurile şi ar lua pe Cantacuzino pe nota 
sentimentelor, Carp ar obţine concesiunea cerută. Fili- 
pescu mai adaugă că Cantacuzino a pus pe Rege în cu- 
rent şi că Regele Pa feiicitat pentru actul său patriotic : . 

acest punct împiedecă ori ce intransigenţă din partea 
lui Carp, după părerea, mea. Am luat asupra mea să 

chem pe Carp la Buzău şi de acolo să venim aci dacă 
se aplanează. greutatea. 

27 lunie, — La 5 dimineaţa am luat pe Carp, 
la gara Buzău, m'am explicat cu el, Pam făcut să ad- 
mită o combinaţie cu Olănescu (neutru) la Interne, şi la 
7 am pornit la Bucureşti. 

La sosire am aflat că Take Ionescu era foarte ne- 
mulţumit şi că refuză de a intra în noul Cabinet. Moti- 
vul aparent: i s'a, cerut să combată & outrance pe juni- 
mişti în alegeri şi în Parlament ; nu poate face parte din 
primul Cabinet junimist (Loulou Lahovary informa- 
tor). Motivul real : sa trecut pe deasupra capului lui în
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toate tratativele şi simte cât s'a modificat şi cât s'a scă- 
zut poziţia lui. 

— La 214 ore Carp a avut întrevederea cu Canta: 
cuzino pentru Interne. Cantacuzino -a zis că dacă le-ar 
acorda acuma, ar fi o capitulație; Carp n'a insistat, şi a 
propus atunci două liste : una, aceea adusă de mine (26 
Iunie); alta modificată, cu mine la Externe şi Take Io- 
nescu la Interne. Aceasta Cantacuzino a primit-o pe 
dată. Rămâneiă : 1) Disidenţa Manu; Cantacuzino Ya 
părăsit cu deplină dezinvolţură. 2) Nemulțumirea Take 
Ionescu : aceasta a, părut mai serioasă, dar Cantacuzino 
are aerul foarte hotărât a se lipsi de el, dacă părea grea. 

Carp consideră Ministerul făcut. Este vorba ca 
până Sâmbătă sau Luni Cantacuzino să-şi adune Mini- 
ştrii, să lichideze situaţia cu Regele şi cu colegii săi. 

Carp a avut la Club o întrevedere cu N. Fili- 
pescu şi (Jacques Lahovary, spre a-i interesa ca dânşii să 
“lucreze la Cantacuzino pentru combinaţia 'Take Ionescu 
Externe, Marghiloman Interne, singura în care Take 
are locul său, dacă Par accepta. 

Uitam a aminti că între Carp şi Cantacuzino sa 
specificat ca un lucru bine înţeles şi înţeles încă de la 
prima, întrevedere că el, Carp, nu poate avea pe Take 
Ionescu la Interne. *) 

*) Pentru restul anului nu sunt alte însemnări. Fuziunea s'a - : : . e) 5 
făcut în Iulie. Textul actului de fuziune la Anexe, No. I. — Nota Ed.
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Luni, 29 Ianuarie.—]n urma demisiunei lui Carp, eu 
chiu cu vai Cantacuzino a fost însăreinaţ cu compune- 
rea ministerului. Nu ştiam nimeni în ce condițiuni. EI 
lăsase o cartă la mine. Văzuse pe Arion şi pare-mi-se pe 
Maiorescu, 

— Transmisesem eri Regelui o depeşă a lui Beldi- 
man privitoare la botezul Prințului de Anhalt-Dessau ; 
depeşa mi se înapoiază de îndată cu menţiunea, bizară, 
serisă cu creionul de Majestatea Sa: «Monsieur Mar- 
ghiloman, Lundi 1014 h. au Palais». 

Mă duc azi * dimineaţă la Palat şi întreb pe aghio- 
tant dacă nu are un ordin de convocaţie pentru mine; 
îmi răspunde că nu, dar că va lua pe dată ordinele Re- 
gelui; după două minute sunt introdus, spunându-mi-se: 
«M. S. a uitat că dorea să vă vorbească pentru botezul 
dela Dessau; poftiţi sus». 

Regele, puţin roşu la chip, îmi spune pe dată: «Este 
«un pretext. Doream să te văd, şi se ştie prea mult tot 
«ce se petrece împrejurul meu şi cine intră şi cine ese! 
«Am însărcinat pe d-l Cantacuzino cu formarea Minis: 
«terului, dar i-am pus ca condiţie absolută să aibă în 
«Ministerul lui unul sau doi Miniştri junimişti; din a- 
«cei eşiți acuma, sau cel puţin pe d-l Th. Rosetti: Nu 
«trebue ca d-l Rosetti să primească». *) 
  

*) «C'est un prâtexte. Je dâsirais vous voir. Et l'on 
sait tellement tout ce qui ce passe autour de moi, et qui 
entire, et qui sort! J'ai charge M. Cantacuzâne, mais je lui 
ai post comme condition absolue qu'il ait dans son Ministere 
un cu deux Ministres junimistes sortants, ou tout au 
moins M. Theodore Rosetti: 17 ne faut pas que Mr. Rosetti 
accepte».
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Restul întrevederei a fost consacrat . mijlocului de 
a face să parvină Majestăţei Sale rezultatul misiunei 
mele şi măsurilor de luat ca să nu se ştie nimic de ni- 
meni. 

— La, 1214 am dat ochi cu Th. Rosetti în faţa Ministe- 
rului meu. Din primele cuvinte Rosetti mi-a răspuns că 
nu este nici nebun, nici copil şi că nu va primi cu nici un 
chip. Am făcut la ora 3 să parvină în forma obişnuită a 
comunicărei de depeşi Majestăţei Sale asigurarea dată 
de Rosetti. 

Ministerul Cantacuzino va cădea în apă. 
30 Ianuarie.—La Jockey Club, la 5%, Carp venind dela 

Palat ne comunică: «Mâine Consiliu de miniştri». 
Mare entuziasm. La Club ! Scena între Carp şi Majesta- 
tea Sa a fost mişcătoare. Regele a îmbrățișat pe Petrake.



1903. 

25 Noembrie. — Audienţă la Rege, 6 ore seara. Ani- 
versarea, Plevnei, felicitări. Regele mulţumit de darul 
ofiţerilor de geniu. 

Regrete că partidul conservator este divizat ; nu se 
poate face nimie statornie cu partide «<6miett6s»; ar tre- 
bui. ete. Răspuns că orice apropiere în opoziție este im- 
posibilă; că ea, se poate face numai la putere, când unii 
pot oferi şi alţii pot primi. 

S'a vorbit de primejdia divizării în viitor şi a par- 
tidului liberal. Lipsa, unui om, care după Sturdza să 
poate fi «porte-drapeau», căci nu este nevoe de şefi. Am 
răspuns că ţineam ca sigură aceiaşi criză Ja liberali, pen- 
tru viitor, ca la noi. 

Uşurinţa lui Jacques Lahovary, aceaşi azi ca 
în trecut, când n'a voit să crează că ofiţerii'de cava- 
lerie se rezvrăteau; cum se poate plânge în Senat de 
raporturi către Rege în afaceri de serviciu, el care îi 
cerea mereu să aibă un cabinet militar ? Tot asemenea, 
cum critică unele comande, când e] Lahovary a coman- 
dat obuzierele pe care Regele le credea încă inuţile? 
Lahovary ar fi trebuit. să stea în armată; lui, Regele cu 
plăcere i-ar fi dat Statul-major; Sturdza nu a voit. 

Sturdza a făcut mult bine şi pus rânduială la Minis- 
terul de război. Partidul liberal evident este slăbit. A- 
ceastă slăbiciune provine din cauze însă onorabile. De tot 
în treacăt aluzie la o combinaţie (?) pentru alegeri. Nu 
a aprobat articolul lui N. Filipescu asupra mesajului 
(«Epoca» 28 Noembrie.)
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„In două rânduri mi-a vorbit cu insistenţă de exis- 
fenţa Oculte,; orice ar zice «I"Indâpendance roumaine», 

articolul ziarului a fost chiar prilejul primei afirmări 

că Oculta există şi face rău. Evident că tentativa de a- 
mendament a lui Anton Carp, ca Adresa să accentueze 
nota, descentralizatoare a Legei comunale, este inspirată 
de Ocultă — crede Regele, — dar îndată ce d-l Sturdza 
sa arătat rigid, atacul schiţat sa evaporat. «Am spus 
d-lui Sturdza că nu trebueşte direcţiune anonimă; dacă 

d-lor voese să guverneze, trebue să ia răspunderea, des- 
chisă a acţiunilor lor». (Impresia că Regele vede bine pe 

Lascâr şi că îl impune dragostei lui Sturdza). 
In afacerea Mandrea, Regele zice că a prevăzut a- 

chitarea; că procesul i-a făcut un piedestal în străină- 

tate; că toate ziarele evreeşti, Francfortul mai ales, Pau 
înălţat în slavă. Admite că este un domn puţin curat 

care ar face bine acum să demisioneze. 
5 Decembrie, — La Adresă am rostit un lung discurs, 

clarificând situaţia noastră faţă de Cantacuzinişti şi faţă 
de partidul liberal. 

Carp crede că a lipsit ceva în clarificarea procedeu- 
rilor noastre faţă de liberali în partea morală. N'am voit 
dinadins să ating această chestiune pentru a nu ne izbi 

de N. Filipescu, dacă vorbeam de afacerea Ressu-Ro- 
bescu. Senat foarte mulţumit. 

8 Decembrie—Injurături câte vrei dela Cantacuzinişti 
la, adresa, mea, şi prin presă, şi prin colţuri. 

16 Decembrie. — Emanuel Culoglu mi-a afirmat sub 
taină că, atunci când Pictorian a făcut falsa tragere 

pentru Stat, a scris lui Palade, câre printr'o cartă i-a 
mulţumat. Deci Palade ştia, afirmă Culoglu. 

13 Decembrie.—Comitet; electoral. Maiorescu foarte e- 
logios pentru discursul meu şi binele politic ce ne-a fă- 

cut clarificarea situaţiei.



1904. 

11 lanuarie. — Primit în audienţă de către Regină 
pentru Soc. Elisabeta. Regina, se ocupă de o instituţie 
pentru orbi; i-am oferit chiria localului, oricât ar fi. 
Mi-a arătat o bucurie şi o recunoştinţă mişcătoare. Ară- 
tându-mi un tablou pictat de către Prinţesa  Victoria- 
Melita, fostă Ducesă de Hessa, a insistat asupra marei ne- 
norociri a unei femei care nu mai are cămin, nici pa- 
trie. Dacă această femeie ajunge rău, căci este frumoasă 
şi are temperament, va fi oare de condamnat ? Regina 
o povăţueşte mult să facă pictură şi să se ocupe de artă. 
O frază curioasă asupra eredității Coburgilor, care o o- 
bligă a se uita mult, a observa, mult, şi a nu arăta nimic! 

Mai mult decât afectuoasă pentru Elisa, 
12 Ianuarie. — Audienţă la Rege pentru balul Clu- 

bului, S'ar părea că dispoziţiunile erau rele de când cu 
  

11 janvier. — Regu en audience par la Reine au sujet de 
la Sociât «Elisabetha». La Reine s'oceupe d'une institution 
pour les aveugles; je lui ai offert le loyer du local, quel qu'il 
soit. Elle m'a temoign6 une joie et une reconnaissance tou- 
chantes. En me faisant voir un tableau peint par la Prin- cesse Victoria-Melita, ex Duchesse de Hesse, elle a insiste sur le malheur €pouvanțable d'une femme qui w'a plus de foyer 
ni de patrie. Si cette femme tourne mal, car «elle est jeune 
et a du temp6rament», sera-t-elle ă condamner? La Reine lui conseille beaucoup de faire de la peinture et de se vouer â VArt. Une phrase curieuse sur «Pherâaite des Cobourg» qu: 
Poblige a beaucoup regarder, beaucoup observer et ne rien 
laissex voir! 

Plus qu'affectueuse pour Elise. 
12 janvier. — Audience chez le Roi pour bal du Club. I! semblerait que les dispositions âtaient mauvaises depuis lin-
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incidentul General Budişteanu. Pentru Club, recoman- 
daţie de a proceda, cu mai mult discernământ cu ofiţerii, 
pentru a nu îngreuna situaţia şefului armatei. 

Ca politică: General Manu îmbătrâneşte; păcat că 
„Jacques Lahovary este atât de «încurcă lume», căci e de 
treabă. — Foarte naturală candidatura lui Delavrancea 
la Vaslui; Regele crede că Disescu va fi ales la 'Teleor- 
man, candidatura lui Petraru neplăcută Guvernului 
(lui Costinescu). — Chemat de Regina, ea mi-a mulţu- 
mit din nou pentru orbii săi. 

14 Januarie. — Cioenire între Matei Cantacuzino şi 
Stere în privinţa alegerei dela, Iaşi. Cantacuzino ne-a sur- 
prins prin teoria sa asupra colegiului III. — Sturdza 
foarte, foarte blând cu noi. 

8 Februarie.—Eri bal la Jockey-Club. Regele şi Regina 
au stat până la 3 ore; Prinţul şi Prinţesa până la ziuă. La 

  

cident genâral Budişteanu; pour le Club recommandation 
<Ven user avec plus de discernement avec les ofîficiers, pour 
ne pas rendre difficile la sitnation du chef de Parmee. 

Comme politique:  G6n6ral Mano semble se ramollir; 
«dommage que Jacques Lahovary soită tel point brouillon, car 
îl est gentil. Tres naturelle la candidature de Delavrancea â 
Vaslui: Le voi croit que Dissescu sortira ă Teleorman, la 
candidature Petraru €tant au fond dâsagrâable au gouver- 
nement (â cause de Costinescu). — Appel€ par la Reine, Sa 
Majeste m'a encore remerci& pour ses aveugles. 

14 janvier. — Passe darmes entre Mathieu Cantacuzene 
et Stere au sujet 6lection Iassy. Cantacuzâne a quelque pen 
“surpris, ehoqu€, par sa îhâorie sur le troisiăme eollăge. 
Stourdza trăs, trâs doux avee nous. 

8 i6vrier. — Bal du Jockey-Club hier. Roi, Reine, jusqu'ă 
Arois heures, — Prince, Princesse, jusqwau jour. Ayant soupe 
ă câte de la Princesse, eausant de M-me Stourdza, elle me 
dit: «Je suis contente qu'elle ne soit pas venue. Je ne Paime 
pas; elle ne m'aime pas. Et pis elle veut toujours âtre la troi- 
sieme personne avec sa cour». Un peu plus loin: «J'ai beau- 
coup de fânacits! ai guelques fois tenu bon deux, trois ans; 
est comme cela seulement que j'ai vaineu certaines difți- 
cultes». 

A rapprocher de ce que la Princesse m'a dit chez elle. 
lorsque Jai 6t€ Tinviter: «Mr. Philippesco (Georges) a âtâ 
toujours bon pour moi; il a arrangâ beaucoup de difficultes».
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supeu, fiind lângă Prinţesa, dânsa mi-a spus de D-na 
Sturdza : «Sunt mulţumită că n'a venit, nu o iubesc şi 
nu mă iubeşte. Şi vrea totdeauna să, fie a treia persoană 

cu curtea, ei». Puțin mai târziu: «Am multă voinţă, am 
rezistat câteodată doi, trei ani în şir şi numai aşa am 
învins unele dificultăţi». A se apropia de ceeace mi-a 

spus Prinţesa la dânsa, când m'am dus s'o poftesc la 
bal: «D-l George Filipescu a fost totdeauna foarte bun 

cu mine, a aplanat multe dificultăţi»: | 
17 Februarie.—D-na Take Ionescu, venind la 12 la balul 

Clubului, n'a avut loc la masa de onoare; lui Ionescu 
i-am găsit unul. Era conform deciziunei luate cu Manu, 

ca să luăm câte una din perechile simandicoase, afară 
de Membrii Comitetului sau Pondatori. cărora sa re- 
zervat locuri pentru fiecare pereche. Ionescu s'a forma- 
lizat. Se vede că Generalul Pa cam trimis să se plimbe. 
D-na Ionescu însă a rămas la Cotilion, a dansat până la 

ziuă, a acceptat cadourile Clubului. A doua zi demisie. 
Demisia apare în «Adevărul» înainte chiar de a ne fi 

cunoscută. Generalul este însărcinat să explice lucrurile 
lui Take Ionescu. Vizita Generalului la d-na Ionescu. 

Seara, «Adevărul» comunică cu italice că 4-l Ionescu 
şi-a retras demisia, după ce d-l General Manu «i-a, pre- 

zentat scuzele întregului Comitet»: Nota trece în 
«Voința» şi «LiIndâpendance». Nu las să treacă această 
impertinenţă care ofuscase până şi pe Mişu Rahtivanu; 

dar ia pe General de unde nu este. Ii scriu. Timp de 
răsgândire. In fine azi Comitet. Cădem de acord asupra 
unei notițe, copiată de Mitilineu, pe care «Adevărul să 
o publice ca o rectificare. Generalul duce notiţa lui Io- 

neseu... şi după două ore se găseşte «en bonne place» în 
«Adevărul». — Al cui este jurnalul ? 

23 Februarie. —Am avut o lungă consfătuire cu Golescu 
despre Banca Agricolă. Mi se pare că Take Protopo- 

pescu cere pentru ginerele lui, Pietraru, postul de al doi- 
lea subdirector la Bancă. Din vorbă în vorbă, Golescu 

ajunge a-mi revela : că «Pictorian are originalul borde- 
roului, scris cu mâna lui Sturdza, pentru tragerea falşă 

- dela 1887 şi că borderoul acesta este în lada lui de fier,
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acasă». Că Protopopescu a acuzat acuma din nou pe 
Costinescu (lucru care pe vreme a fost zis de Eminescu 
în <Timpul») că, trimes fiind să negocieze cumpărarea 
titlurilor C. F. R. la Berlin, a speculat asupra lor gros, 

"ştiind că au să fie răscumpărate. Că Protopopescu a 
convenit că Costinescu, în afacerea fraudelor dela Ti- 
nanţe, a, făcut tot ce i-a stat în putere pentru a descoperi 
pe Sturdza. — 

13 Noembrie.—Carp'a fost în audienţă la Prinţul Fer- 
dinand. Din conversaţie n'a ieşit decât următoarea, indi- 
caţie: vorbindu-se despre partide şi corupţia care iese 
din organizaţia lor, Prinţul a zis că este de vegretat că 
tocmai Lascar, care a voit să reacționeze în contra aces- 
tor apucături, să fie victima, dar... va trebui: «biegen 
oder brechen». *) — Concluzia lui Carp : Regele nu va ad- 
mite sacrificarea, lui Costinescu şi a lui Lascar (vezi au- 
dienţa la Rege 28 Noembrie 1903). 

17 Noembrie. — Eri sau întrunit — Stătescu Prezi- 
„denţii Aurelian şi Pherekyde, cu Sturdza. — Se zwvo- 

nise că a luat parte şi Brătianu cu Costinescu: este 
inexact. 

Azi Pherekyde mi-a spus : «Ese I,ascăr, dar rămâne 
Costinescu; altceva nu este hotărât». — Expresia fu- 
sese chiar mai familiară : «mai ţiu pariul că Lascăr nu 
se întoarce Ja Forestiera ?». Pe de altă parte Lascăr a 
zis lui Ianovici la Cameră, că el este sigur de Costi- 
nescu. — În acelaş timp Brătianu a spus lui Carp că el 
nu stă în Minister dacă «nu se clarifică situaţiunea». 

Ar cade sub simţul comun că din punctul de vedere 
brătienist, clarificarea implică anihilarea lui Costineseu. 

18 Noembrie. — Ne-am adunat la 10 ore la Maiorescu 
pentru  Mesagiu şi pentru jurnal. Maiorescu şi Fili- 
pescu au insistat pentru a, trece ziarul lui Pizani. Am 
fost pentru conservarea «statului quo». Criza nu sa dat 

“încă pe faţă. 
La Cameră, interesant ce mi-au spus 'Pake Protopo- 

pescu şi Pherekyde. 

  

  

*) Să se plece sau să plece! 

Şa
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T. Protopopescu: «Nu s'a făcut nimic încă. Se 
poate să avem o opunere de sus; atunci este bine să ne 
retragem ; vom face tot putinciosul pentru aceasta». Cu 
această ocazie îmi arată primejdia, ce este ca Regele să 
se amestece în afaceri interne ale partidului: aceasta. 
am simţit şi contam pe Pherekyde, ete. 

Pherekyde : «Nu ştiu ce se va face: alaltăeri, când 
ne-am întâlnit la Stătescu, Sturdza a admis retragerea 
lui Lascăr; nu a discutat decât modalitatea. Dacă va 
Îi opunere de sus, atunci am spus lui Sturdza : Regele 
este şeful ţării, nu este şeful partidului. Ştiu bine că 
Sturdza nu are decât o lozincă, supremă : lez, voluntas 
regis, dar eu nu admit aceasta, şi pui piciorul în prag». 

Părerea mea este că slaba indicație dată de cercu- 
rile Palatului că Costinescu ar putea fi şeful viitor, a 
pus în mişcare pe Pherekyde şi probabil pe Stătescu. 

20 Noembre. — Intâlnit aseară, la Operă, pe Stere. 
După Stere, toate neajunsurile vin dela Rege, care voeşte 
nu numai să precipite căderea guvernului liberal. dar 
încă să lase partidul divizat în opoziţie, pentru a face 
iesnicioasă guvernarea viitorului guvern. — Notă docu- 
mentară, dată de Stere : articolul de astăseară din «Ade- 
vărul» (articol în: care se îmbărbătează Costinescu, ca 
să reziste Ocultei). este de Lascăr. 

— Se comunică în Cameră decesul Prințului Freda- 
rich de Hohenzollern. — Armistiţiu între. beligeranţii Îi- 
berali. | 
"28 Noembre. —Eri dintr'o conversaţie la Cameră Fi- 
lipescu-Stere, răsare că Stere are certitudinea că Take 
Ionescu este deja înţeles pentru alegeri (prezidate de 
Februarişti). cu Lascăr, oriunde; cu Săveanu la Focşani. 
şi cu Epurescu la Giurgiu. Tot unu şi unu! 

Tot eri Carp a văzut pe Sturdza care i-a spus : «Am 
să face şi eu odată ca tine, am să fiu intransigent!» 

Şi ea urmare azi, când unii generoşi ca Diamandi,. 
Radovici, au fost să-l vadă şi, la nevoe, să-i spună că ei 
ar demisiona, Sturdza le-a zis «să vadă dintâi de bugete 
şi de convenţiuni şi că în vacanţele de Crăciun se va 
gândi el să-i mulțumească».
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30 Noembre.—Audienţă la M. S.. dela 5 jum. la 7 şi 
trei sferturi. Regele foarte închis asupra viitorului. Cri- 
tică pentru atitudinea, totdeauna aceiaşi, a lui Jacques 
Lahovary. — Nam mai văzut conservatori (F'ebruarişti) 
la laşi: «D-l Bădărău nu este un conservator!» — M'a 
întrebat dacă aveam relaţii cu Take Ionescu. Am răs- 
puns că-l stimam prea puţin pentru aceasta, | 

Privitor la convenţia cu Germania, : cum îi spusesem 
că General Manu era de părere că partidul liberal tre- 
buia să-şi ia răspunderea votului său, a răspuns: «dacă 
se întâmplă ceva înainte de Ianuarie, o altă Cameră va 
fi silită să o voteze». 

Puțin în curent cu situaţia în sânul partidului libe- 
ral, îşi exagerează încă autoritatea lui Sturdza. Mai 
puţin războinic în ce priveşte Oculta. — Şi Costinescu 
i-a spus că el era ţinta, urmărită în atacurile contra lui 
Lascăr; de aci necesitatea, de a se solidariza cu Lascăr. 

Am găsit pe Rege cam tare de ureche. 
- 2 Decembre. -— Arion raportează întrevederea cu Pă- 

cleanu privitor la, alegerile viitoare. Vulpoiul bătrân 
este desigur înţeles deja cu Emil. Theodoru. Răsare însă 
din conversaţie ura lui pentru Anton Carp. 

4 Decembre, — Lungă conversaţie cu Lascăr la Ca- 
  

30 novembre. — Audience chez Sa Maijest6 de 5 et demie 
ă 7 trois quarts. Le Roi trâs boutonnâ pour ce qui, est de l'a- 
venir. Critique pour Pattitude, toujours la mâme, de Jaeques 
Lahovary. N'a plus vu de conservateurs (fevriâristes) ă 
Iassy: «Monsieur Badarau m'est pas un conservateur». Ma 
demande si javais des relations avee Take Ionescu; ai râ- 
pondu que je lestimais trop peu pour cela. 

A propos de la convention avee Allemagne: lui ayant 
dit que gânâral Manu €tait d'avis que le parti libâral devait 
prendre la responsabilit6 de leur vote, il a repliquâ: «Si quel- 
que chose survient avant janvier, îl faudra bien qwune autre 
Chambre la vote», , 

Peu au eourant de la situalion dans le parti liberal; plu- 
tât confus et s'exagârant encore Pautorits de Stourdza; moins 
poufendeur ă legard de Te«Oculta. Costinescu aussi lui a 

dit que c'est lui qwon visait en attaqnant Lascar, de lă pour 
lui n6cessit6 de se solidariser avec Lascar. J'ai trouve Sa 
Majeste un peu dure d'oreille.
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meră, conversaţie provocată de Lascăr pentru a protesta 
contra invinuirii că el şi Costinescu fac atmosferă pen- 
tru Cantacuzinişti. EL afirmă că totdeauna a indicat pe 
Carp şi pe amicii săi ca singuri conservatori trebuind 
să ia guvernul; că, venirea la putere a lui 'Take Ionescu 
ar fi o calamitate; că toemai că a voit să facă printre 
liberali, ce a făcut printre conservatori, este el astfel 
hulit; că trebue să înceteze politica în care se zice tot 
pentru parhd şi mauzi niciodată vorbindu-se pentru 
țară; că din Septembrie şi-a dat demisia, pentru a nu 
îngreuia situaţia lui Sturdza, în acord cu care a făcut 
tot ce a făcut; că tot atunci a declarat lui Sturdza că nu 
se putea face alegeri decât în înţelegere cu Junimiştii, 
lăsându-l pe el să trateze cu noi, ete. — Sub rezerve. 

8 Decembre. — Intrevedere cu C. arca la mine a- 
casă. Am convenit de o acţiune comună, cerându-mi el 
să pun ca un fel de condiţie exeluzia lui Pâecleanu, asu- 
supra atitudinei căruia este edificat. -— In ordin general 
după arca : — Lascar un zăpăcit care nu ştie şi nu 
face nimie; — Brătianu prea leneş pentru a avea drep- 
tul de a fi şef; — Inclinaţie pentru Costinescu. 

9 Decembre. — Demisia  Prezidentului Pherekyde, 
a Vice-Prezidenţilor Morţun şi Take Protopopescu. Mare 
excitație în rândul generoşilor. La alegerea altui prezi- 
dent, Şendrea, care în ajun şi faţă cu mine, declarase că 
nu primeşte, care tot în ajun se dusese la Brătianu să-i 
declare sponte sau că demisionează din vice-prezidenţie, 
au tost 69 de abţineri contra 72 voturi exprimate. Bi- 
roul însă a proclumat: 70 de voturi pentru, două albe, 
59 abţinuţi. 

— La 54 audienţă, 'necerută de noi. cu atât mai bine- 
voitoare din parțea Reginei. împreună cu nevasta. Ni- 
mic mai răsărit. Regina tristă şi preocupată: 

10 Decembre. —- Demis vre-o 11 membri din comisia 
bugetară. Repede înlocuire; la limita de voturi; cu Ar- 
Shir. Stănculeanu, Iuniu Lecca, ete. 

14 Decembre. — Văzut azi pe Crăiniceanu, numit co- 
mandantul Diviziei la Severin, şi aseară pe Culcer. A- 
mândoi spun că starea armatei este de necrezut. In
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toată garnizoana Craiova nu sa putut forma un bata: 
lion pentru examene de cadre ! In audiența de concediu 
la Rege, Crăiniceanu i-a amintit că nici unul din anga- 
Jamentele luate încă din 1896 într”o conferinţă cu Ma- 
reşalul Beck, nu s'a îndeplinit. I-a mai spus că lucrările 
de protecţiune dela, Cernavoda sunt tot baltă. Amândoi 
generalii spun că am fi faţă de Bulgaria în stare de vă- 
dită inferioritate. | 

— După demisia lui Costinescu şi a lui Stoicescu, 
urmând pe acea a lui Lascăr, Sturdza şi-a dat demisia, 

N'a putut face nici o comunicare Camerei, pentru 
că majoritatea se pusese în grevă şi nu complectase Ca. 
mera. Se zice că fără acest incident, Sturdza nu dădea 
la iveală demisiile şi cerea să ia nu ştiu ce convenţie ! 

17 Decembre.—Din toate cele culese dela Radovici. 
Albu, Dinu Brătianu. Take Protopopescu, tot partidul 
a simţit mâna Regelui în criza izbuenită şi nu înţelege 
a se lăsa să fie jucat. Nau însă încredere în Sturdza. 

«Oculta» — dacă Ocultă este, — a manevrat de mi- 
nune. Avem un act politic. 

21 Decembre. — Eri la 4 Sturdza comunicat Pre- 
zidenţilor şi Miniştrilor rămaşi, plus Costinescu, că 
Regele i-a primit demisia. — La 6 ore, Teodor Rosetti 
chemat la Palat; ce o fi spus, el ştie; azi dimineaţă însă 
a spus lui Maiorescu că Regele îl chemase, în substanţă, 
pentru a-i împărtăşi că trebue să ia pe Cantacuzino. La 
8% Nababul era însărcinat să formeze Cabinetul. 

— Azi la 2, Carp era poftit la Palat, iar noi ne pă- 
seam (Filipescu, Arion, Matei Cantacuzino şi cu mine) 
la Maiorescu, pentru a afla rostul acestei extraordinare 
convocaţiuni. Am resimţit toţi cu foarte vii ivitaţiuni 
ironia, unei asemenea convocaţiuni. | 

Din fericire, dintw”un început Carp a dat ipoeritei 
consultaţiuni (?) tot înţelesul ei: «Voi putea cu atât 
mai lesne da avizul meu, cu cât, totul fiind deja terms: 
nat, nu voi putea fi bănuit, că mă ofer». 

In rezumat Carp a declarat că politica lui de 30 de 
ani, de a izgoni de preocupaţiunile conducerei considera- 
ţiunile stradei, a dat faliment, şi că este silit să lase
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“mână liberă amicilor săi, cari tocmai îi reproşau această 
atitudine. A aminţit serviciile cari, cu toate acestea, toc: 
mai această politică a unora, a adus Coroanei în Martie 
1888. A arătat M. S. greşala imensă de a, fi concediat, pe 
liberali, greşală şi faţă de partidul liberal şi faţă de ve- 
chii conservatori, cari meritau să mai stea câtva în opo- 
ziţiune. 

Filipescu a zis o vorbă nostimă : «Asta nu este un 
Rege, este un Alexandru Djuvara !» 

Mercuri, 22 Decembre. — Cei dintâi cari vin să mă 
vadă, Many, Paul Theodoru, Filip Corlătescu, îmi spun 
câtă depresiune a produs procedeul Regelui. 

Toată ziua m'am ocupat să redeştept pe amici: La 
Club vie reacțiune. Cei .mai nepăsători sunt încinşi : 
vorba de obrăznicie este pe toate buzele. 

23 Decembre. — Dizolvarea. Scrisoare înflăcărată a 
iui Olănescu. Seara depeşă indignată dela Pop.



1905. 
Joi, 20 Mai. — La curse. Camerele ţin şedinţe; pu- 

țină lume oficială, Regele vine la 4 ore şi, singur fiind 
cu M. S. (n'am mai călcat la Palat de când cu Adresa), 
vorbirăm şi ceva politică. Am denunţat corupția gene- 
rală a administraţiei şi mita care se ia până în antica- 
merele Miniştrilor, agenţia Găvănescu, ete. — «Qui, je 
sais. De tous cotâs il me revient qwon vole beaucoup. 
Ces messieurs ne veulent pas 6couter. C*est comme avec 
la loi du contencieux. Combien m'y suis-je oppos6? C'est 
une mauvaise loi. C'est toujours comme ca quand on 
prend des engagements > *) Ceva mai pe urmă a doua 
afirmaţie : că ştie că administraţia este coruptă şi ve- 
nală ! 

15 Octombrie.— Bietul Ioan Don vorbindu-mi de aface- 
rile lui, îmi spune că Primăria voind să cumpere un te- 
ren, odată al lui şi vecin cu terenul lui, şi stând locului 
din cauza preţului (4 lei metrul pătrat), Brăteseu a luat 
1000 lei ca, să dea drumul afacerei. Că, după arătările u- 
nui domn Circu, Inginer la Primărie, însuşi el Don ar 
putea vinde locul dând zece mii lei lui Brătescu. Şi că, 
Cantacuzino neputând da lui Brătescu situaţia politică 
ce acesta vâna, Primarul, ca, să şi-l apropie, îl lasă să-şi 
facă micile profite de samsar ! 

—La dejun; Melot mi-a povestit următoarele, jurân- 
du-se că sunt singurul, cu Beyens care cunoaştem aface- 

*) «Da, ştiu. De pretutindeni aflu că se fură mult. : Oamenii 
aceștia nu vor să asculte. Ca și cu legea contenciosului. Cât nu 
m'am opus! E olege rea, Așa e totdeauna când se ia un angajament...»
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cerea: sub regimul comunal C.F. Robescu, neputând urni 
din loc eoncesia, tramvaelor, i s'a sugerat că Robescu dore- 
şte o mită. După consultaţie cu Directorul Popper, s'a 
convenit că acesta va merge până la cap, ca să vadă ce 
se va petrece: primă întrevedere cu D-na D. care. 
spre a convinge pe Popper, i-a oferit să-] pună în situa- 
ție de a auzi pe Robeseu fixând suma. Adus de Pokorny, 
Popper a fost disimulat la spatele unei draperii, de unde 
a auzit pe interlocutorul D-nei D. convenind despre 
toate. Dar interlocutorul nu era Robescu, ci Petre Gră- 
dişteanu ! Cerând timp de reflecţii, “a mai convenit că 
Primarul va da prin telefon întâlnire lui Blank, întâl- 
nive care s'a luat, însă la care, evident, Robescu a lipsit. 
In urmă sa ştiut că Grădişteanu oferise D-nei Robeseu 
30 de mii, dacă trecea concesia. Ar fi fost deci o tenta- 
tivă pentru a eseroca 70 de mii. combinația  Pokorny- 
Grădişteanu D-na D.!



1906. 

9 Ianuarie.—Carp a fostaleserila colegiul II de Ca- 
meră din Buzău. Lupta a fost teribilă. Mi-s'a arestat în 
ziua. de Bobotează Petre Enescu, şi Gh. Atanasiu, doi 
buni agenţi, alegători la colegiul 2, sub o născocire de 
crimă de rebeliune; au fost emise 10 mandate nereg:u- 
late. Pe urmă, Judecătorul de instrucţie Căpitănescu a 
declarat lui C. Arion că de 6 zile se stărue ca el să ares- 
teze pe Toma Mihăescu! De almintrelea, cu toată acu- 
zaţia de crimă, au fost puşi în libertate a doua zi de vot. 

Mi sau adus doi bătăuşi, amândoi din Teleorman, 
amândoi găzduiţi la, Poliţaiul Jalova. Toate neomeniile 
şi toate prostiile. Justiţia scârboasă, — afară de Procu- 
rorul Slătineanu. 

U Ianuarie. —Din ecourile ce am avut despre audiența 
lui lonel Brătianu la Rege, de conversaţia lui Trianda- 
til eu Regele, ecouri prin Stirbey, ar rezulta că: M. S. 
nu vede formula după care sar putea aduce în guvern 
Junimiştii — şi că M. S. acuză pe Carp de eternă întran- 
sigență ! | 

12 Ianuarie.—Carp a tost primit în audienţă de Rege. 
Nici o vorbă de politica noastră internă! Regele şi-a 
exprimat odată mai mult ura contra Ocultei, — delenda - 
est. — Vorbind de alegerea din Buzău şi întrebând dacă 
au fost ingerinţe, Carp a inzistat mai muli asupra, bă- 
tăușilor şi arestărilor ilegale cu mandate în alb. «Y a-t-il 
eu beaucoup de personnes arrâtâes ?» — «Deux 6lecteurs 

„et un troisi&me rechereh&». — «Deux personnes! Mais ce 
n'est pas grand! chose»!!!
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13 Lanuarie.—Interpelarea lui Carp. Gândire bună; câ- 
teva violenţe subţiri — lui Take Ionescu: «In sferele 
senine unde se găseşte, Lascăr Catargi va fi aflat cu mi- 
rare că şi el este tatăl lui Take>. Lui Cantacuzino : «Se 
vede ca prin acest bocal de cristal (viaţa lui Cantacu- 
zino), pentru că poate este deşert. » Debit slab şi obosit. 
Şeful are nevoe de puţin antrenament parlamentar. 

12 Ianuarie. — Fost audienţă la Prinţul Ferdinand. 
Din înţelegere cu Carp, trebuia, în numele nostru, să atrag 
atenţiunea Prințului asupra, problemelor constituţionale 
pe care le sugeră starea sănătăţii Regelui. Am găsit pe 

„Prinţ foarte fixat asupra drepturilor lui şi asupra tex- 
telor. In caz de absenţa Regelui, crede în necesitatea unei 
delegaţiuni dată lui. (Exact cererea noastră). Prinţul ar 
fi arătat Regelui că delegaţia dată Consiliului de Miniş 
trii nu este în Constituţie. In caz de neputinţă a Rege- 
lui, Regența dată prin Cameră nu se aplică decât la 
minoritatea moștenitorului (exact ce cerem noi); «ar lua 
regența. Dar nu crede ca un prezident de consiliu să se 
gândească a o organiza prin Camere». Asupra corupţiei. 
i-am arătat că sistemul de a da. ceva de ros, pe rând, par- 
tidelor, este un pericol. A recunoscut-o. Doreşte să stâr- 
pească corupția, «mais îl ne faut pas €tre seul». Recu- 
noaşte că numirile de Generali se fac rău şi că armata 
este în stare deplorabilă, dar «sau luat măsuri multe» 
dela discursul lui Filipescu încoace. 

20 lanuarie.— George Moruzi mi-a spus la dejun că ta- 
tăl său face caz absolut din expulziunea, lui Crissoveloni. 
Ar fi ameninţat pe Nababul cu demisia şi cu organizare 
de manifestaţie. Regelui iar fi spus că nu răspunde de 

ordine dacă se cruţă Crissoveloni şi Regele i-ar fi pro- 
mis expulziunea. La 4 ore George mi-a adus ştirea că 

" Cantacuzino a iscălit referatul şi face chestie ministe- 
rială din această expulziune. Sa recunoscut că campa- 
nia din «Universul» a făcuto Moruzi pentru a forţa 
mâna ! Jacques şi Jean Lahovary sunt cei care până a- 
cuma sau opus. 

„5 Martie. — Mai erau două zile de sesiune. Ve- 
ron de la Forestiera, speriat, vine să-mi povestească
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că Eyser, Directorul nostru pentru Soc. Lotru, a fost te- 
legrafic chemat de Take Ionescu şi că la acesta, acasă, 
taţă fiind Magheru, N. Albu, Maxim, (aceşti doi repre- 
zintând Lotrul) şi Boambă, Take Ionescu i-a zis: «ori 
te înţelegi cu «Oltul», — libera trecere prin instalaţiile 
Lotrului —, ori mâine aduce o lege şi o trec în două zile, 
prin care declar Lotrul de domeniu public şi vă iau 
toate instalaţiunile». Rol de Ministru ! " 

10 Martie. — Eşind dela întrunirea Clubului în care 
Carp şi eu am cerut partizanilor să accepte noui solu- 
țiuni, Carp ma, luat să umblăm şi mi-a povestit urmă- 
toarele : Alaltăeri, cu ocazia unui schimb de vederi poli- 
tice asupra situaţiei, Filipescu i-a declarat că el nu mai 
poate fi Ministru, de oarece între Prinţul Ferdinana, şi 
el a fost schimb de scrisori... De altminterea fugise dela 
întrunire şi s'a ştiut a doua zi, că iarăşi «plecase 3 zile 
la moşie»: formulă consacraţă. Impresie rea în publice. 

11 Martie. — La 614 seara primit în audiență de 
Regina. Vii temeri pentru voiagiul de a doua zi al Re- 
gelui. Redutabil quartetul văduvelor cari «veulent amu- 
ser le roi»! Regina de Saxa, Principesa Antoineta — 
malgr6 son tat, — văduva Prințului Frederie şi Con- 
tesa de Flandra. — Din trecut şi ă propos de Candiano : 
«Le roi ne s'est jamais attach ă personne, ni homme ni 
femme, la seule personne ă laquelle il se soit attachâ 6- 
tait son frăre L6opold; comme Paigle solitaire». 

14 Martie. — Aseară adevărată mişcare de strădă. 
Inepţie sau cursă din partea poliţiei. Cercurile oficiale 
şi mondene caută să o dea, pe spetele noastre. Numai la 
Teatru 102 răniţi. Darea de seamă a «Universului», per- 
fectă. , | 

24 Mai. — După termene afabile. în care Regele mi-a 
exprimat la curse plăcerea de a mă revedea după aşa, 
mult timp, — am cerut audienţă. Primit două ore trei 
sferturi. Partea pâlitică a conversaţiunei : necesitatea 
reconstituirei unui partid conservator serios, altfel ac- 
tualul partid devine un partid catilinar. Totul este po- 
sibil şi nu ceea-ce s'a zis poate fi un obstacol la recon-
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stituire : ce nu sa zis între Sturdza, Aurelian şi Costine- 
scu; şi nu merge oare bine între ei ? 

Un quart de oră sa vorbit de o conversaţie ce avu- 
sesem cu Sturdza. Nu este ceva de făcut în acest sens— 
mi se spune ? Ce partid tare sar forma astfel ! 

Aspră critică pentru legile nesfârşite ce s'au votat. 
Aceasta deconsiderează toată lucrarea parlamentară. 
Aspră critică pentru «legile personale» : Regele a oprit 
proectele cu nouile catedre ce se pregătise. Cantacuzino 
vrea înainte de toate să scape de Bădărău. Este şi el 
peste cale de amărât. 

Nicu Filipescu n'a fost decorat în următoarele con- 
diţiuni (Ordinul Carol) : Regele — nu Miniştrii — a 
făcut lista; la numele lui Filipescu, Jacques Lahovary a 
obiectat că era, sigur că aceasta va jicni pe Cantacuzino; 
numai după ce a fost fapt împlinit, Cantacuzino a ară- 
tat că nu înţelegea să fie amestecat în aceasta. 

Sa vorbit fireşte de «Protestarea» şi de «Adevă- 
rul. Am obiectat că: dece se atribue lui Filipescu sau 
lui Carp «Protestarea» şi nu se reproşează guvernului 
«Adevărul», sau cel puţin lui Take Ionescu ? «Ştiu, mi 
sa răspuns, că «Adevărub primeşte parale dela Finanţe». 
Şi mai departe: «șefii sunt responsabili». 

Despre Take Ionescu : «il aurait dâ âtre bien enca- 
dr&». S'a vorbit de gheşefturile cari se fac. Mi s'a spus: 
«Știu că Dvs. cereţi disoluția». — S'au făcut considera- 
ţiuni asupra defectului sistemului nostru, care lasă Re- 
gelui aparenţa puterei absolute fără avantajele ei: <au- 
trement Je m'adresserais au plus capable, ă M. Sturdza, 
ă vous.»—Dispreţ pentru convertiţii liberali ca Xenopol 
asupra aspiraţiunilor ministeriale ale căruia: «nu  de- 
vine Ministru cu mine oricine vrea astăzi». 

Regele cunoaşte toată afacerea Lotrului şi a făcut 
aspre observaţiuni lui Grădişteanu. 

Miercuri, 11 Ostombre. — Două vizite politice de în- 
cereare— Victor Ionescu. Singurii oameni de viitor la 
care ţine el: fratele său şi eu. Ce ai zice dacă, la cererea 
de remaniere, Take ar răspunde : : «da, să se facă, dar cu 
Marghiloman» ? Ce ai zice dacă. după înţelegere, Camera



NOTE POLITICE — 1906 53 

ar alege prezident pe Carp? Camera nu trebue dizolvată; 
este perfectă şi disciplinată. Cu dânsa <ai fi stăpân b. 
Concluzii, o întrevedere cu Take, pe care o primese, 

Aihai Cantacuzino : E o neînțelegere între d-ta şi 
familia noastră (politică şi familie ?). Tatăl său îşi dă 
seama de țot; manifestaţia dela Craiova, (bustul lui Take 
Ionescu) adunarea Olteniei; discursul lui Emil Laho- 
vary ete, a desgustat pe toţi şi nemulţumit pe. Rege. 
Generalul Manu chiar el şi-a deschis ochii în sfârşit; e 
convertit de astă primăvară. E adevărat că Const. Ghica- 
Deleni, că Leon Ghika, că Emil Lahovary şi unul din 
Paşeanu sunt câştigaţi de Take, dar nu e pericol de 
vre-un rău. Tatăl său veghiază, e sigur de sprijinul Re- 
gelui şi doreşte o colaborare cu noi, dar piedica cea 
mare este Carp. Nare încredere în Carp. Disolvarea ? 
Cantacuzino sa gândit la ea. Mă întreabă dacă am gă- 
sit carta tatălui său, depusă seara; el ar dori să vor- 
bească cu mine îndată ce se va întoarce la Bucureşti; 
el Mişu, mă va înştiința. — Nota : tout miel, tout rose... 
fără Carp. 

16 Octombrie. — Prin Stirbey sa fixat o întâlnire 
la mine. (Se ştia că în seara des Octombrie sub 
pretext de curse (Jubileul), Ionescu mă căutase la Joc- 

  

  

*) Michel Cantacuzene : I[] y a un malentendu en- 
tre vous et notre famille (politique ct famille?). Son pere 
se rend compte de tout; la manifestation de Craiova (buste de 
Take Ionescu; assemblâe de POltenie; diseours WEmile La- 
hovary, ete.) a degoâtă toni le monde et mecontente le Roi, 

Le genral Manu a lui-mâme enfin ouvert les yeux; il 
est converti depuis ce printemps. C'est vrai que Constantin Ghica-Deleni, que Leon Ghica, que Lahovary, que Pun des Pascanu, sont aeguis ă Take, mais il n'y a pas pâril en ]a 
demeure. Son păve veille et îl est sâr de !appui du Roi. Son 
pâre dâsire une collaboration avee nous, mais la grande 
pierre d'achoppement est Carp. Il w'a pas confiance en Carp. 
La dissolution? Cantacuzene Y pense. Ai-je tronve la carte 
de son pere? (Elle a 6t6 depose dans la soir6e). Son pere veut causer avec moi sitât rentr6 â Bucarest; c'est lui Mi 
chel qui me prâviendra, 

Nota: Tout miel, tout rose..., saus Carp.
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key; faptul fusese chiar exploatat de «Adevărul»; de 
unde şi vizita de mai sus a lui Mişu Cantacuzino, câre 
ni-a şi trimis pe urmă numărul ziarulu).—Avusesem prin 
Iunie, la Lăscăruş Catargi, o întrevedere de conciliaţie cu 
Take. Intre altele vărsase tot necazul lui pe Cantacuzino, 
care trata partidul ca moşia lui, deopotrivă cu. Floreşti 
sau Şoimii, şi care îşi permiteaa fi brutal chiar cu unii 
Miniştri, El îmi spuse că ştie însă să se încovoaie pe 48 
de ore la nevoie, Că, după angajamentul dela Constanţa 
şi depeşa de felicitare a Impăratului Germaniei către 
Deutsche-Bank,—ceeace făcuse Cantacuzino cu petrolul, 

era direct dirijat în contra lui. Că legea stupidă şi inapli- 

cabilă a petrolului este opera personală a lui Cantacu- 
zino, pe care o însoţise de o expunere de motive adevă- 
rat persiflagiu pentru Jean Lahovary, şi care abia a 
obținut modificarea, acestei zeflemele. Dinastia devine 
nesuferită. 16 Prinţi dela Sf. Dumitru! Este omul care 
te părăseşte mai degrabă; în afacerea iluminatului a 

fost pe punctul să retragă legea şi el Take a împie- 
decat lucrul. Ameninţare constantă că bagă în Minister 
3 Junimişti. Trebue căutată o altă soluţie. Cu Manu? 
Nu ar fi serios. Cu Carp? Da. Dar eu revoluţie. El o 
doreşte, dar nu ştie ce ar face Regele. Se va orienta din 
partea aceasta ? Am reluat firul dela ultima conversaţie 

pe care a raportat-o, cu atenuări, Regelui. N'a mai 
„găsit pe Rege închis la numele lui Carp, dar nici nu i-u 
dat vânt în această direcţie. Cu totul altfel este cu Prin- 
ţul Ferdinand. De altmintrelea în caz de regență sau de 
nouă domnie, el nu ar consilia pe Suveran să continue 
cu acest regim. 

El crede că are încrederea, Regelui şi a Prințului 
„cari. cel puţin cel din urmă, nu pot vedea pe Nabab şi 

pe ai lui. Deziluzii despre Mişu Cantacuzino. Tot aşa 
de rău ca şi fratele lui Grigore. Exemplele dinastiei 
Brătianu, funeste pentru partidul Cantacuzinist visând 
și el Dinastie, 

El crede în necesitatea unei reconstituiri prin Carp; 
în caz de înţelegere, fără opoziţie formală din partea Re- 

gelui şi dacă M. S. s'ar lăsa să i se facă o dulce vio-



NOTE POLITICE — 1906 55 

lenţă, guvernul ar întâmpina dificultăţi în Cameră; guvernul şi-ar depune mandatul; Regele ar însărcina pe Cantacuzino, căruia el Ionescu i-ar refuza atunci con- cursul; Coroana sar îndrepta către Carp, care ar avea concursul lui şi care ar trebui să ia şi pe Mişu Canta- cuzino sau altul ca el în Minister. El găseşte că, este o desconsideraţie să se alunge Vlădescu, după ce s'a scos Bădărău, adică cei desemnaţi de opoziţie, când o rema- niere, fie numai cu doi Miniştri, mar avea acest înțeles. El nu se va retrage pentru că, orice ar voi să îndepli- nească mai pe urmă, este mai lesnicios dacă stă în Mi- nister. Generalul Manu i-ar fi spus că este îngrijat de ce se va petrece în partid după moartea lor şi că el vede trei şefi posibili, —deci luptă intestină—,ilipescu. 'Take şi Mişu Cantacuzino (necuviință, zicea Take, de a-l pune pe un rând cu Mişu, şi de care Generalul nici nu-şi 
da seama). 

17 Octombre. — La ora 9 seara am avut la d-l Cantacuzino o conversaţie de o oră, după cererea trans- misă de fiul său Mihai. Ca ton şi ca idei, mi-a vorbit cum sar adresa către un prefect al lui care ar cocheta pe ia Take Ionescu :. şef, acţiunea lui, direcţia lui, va Suverna, va pune sfârşit la orice năzuinţe, ete. ete. Ne deschide braţele ea personalităţi care sunt simpatice. - dar nu are încredere în Carp. Carp i-a lipsit de cuvânt la 1900. — Dar când Pam întrebat despre soluţie : «Nu 
ştiu. Când voi socoti eu, şi cum voi crede eu. Nu schimb nimic în guvernul meu, ete. ete». I-am spus şi eu că aşa înţeleasă situaţiunea, conversaţia aceasta putea să aibă loc acum doi ani, la venirea la putere, nu azi. EI se preocupă de viitor, de ce se va, petrece peste un an poate. I-am răspuns şi eu că puteam relua această  conversa- ție după un an sau doi. Ca pişcătură : «lumea te acuză de a fi devenit takist ». — «Je n'ai aucune proposition ă vous faire. — «Ni moi non plus». 

22 Oetombre. — Mişu Cantacuzino încearcă, să câr- pească lucrurile: Eu am îngrozit pe tatăl său vorbind de individualitatea, noastră de grup. — Niei o vorbă nu am spus de aşa ceva.
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25 Octombre. — Stirbey a văzut pe Take, care ar fi 
vorbit Duminecă cu Regele şi care a eşit cam defrizat. 

Rezervat, când sa vorbit de Carp, — idem când sa 

vorbit «atunci» de nevoia de a merge la Sturdza. 
Când sa propus intrarea lui Disescu, în Consiliu 

aseară, Generalul Manu a sărit în sus când 'Take a vor- 
bit de bine pe junimişti. A propus Generalul pe Paul 
Greceanu ca Ministru ! Regele bolnav, i sa părut preo- 
cupat numai de starea lui proprie. Take are percepţia 

netă acuma, că Regele nu vrea pe Carp, — tot asemenea 
certitudine că în caz de nouă domnie, Prinţul ia numai 

pe Carp. Anunţare de mici încăerări la deschiderea. Ca- 
merii. — 'Temere ca ulcerele la stomac ale Regelui să nu 

fie canceroase.



1907. 

10 Martie. — De eri se discută, cu ocazia bugetelor, 
chestiunea, revoltei ţărăneşti. Se simte eriza guverna- 
mentală în aer: Costinescu anunţase chiar că ei au să 
formeze până în 24 ore guvernul. De aceia, tot discursul 
lui Carp, răspunzând lui Costinescu, a fost un superb 
rechizitoriu contra, liberalilor pe cari, prin legile şi lite- 
ratura lor politică, îi face responsabili. Carp.a fost acla- 
mat de majoritate. 'Toţi takiştii îl proclamau în gura 
mare şeful partidului conservator. Se credea în public 
că nu se putea rezolva criza fără ca Carp să fie ascultat 
de Rege. 

— Seara la 7 ore consfătuire la Maiorescu. Filipescu 
“din partea lui Cantacuzino a adus noui propuneri din 
„cari se înţelegea că Cantacuzino primeşte toate condi- 
țiunile lui Carp. 

- După Carp, totul este inutil, «de oarece, după vorba 
veche a lui Catargiu: «M. S. îşi face formele». Sturdza 
este sigur deja numit. | 

12 Martie, — Istoricul crizei făcut mie de Mișu Can 
tacuzino, care a. cercat să mă atragă pentru o  concen- 
trare de opoziţiune, bineînţeles sub şefia tatălui său. 

Vineri 9 Martie a fost consiliu la Palat. loan Laho- 
vary şi pe urmă Take Ionescu au ridicat chestiunea re- 
tragerei guvernului şi chemării liberalilor. Cantacuzino, 
foarte mirat, a combătut soluţiunea aceasta; Regele a 
scos și o listă de măsuri care trebuiau luate şi pe cari 
Manu şi Cantacuzino le-au combătut, de oarece Miniștrii 
aveau să propună măsuri, nu Coroana. 

5
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După consiliu, Take sa dus la Costinescu cu care 
sa consfătuit două ore. (Notă: Aşa sar explica si- 

guranţa cu care Costinescu a anunțat Sâmbătă la Ca- 
meră venirea, lor). — A doua zi a început în Cameră răs- 

pândirea de către Bădărău şi amicii lor, a svonului că gu- 
vernul nu trebue să mai rămâe. Sâmbătă Sturdza a fost 
chemat la Palat. Duminecă la 12 ore Cantacuzino s'a dus 

să anunţe Regelui că poate da un guvern cu Carp. Mare 

încurcătură a Regelui, care a terminat prin a mărturisi 
oarecare propunere făcută lui Sturdza. La 6, Manu şi 
Cantacuzino au fost chemaţi împreună, şi amândoi au 
afirmat, fiecare cu temperamentul lui, că concentrarea 

era lucru dobânait. Azi în fine Cantacuzino a reînoit 
declaraţia că ia răspunderea situaţiei: Regele i-a spus 
că noul Minister va presta jurământ la 5 ore. 

De notat că, după ziua teribilă de eri, unde Teleor- 
maânul, Vlaşea şi Mehedinţi au fost prada revoltei, azi 
nu era un funchonar la interne, pentru că Lunea, biu- 
rourile se deschid după prânz! 

15 Martie. — Dela Interne se dă în vileag că depeși 
urgente şi rapoarte de prefecţi au fost găsite de noul 
regim nedeschise de nimeni de 3 zile ! Căpitanul Sturdza 

a împărtăşit că de 48 de ore se lucrează de Averescu la 

Război spre a se constitui în fine harta distribuţiunii 

trupelor, şi încă nu se ştie de rostul a trei batalioane. 

Incuria lui Manu şi Culcer ar fi fost ceva de nedeseris. 
Carp a fost chemat de Rege. 

18 Martie. Azi Serghiescu şi Paul Teodoru, foarte 

alarmaţi. îmi comunică : au fost la Interne să protesteze 
contra apucăturilor Prefectului din Covurlui, care im- 
pune învoeli din trei una şi un preţ fix de falce înferior 
celui pe care-l plătesc însuşi arendaşii. Discuţie animată 

Ministrul : 'Trebue să faceţi sacrificiul. — Ei: Să facem, 
dar ce putem, şi nu impus de administraţie. Ministrul : 

Nu pot ţine toată armata concentrată ca să vă apere. Ei: 

Va să zică să dăm moşiile țăranilor ? Ministrul : Da, ţă- 
ranii au să şi le ia! De față Em. Cireşanu. Nicolaescu, 
funcţionari. Nicolaescu a făcut semne Ministrului şi se 

vede că o telegramă cifrată sa expediat.
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  19 Martie, Primesc dela Gruescu o  serisoare 
gravă. *) Am consultat pe Carp care venea să-mi ceară 
a solicita audienţă la Rege. a 

— Florescu îmi spune că Duiliu Zamfirescu a spus azi 
lui Maiorescu că Giers a făcut observaţiunile guvernu- 
lui său pentru numirea lui Stere ca prefect la Iaşi, dea- 
lungul graniţei Rusiei. Sturdza ar fi răspuns că este 
ceva cu totul provizoriu. 

22 Martie. — Audienţă la Rege dela 64 — 8%. Am 
expus pe lung Regelui pericolele pe cari le aduce 
ţării procedeele revoluţionare ale unor judeţe şi i-am 
supus circulările d-rului Lupu (Fălciu), Athanasiu (Co- 
vurlui) şi Stere (Iaşi), dispoziţiile neîndemânatice ale 
lui Stoenescu (Ialomiţa) şi Tarcea (Buzău). Regele pro- 
nunţase numele celor dintâi înainte de a fi vorbit eu, 
spunându-mi că vorbise de acesta consiliului de mi- 
niştri. La fiece piesă din dosar Regele apăsa : «Nu are 
dreptul so facă»; «nu e cu putință» ete. Privitor la 

acestea, M. S. mi-a spus că va, face tot ce-i stă în putinţă 

  

Jeudi, 22 mars. — Audience chez le Roi, entre 6'4 et 8%. 
Jai longuement expos6 au Roi les dangers que faisaient 

courir au pays les procedâs râvolutionnaires de certains dis- 

triete et lui ai soumis les circulaires du doeteur Lupu (Făl- 

ciu), Athanasiu (Covurlui) et Stere (Iassy). Les dispositions 
gauches de Stoenescu (Ialomitza) et de Yarea (Buzău). Le Roi 

avait pronone6 le nom des trois premiers avant que jet 

-eusse parl€, en me disant qu'il en avait entretenu le Conseil 
des Ministres. A ehaque pice du dossier le Roi ponetuait: «Il 
men a pas le droit», «ce n'est pas possible», ete. Sur ce cha- 

pitre Sa Majest6 m'a dit auw'Eille ferait tout ce qui serait en 
son pouvoir pour enrayer cela; Elle m'a dit m'âtre reconnais- 

sanie pour ma demarche et mon dossier; toutes les pi&ces 

ont €t6 retenues par le Roi, 

Sur Vafiaire de Severin, le Roi m'a avou que c'âtait 
grave, mais que .probablement îl y avait une explication. 

<N'est-ce pas que vous crovyez aussi gu' Averescu est au-dessus 
de tout soupeon?», que des demain Averescu serait interrogâ. 
J'ai du convenir que je croyais Averescu simplement induiţ 
en erreur par quelqu'un et qu'il 6tait interessant de savoir 
par qui. J'ai soumis au Roi mon projet du capital d'exploi- 

) V. la Anexe, docum. No. II.
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ca să le împiedice; mi-a spus că mi-e recunoscător pen- 
tru demevsurile mele şi pentru dosar. — Toate hârtiile 
au fost oprite de Rege. 

Asupra afacerei dela Severin, Regele m'a asigurat 
că e grav. dar că probabil trebue să fie o explicare. «Nu 
e aşa că crezi şi d-ta că Averescu e Vasupra oricărei bă- 
nueli ? Chiar mâine Averescu va fi întrebat». A tre- 
buit să convin că credeam pe Averescu numai indus în 
eroare de cineva şi că era interesant de ştiut de către 
cine. 

Am supus Regelui proectul meu de reconstituire a 
capitalului de exploatare al arendașilor şi proprietarilor 
sinistraţi, limitând indemnitatea acordată de Stat la ma- 
şinele distruse, hambare și magazii, grajduri şi animale 
de muncă. Anuitatea de luat la nevoe din patente şi mai 

  

tation des fermiers et propriiaires sinistres, en bornant Pin- 
demnite ă accorder par VEtat aux machines dâtruites, gran- 
ges, magasins, 6curies et bâtes de travail; annuit€ â prendre 
au besoin sur les patentes et surtout sur une contribution 
speciale frappant les communes râvolttes. Cite exemple fran- 
cais Contrexâville. Roi semblait approuver. Sa Majest6 en 
aurait parl€ au President du Conseil, qui a pris Yengagement 
d'etudier la question. 

Politique. Chance que Paxrrangement avec Cantacuzâne ne 
se soit pas realise en janviex: «Vous auriez eu la dissolutiou 
et nous nous serions trouvâs en pleine râvolution sans Par- 
lement». Lâgerete de Cantacuzăne qui a retard de 24 heures 
la constitution du cabinet Stourdza par ses combinaisons 
tardives et non confirmees par les interessâs, et augmente 
ainsi de 24 heures Pintensit6 de la revolution, M. Cantacu- 
zene ne peut plus âtre qw'un «surtout de table». Il faut faire 
la. veconstitution du parti conservateur et Ja faire avec M. 
Take Ionescu. Toute la Roumanie est â refaire, car tout a 
sombre. On a march€ mal et trop vite avec Linstruction Du- 
blique et donn€ au peuple une culture qui n'est pas encore 
ă sa portâe. Il faut changer la eonstitution administrative du 
pays: faire des provinces avec des gouverneurs sârieux cet 
de poids ă leur tâte; les prefets ne seraient que des sous-prâ- 
fets. Il devrait y avoir une entente des partis pour reviser la 
Constitution: mais on ne m'a parl6 que de la presse, qui a 
empoisonn€ ce pays. 

Tres satisfait de Parmee. Long t6legramme de felicita- 
tion ă ce sujet de l'Empereur d'Antriche.
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ales dintr'o contribuţie specială asupra comunelor revol- 
tate. Citat exemplul francez — Contrexâville. Regele 
pare a aproba. Ar fi şi vorbit cu prezidentul Consiliu- 
lui, care a luat angajamentul să studieze chestiunea. 

Politică. Noroc că înţelegerea cu Cantacuzino nu Sa 
realizat : «In Ianuarie aţi fi avut disolvarea şi ne-am fi 
găsit în plină revoluţie fără parlament». — Uşurința 
lui Cantacuzino, care a întârziat cu 24 ore constituirea 
cabinetului Sturdza prin combinaţiuni târzii şi necon- 
firmate de cei interesaţi, mărind astfel cu 24 de ore inten- 
sitatea revoluţiei. D-l Cantacuzino nu mai poate fi decât 
«un surtout de table». 

Trebue făcută, reconstituirea partidului conservator, 
şi făcută cu d-] Take Ionescu. — Toată România trebue 
refăcută, căci totul sa înecat. Sa, mers rău şi prea iute 
cu instrueţia, publică şi sa dat poporului o cultură care nu 
e încă la îndemână lui. Tvrebue schimbată constituţia 
administrativă a ţării: Infiinţarea de provincii cu gu- 
vernatori serioşi şi de greutate în fruntea lor; Prefecţii 
n'ar fi decât subprefecţi. Ar trebui o înţelegere între 
partide pentru revizuirea Constituţiei : dar nu mi sa 
vorbit decât de presă, care a otrăvit această ţară. 

Foarte mulţumit de armată. Lungă telegramă de 
felicitări în această privință dela Impăratul Austriei. 

25 Martie. — Am căutat să mă informez asupra nou- 
lui ministru de război (Averescu). E ciudat că nu- 
mele lui a fost pus înainte de Carp, de o parte, de Take 
Ionescu, de altă parte; şi că figura în cabinetul Sturdza. 

  

Ş 

25 mars. — Jai chereh€ ă me renseigner sur la nouveau 
Ministre de la guerre Averescu. Il est curienx que son non 
ait 6t€ mis en avant par Carp, d'un câtâ, par Take Ionescu, 
Wautre part; et quiil figurait dans le cabinet Stourdza. Les 
gân6raux trâs montâs contre lui; les subalternes le conside- 
rent comme capable, travailleur, mais sans caractăre et arri- 
viste. Il semblerait que PAutriche soit pour tout (7) dans ce 
choix et que Roswadowsky aurait beaucoup travaille pour 
lui. J'ai souvenir que Roswadowsky m'en avait parl€ comme 
Gun des rares genâraux auquel il fallait penser. Il faut lui 
rendre cette justice que ses premiers mesures dânotent de 
Tenergie et de la direetion,.
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Generalii foarte îndârjiţi contra lui; subalternii îl pri- 
vese de capabil, lucrător, dar fără caracter şi arivist.— 
S'ar părea că Austria ar fi în totul în această alegere (7) 
şi că Roswadowsky ar fi lucrat mult pentru el. Imi 
amintesc că el mi-a vorbit ca de unul din rarii generali 
la cari trebuia să se gândească. — 'Trebue să recunoaş- 
tem că cele dintâi măsuri ale lui dovedese energie şi di- 
recţiune. 

26 Martie. — Din trei isvoare diferite. aflu că în tim- 
pul ultimelor tulburări Austria, sprijinită de Germania» 
ar fi oferit participarea trupelor ei, — şi că sub impe- 
riul acestei propuneri de o înfăţişare apăsătoare, gu- 
vernul a făcut să vorbească tunul şi a luat măsuri ex- 
peditive şi sumare. 

Am vorbit de aceasta cu Barbu Stirbey, care mi-a 
răspuns: «Trebue să fie adevărat, căci Szekuliez mi-a 
spus că Regele ameninţase cu abdicarea dacă un soldat 
austriac ar fi trecut graniţa !» 

Stirbey a, vorbit lui Take Ionescu, rugat de mine. 
Take, ca preţ al cooperării la proclamația lui Carp ea 
şef, a cerut o garanţie din partea lui Carp în cazul când 
Cantacuzino ar căuta să-l] gonească din partid !'? 

  

— Fuziunea a avut loc. 

— Guvennul liberal a prezintat proectele lui Comi- 
siei agrare, la care numai caraghiosul de Dissescu a luat 
parte 

  

26 mars. — De trois scurces, îl me revient que pendant 

les derniers troubles TAutriehe, appuyte par PAllemagne, 

aurait offert la participation de ses troupes et que c'est sous 

Vempire de cette invite, qui aurait eu une tournure pressante, 

que le gouvernement a fait parler le canon et pris des me- 
sures expeditives et sommaires. , 

Jen ai parl6 â Barbu Stirbey qui n'a râpliqu6: «Ce doit 

&tre vrai, car Szeculicz m'a dit que le Roi avait menacâ de son 
abdieation si un soldat autrichien passait la frontiăre». Stir- 
bey a parle ă Take Icneseu sur mon invitation. Take, pour 
prix de sa cooperation ă la proelamation de Carp comme 

chef, a demande€ une garantie de la part de Carp au cas ou 
Cantacuzâne chercherait ă le renvoyer du parti.
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| 3 Noembrie. — D-] Kalinderu se anunţă la mine, sub 
pretext de răspuns la carta ce depusesem în ajun la el. 

Convorbire politică : proectele guvernului nu vor fi vo- 
tate aşa cum sunt formulate; — Coroana nu vrea atin- 
gere de proprietate; ideile ei sunt conservatoare; — el 

Kalinderu a numărat până la cinci violări ale dreptului 

de propretate în legea învoelilor agricole; — manifestul 

e o greşeală ; — D-l Sturdza nu va mai îndrăzni să spună 
(fusese la Sinaia) că legile propuse sunt manifestul; — 
Regele nu şi-a, spus încă cuvântul; — proectele noastre 

sunt înțelepte, dar trebuese mai bine cunoscute; IKa- 
linderu ar vrea să le aibă negreşit înainte de Miercuri : 
trebue să ajungă la Rege; — totuşi o lacună: trebue o 
instituţie de credit, care sub controlul Statului, să per- 
mită ţăranilor să-şi rotunjească pământurile; Coroana 

ţine la, aceasta. 
5 Noembrie. — 'Trimes Regelui proectele partidului 

cu expunerea, motivelor de Carp. 
12 Noembrie. — Ministrul Brătianu a făcut două 

vizite lui Jean Lahovary pentru a. găsi un teren de înţe- 
legere cu noi. Lahovary a făcut greşala să expue o serie 

de modalităţi, pe când Ministrul nu i-a articulat nimic. 

  

2 novembre. — Kalinderu s'est fait annoncer chez moi 

sous pretexte de repondre ă la carte que javais d&poste la 

veille chez lui. Conversation politique: Les projets du gou- 
vernement ne seront pas votâs tels qu'ils sont Tormul6s; la 

Couronne ne veut pas qu'on touche ă la propri6t6; ses id€es 

sont; conservatrices; lui Kalinderu a compi€ jusquă cinu 

violations de droit de propriste dans la loi des accords agri- 

coles. Le manifeste est une faute; Mr. Stourdza n'osera plus 

dire (il avait 6t6 ă Sinaia) que les lois proposes sont le ma- 

nifeste, — le Roi n'a pas encore dit son mot; nos projets sont 

sages, mais ils doivent âtre mieux connus; lui Kalinderu de- 

mande a les avoir avant Mereredi sans faute; îl faut les 
faire parvenir au Roi; une lacune pourtant;: îl faut une in- 

stitution de erâdit qui sous le contrâle de lEtat, permette an 

paysan de s'arrondir en terres; la Couronne y tient. 

12 novembre. — Le Ministre Bratianu a fait deux visites 

ă Jean Lahovary pour chercher terrain d'entente avec nous; 
Lahovary a fait la faute dVexposer une sârie de modalitâs, 

alors que le ministre ne lui a rien articule.
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„16 Noembrie. — Stirbey telefonează ca să mă întrebe 
dacă ştiu că "Take Ionescu a avut alaltăeri o întrevedere 
lungă cu Brătianu şi că trebue să aibă alta cu Sturdza 
astăzi. Informat pe Carp spre a vedea dacă îl va pune în 
curent. 

  

16 novembre. — Coup de tâl&phone de Stirbey pour me 
demander si je sais que Take Ionescu a eu avant hier une 
longue entrevue avec Bratianu et qu'il doit en avoir une 
nouvelle avec Stonrdza aujourd'hui. Informă Carp pour voir 
sil le mettait au courant. ”



1908. 

PD „ (fără dată): 
— Legile agrare liberale. 
— Conferinţele de la Interne, pentru a găsi tărîm 

de înţelegere : Take Ionescu, Filipescu şi eu din partea 
partidului nostru; Costinescu, Brătianu şi A. Djuvara 
din partea guvernului. 

— Ruptura cu Take Ionescu. 
— Banchetul de la Buzău (Mai). 
— Congresul nostru (Iunie).



1909, 

1 Noembrie. — Intors din Franţa după lipsă de 4 
luni, — boală de ochi, — am avut o manifestaţie foarte 

simpatică la gară. De 48 ore de când sunt în ţară, am 
putut notă : 

Din o conversaţiune cu Carp, că Crăiniceanu a 

consultat, — întâmplător, zice Carp—pe şeful, dacă tre- 
buia să, accepte portofoliul oferit de Brătianu şi că Carp 
w'a voit să-i dea nici un sfat, «neputând lua nici-un an- 

gajament pentru viitor». Bănuiam că Crăiniceanu nu s'a 

simţit asigurat de a fi ministru cu noi, deci a acceptat, 

cu liberalii ; 

Din o conversaţie cu Tzigara-Samureaş asupra 
actelor lui Spiru Haret, că Regele are temere de acesta, 
că în Iulie i-a zis dgel «er ist gefâhrlich», şi tot în acel 
timp a exprimat speranţa de a fi scăpat de dânsul la 
toamnă. 

Dinti”o conversaţie cu Procopiu, Brătianu ar fi 
înduplecat pe generoşi să înghită pe Al. Constantinescu, 

expunându-le că are nevoe încă de cel puţin un an de 
guvern pentru ca legile agrare să nu fie anihilate... 

1 Noembrie. — Din «Viitorul» — liberal : 
«Note politice. — D. Alexandru Marghiloman sa 

reîntors în ţară, în deplină sănătate. Toată lumea, poli- 

tică se bucură, din suflet de reintrarea în viaţa publică 

a acestei distinse personalităţi, care prin strălucitul ei 

talent şi înalta ei cultură, e una din cele mai frumoase 

podoabe ale tribunei noastre parlamentare». 
19 Noembrie. — Eri la Cameră, Saita m'a pus în cu- 

noștiinţă de cele petrecute la «Vatra luminoasă»; iscăli-
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tura dată de Regina pentru un împrumut în Germania 
şi obrăznicia împrumutătorilor cari venise în România 

să amenințe cu un proces, dacă Regele nu dădea apro- 
barea maritală ! — Astăseară Rudi Catargi mi-a comu- 

nicat că lichidarea a costat pe Rege 650.000 lei ! 

2 Decembrie. — Invitat de Princesa. O serisoare a 
Reginei *) dă nota unei părţi din conversaţiune. Regele se 
arătase foarte aspru pentru Regina; chiar astăzi, când e 

ațâţat de alţii, (şi se pare că d-na Mavrojeny, din 
nou foarte în favoare, se însărcinează cu aceasta), îşi pe- 

trece noaptea certând pe Regina şi cum are dureri, Re- 
gina «qui se complait dans le martyre», îl fricţionează, 

tace, dar e sleită de puteri. — Confirmarea influenţei 
«femeei negre» (Doamna E.), care, prin josnice linguşiri 
şi prin ghicitul în cărţi, are o influenţă reală. Prin oros- 

coapele ei, Regina a avut un an întreg ideia că va fi re- 

  

2 decembre. — Invite par la Princesse. La lettre ci-contre 

donnera la note d'une partie de la conversation. 

Le Roi se serait montr6 trâs dur pour la Reine; aujoui- 

hui encore, quand on le monte (et il paraît que Mme Mauro- 

jeni, de nouveau tres en faveur, s'en charge), îl passe sa nuit 

ă gronder la Reine et, comme il a des douleurs, la Reine «qui 

se complait dans le martyre», le frictionne, se tait, mais est 

ă bout de forces. Confirmation de Vinfluence de la Femme 
Noire (Madame E...) qui, ă force de basses flatieries et de 

predictions fir6es des cartes, a une râelle influence. Sous ses 

horoscopes, la Reine a eu tout une annse lidâe qu'elle seraii 

Regente, se mâlait de tout et donnait des ordres aux Minis- 

tres (Ministere Stourdza). A rappeler que Beldiman de Ber- 

lin, qui est venu me voir il y a huit jours, m'a affirme que 

la preoceupation constante de Biilow 6tait la crainte que la 

Reine prenait connaissance et se mâlait de la eorrespondance 

du Roi. 

Sur education du Prince Carol, qui «travaille trop peu» 

le Roi, semble-t-il, accepte de Penvoyer ă Lâtranger, mais 

dans une petite ville. 

Admirable dans son jugement, en tout; pleine de tact po- 

litique, sachant se plier aux nâcessit6s; jamais la Princesse 
ne m'a semble plus mafîtresse-femme. 

*) V, la Anexe, No. III.
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gentă, se amesteca în toate şi da ordine Miniştrilor 
(ministerul Sturdza). — De reamintit că Beldiman 
de la Berlin, care a venit să mă vadă acum opt zile, 
mi-a afirmat că preocuparea constantă a lui Biillow era 
temerea că Regina lua cunoştiinţă şi se amesteca în co- 
respondenţa Regelui. 

Asupra educaţiunei Prințului Carol, care «lucrează 
prea puţin», Regele pare că ar primi să-l trimeată în 
străinătate, dar întrun oraş mic. 

Admirabilă în judecata, ei, în toate; eu mult tact 
politie; ştiind să se potrivească, necesităţilor; nici-odată 
Prinţesa nu mi-a părut mai stăpână pe ea. 

3 Decembrie. — D'abia timpul să viu de la Cotroceni. 
Audienţa de la 6% la 8.40. Regele foarte binevoitor. Ple- 
când el îmi spune : «en faisant des voeux, vous pour ma 
santâ et moi pour la vâtre, “est pour le bien du pays W» 

Vorbit de acţiunea lui Haret, — de reaua adminis- 
traţie; am explicat cât de admirabil era acest partid 
al lui Carp, care dela 1895 e în opoziţie. Regele a expri- 
mat ideia că s'a greşit despărţindu-se de Take; — mi-a 
repetat că cei din prejurul lui au influenţă rea şi mij- 
loace imorale, — va reuşi iarăşi în alegerile dela 13 De- 
cembrie; — mi-a cerut în mod special părerea asupra 
contenciosului administrativ : nemulţumit de cazul Gro- 
za şi găsind anarhie că un decret regal poate să fie 
anulat; — am refăcut toată teoria contenciosului. Impo- 
triva trusturilor şi cartelurilor ; admite coborârea unor 
taxe vamale; se teme de afirmările prea peremptorii ale 
lui Carp asupra politicei streine în viitorul lui discurs 
asupra mesagiului; — recunoaşte nevoia de a ridica cre- 
ditele pentru Ministerul de război; — împotriva  în- 
tregei legiuiri a tocmelilor agricole. 

  

3 dâcembre. — A peine le temps d'arriver de Cotroceni. 
Audience de six-et-demie ă huit quarante. Le Roi tr&s aima- 
ble. In prenant conge, Le Roi m'a dit: cen faisant des voeux, 
vous pour ma sante et Moi pourla vâtre, c'est pour le bien 
du pays». Parl6 de Lactivit6 de Haret, — de la mauvaise ad- 
ministration—; ai expliqu6 combien admirable stait ce parti 
de Carp qui depuis 1895 est dans Popposition. Le Roi a rtex-
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4 Decembrie. — Carp a pronunţat un admirabil dis- 
curs-program. Aprobări din partea unor liberali. Fleva 
e cel dintâi care Va felicitat ! 

8 Decembrie. — Atentat contra lui Brătianu. Eram 
în conferinţă, D. Grecianu, Filipescu, Neniţeseu, cu mine. 
când, la 6 ore, Sfetescu. aproape martor ocular, a venit 
să-mi anunţe faptul. Credea pe Brătianu ucis. Prevenit 
Carp. Prima mişcare a lui Filipescu a, fost grozava te- 
mere ca să nu fie unul din meseriaşi sau din populația 
măruntă făcând politică electorală cu noi. Mi-am dat 
părerea că trebue să fie un sindiealist. 

9 Decembrie. — Conferinţă dacă trebue amânată 
întrunirea noastră de seară. Carp nu vrea, să prezideze, 
dând unei întruniri un caracter pe care nu trebue să o 
aibă, când adversarul rănit. e condâămnat la neputinţă. 

  

prime Pidee qwon a eu tort de se separer de Take; m'a râpâte 
que son entourage 6tait mauvais et ses moyens immoraux, il 
r6ussira encore dans les 6lections du 13 dâcembre; m'a tout 
specialement demand& mon avis sur le Contencieux adminis- 
tratif: froiss6 du cas Groza et trouvă anarehique gqwun d6- 
cret royal puisse âtre annulă. Ai refait tonte la theorie du 
contencieux, Contre les trusts et les cartels; admet la dimi- 
nution de certaines taxes de douane; exaint, des aftirmations 
top pâremptoires de Carp sur la politique &trangere dans 
son prochain discours sur le message; reconnait nâcessite 
relevex les crâdits pour le Ministere de la guerre; contre 
tout lappareil de la loi des «tocmeli agricole». 

4 dâcembre. — Carp a prononcă un magnifigue dis- . 
cours-programme. Approbation de la part de certains lib&- 
raux. Fleva est le premier qui Pait fâliecite, 

8 decembre. — Attentat contre Brătianu. Nous 6lions en 
confârenee, D. Greceanu, Filipescu, Neniţeseu et moi lorsque, 
ă six heures, Sfetescu, presque t&moin oeculaire, est venu 
m'annoncer le fait. Il croyait Bratianu mort, Prâvenu 
Carp. Le premier mouvement de Filipescu a 6t6 Phorrible 
apprâhension que ce ne fâtun des «meseriaşi» ou petit peuple 

" faisant de la politique 6lectorale avec nous. J'ai opin6 que 
ce devait 6tre un syndicaliste. 

9 decembre. — Confârence sil fallait remetire notre 
x&union du soir. Caxp n6 veut pas prâsider, la prâsence d'un 
chef donnant ă une râunion un caractăre quelle ne doit pas 
avoir. lorsque lPadversaire blesst est condamna â Pimpuis-
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Intrunirea va avea loc, din moment ce «Viitorul», con- 

sultat anume, anunţă pentru mâine întrunirea liberali- 

lor. Rosetti va prezida şi va citi o serisoare a lui Carp. 
Discursuri amestecate. — Ca impresie, toţi cei de faţă 

nu se pot opri de a găsi că atentatul intră în categoria 

«ale tale dint'ale tale !» Maiorescu zice: «Gloanţele 
de eri au atins mai mult pe Mortzun şi pe D-rul J. Can- 
tacuzino». | 

— La dejun am pe C. Diamandy, sosit dela Sofia. 
Foarte îngrijorat de anarhia greu de stăpânit. A repro- 

şat, adesea lui Brătianu. cu care e foarte legat, lipsa 
lui «de sentiment dautoritâ». Un fel de indolenţă ro- 
mantică care-şi închipue că «totul se aranjează ca în 
piesele de teatru». | 

Detalii destul de interesante asupra nulităţei şi 

lipsei de educaţiune a personalului ministerial din Bul- 
garia, — asupra a tot putinţei Regelui Ferdinand, nul 
în ce priveşte administraţia, foarte tare în ce priveşte 

marea, intrigă politică. Cele din urmă neînţelegeri în 

privinţa lui Rakowsky n'au luat o bună întorsătură 
decât când Diamandy s'a adresat secretarului Regelui. 
A doua zi Ministrul de Interne retracta indisereţiunile 
comise în gazete şi Paprikov (Ministrul de externe) re- 
trăgea atestările traduse pe cari voia să le legalizeze 

şi din care reeşea că pentru Bulgari Rakowsky era ro- 
mân neaoş. 

  

sance. La râunion aura lieu du moment que le Viitorul, con- 

sult6 ad-hoc, annonce pour demain la reunion des libraux. 

Rosetti prâsidera et lira une lettre de Carp. Discours mitig6s. 
„_ Comme impression, tous les presents ne peuvent s'empâ- 

che» de trouver que Pattentat rentre dans la categorie «ale 

tale dintr'ale tale». Maiorescu dit: «Les balles d'hier ont 
atteint surtout Mortzun et le docteur Jean Cantacuzene». 

— Eu ă dâjeuner C. Diamandy, arrivă de Sofia, tr&s sou- 
cieux de l'anarchie difficile ă remonter. Il a souvent re- 
proche ă Bratianu, avec lequel il est tres li6, son defaut «de 
sentiment d'autorite», esptce d'indolence romantique qui se 
figure que tout s'arrange comme dans les piăces de theâtre». 

Detai!'s assez interessants sur la nullite et le defaut d'edu-
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15 Decembrie. — De dimineaţă mi se face cunoscut 
intrarea neaşteptată a Prezidentului Camerei (Phere- 
kyde) ca Ministru de Interne şi Prezident interimar al 
Consiliului. — Se dă acestei numiri însemnarea unei lo- 
vituri drepte date lui Costinescu : se pare că în Monitor 
trebuia să apară congediul lui Brătianu, prezidenţia lui 
Haret şi Internele pentru Costinescu. Eri seară, târziu, 
sa reţinut jurnalul tipărit (afirmarea lui Neniţescu) 
şi numirea lui Pherekyde era hotărâtă; unii Miniştri 
nu ştiau nimic şi el depunea jurământul. 

Pherekyde împins la putere de generoşi!! Şi Dia: 
mandy pe timpuri îl numea cepilepticul dela Interne !» 

Felicitat, mi-a răspuns: «nu primese decât com- 
plimente de condoleanţe». — Intrebat dacă va executa 
îndată expulzarea evreilor dela «Adevărul», singura ju- 
stificare ce se putea da asupra reintrărei lui, (două zile 
înainte ceruse întro reuniune a majorităţei executarea 
«Adevărului») — mi-a răspuns că avea mai întâi nevoe 
să ia în primire serviciile. 

  

cation du personnel ministâriel de Bulgarie, — sur la toute- 
puissance du Roi Ferdinand, nul quand â Vadministration, - 
tres fort gquand ă la grande intrigue politique. Les derniers 
demâlâs au sujet de Rakowsky n'ont pris une bonne tournure 
que lorsque Diamandy fiii all6 trouver le secrâtaire du Roi. 
Le lendemain le Ministre de PIni&rieur reniait les indisere- 
tions commises dans les journaux et Paprikow (Ministre 
affaires 6trangâres) retirait les attestations traduites qu'il 
voulait faire legaliser et dont il ressortait que pour les Bul- 
gares Rakowsky âtait bel et bien roumain. 

15 d&cembre. — Ce matin on m'a annoncâ Pentrâe inat- 
tendue du President de la Chambre comme Ministre de I'In- 
terieur et President intrimaire du Conseil. On donne ă cette 
nomination la signifieation dun coup droit portă â Costi- 
neseu: il paraît qu'au Moniteur Officiel devait paraître le 
cong€ de Bratianu, la Prâsidence de Haret et PIntârieur pour 
Costinescu. Hier soir, tard, on a retenu le Journal dâjă im- 
prim6 (affirmation de Neniţescu et la nomination de Phâ- 
râkyde 6tait dâcidee; îl prâtait serment, que certains minis- 
tres lignoraient. Pherâkyde pcuss au pouvoir par les gân6- 
reux!!! Et Georges Diamandy dans le temps Lappellait 
<«epilepticul de la Interne». Feiicite, il m'a repondu «je n'ac-
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18 Decembrie, — Vorbit cu Pherekyde. In ce pri- 
veşte expulzările anunţate, Ministrul nu cere nici una, 
pentru două motive: 1. Redactorul principal. Fagure, e 

naturalizat. (Toată lumea o ştia!) — 2. Se teme de im- 

presiunea; după cazul Rakowsky, produsă în' străină- 
tate.. Alianţa israelită sar mişca !! (De plâns. Dar e 

dovada, evidentă că «non possumus» al lui Costinescu şi 

Constantinescu e din acelea cari nu se sdruncină). 
20 Decembrie. Pierdut colegiul II (Bucureşti) cu 

20 voturi. Sindicaliştii votat ca un singur om cu Mo- 
ruzi. Se afirmă din multe părţi că Poliţia. în special 
Rotrutz, ne-au luat multe voturi pentru a plăti lui Fi- 
lipescu înjurătura lui Petrescu. Prefectul Poliţiei. 

26 Decembrie. — Comitet la d-l Cantacuzino. Carp, 
Arion, J. Lahovary, Neniţescu, Filipescu, Mihai Canta- 

cuzino şi eu, a discutat atitudinea partidului; chestiunea 
lăsată pea doua zi a alegerei dela Iaşi dela 10 Ianuarie 
viitor. Majoritatea am opinat. pentru campanie de în- 
truniri publice. Chestiuni economice : după lungi desba- 
teri (destinate mai ales să învingă repulsiunea lui Laho- 

vary, totdeauna înclinat să vadă în toate demagogie). 

ne-am oprit la decizia în principiu că partidul înţelege 
să luereze în vederea scăderei scumpetei actuale a. vieţei 
prin : reducerea tarifului vamal pe unele articole, — 

y 

  

  

cepte que des compliments de condoltances>. Interroge sil 
allait ex6cuter de suite lexpulsion des juifs de PeAdevărul», 

— a seule justifieation qw'on peut donner de son entyâe, lui 
qui deux jours auparavant avait dans une râunion de la 
majorit6 demand6 Pexâeution de PeAdavărul>, — îl m'a r€- 
pondu qu'il avait tout besoin de prendre possession des 
services... 

18 decembre. — Cuus6 avec Phârekyde. Au sujet des ex- 
pulsions annoncâes, le Ministre men demandera ancune pour 
deux raisons: 1) le principal xâdacteur, Fasure, est natura- 
lis€. (Tout le monde le savait avant cette belle dâcouvertey. 
2) On exvaint Vimpression que le fait, aprăs le cas Ra- 
cowsky, produirait ă l'etranger. I/alliance isradlite s'agite- 
rait.... (Pitoyable. Mais “est la preuve 6vidente que le non- 
possumus de Costinescu-Constantinescu est de ceux qu'on 
n'Ebranle pas).
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constrângere asupra cartelurilor, — organizare de trans- 
porturi pentru unele articole de consumaţiune. — Am 
subliniat îndată concluzia : e permis să afirmi în publie 
că partidul ia chestiunea în mână. 

31 Decembre. — Primit în audienţă de Principele 
Ferdinand, toarte prietenos şi călduros în privinţa să- 
nătăţei mele. De notat: «D- Carp are dreptate! nimie 
nu se va îndrepta cât timp nu se va schimba sistemul 
de administraţie al ţării». — Şi mai departe: «Trebue să 
sperăm că, rândul oamenilor de treabă va veni şi el». — 
Despre cei ce înconjoară pe Take: Bădărău, Xenopol, 
sunt «.....7!!»— «Constituţia pe care o avem nu 
era făcută pentru noi. Dar nu trebue atinsă. Nu sar pu- 
tea, atinge decât dacă sar petrece evenimente atât de 
importante, încât să nu se mai poată chiar aduce aminte 
de aceste schimbări». 

  

30 decembre. — Comit€ chez M. Cantacuzâne. Carp, 
Arion, Jean Lahovary, Neniţescu, Filipescu, Michel Cantacu- 
zene et moi. Discute attitude du pasti; question remise pour 
le lendemain des €lections de Tassy qui auront licu le 10 jan- 
vier. Majorite avons opin6 en faveur campagne active de 
r&unions publiques. Questions 6conomiques: aprâs longs d& . 
bats destin6s surtout ă vainere la r&pulsion de Lahovary, 
toujours enelin ă voir de la dâmnagosie en tout, on s'est 
arrâte ă la decision de principe que le parti entendaiţ agir 
en vue de diminuer la chert€ actuelle de la vie par: reduction 
du tarif douanier sur certains articles, contrainte ă exercer 
sur les cartels, organisation des transports pour certains 
articles de consommation, J'ai de suite soulign€ la conelu- 
sion : il est permis Waffirmer en public que le parti prend 
la question en main. 

31 dâcembre. — Recu en audience par le Prince Royal, 
trăs aimable et tres chaud ă Pendroit de ma sant. A noter: 
«Mr. Carp a raison. Rien ne s'ameliorera tant qu'on ne chan- 
gera pas le systâme Vadministration du pays». Et puis 
encore : «Il faut espârer que le tour des honnâtes gens arri- 
vera aussi». Pour Pentourage de Take: Badarau, Xenopol 
sont «..... ?!'?» «La Constitution que nous avons n'âtait 
pas faite pour nous. Mais il ne faut pas y toucher, On ne 
pourrait, y toucher que s'il se passait des &vânements telle- 
ment importants qu'on ne puisse mâme se rappeler ces 
changements. - 

€
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3 Ianuarie- — Convocat clubul şi întrunire publică 
la Piteşti. Sentimentul general: acţiune contra libera- 
lilor şi discursuri calde. 

21 Ianuarie: — Zănescu îmi comunică că Banca Co- 
mercială Română ajungând să închee o transacţie în- 

semnată cu Statul (afacerea Kirschen-warantele docu- 
rilor). în ziua când trebuia să vie afacerea în consiliul 
de Miniştri, cu 3 ore înainte, Morţun, care nu este clien- 

tul băncei, s'a prezintat să i se sconteze o poliţă de 8000 
lei ! Foarte comentat faptul în sfera. directoare a băncei. 

24 Lanuarie, — Făcut-am o nouă mijlocire în scris, 
— lucru de care mă ţiu de o săptămână, — pe lângă 
Carp, ca să nu facă la legea modificătoare a monopo- 
lului vânzărei băuturilor spirtoase, declaraţiuni ostile 
podsorenilor. Socotim toţi că. intervenţia şefului ar fi 

şi inoportună şi nedreaptă. — Azi sunt întruniri pu- 
blice la Bucureşti, — şi Take Ionescu trage focuri de 

artificii la Putna. 
29 Ianuarie: — Conversaţie Filipescu-Brătianu, cău- 

tată de primul ministru. Brătianu : «Eşti rău informat ; 

Regele nu face caz de Take Ionescu; acţiunile acestuia 
au scăzut mult în străinătate, ceeace arată clar că nu-l 
mai susţine; părerea mea e că Regele va căuta 'să îm- 

pace pe Carp cu 'Take Ionescu, ceeace va fi de sigur 
fără rezultat, şi că apoi Carp va avea puterea fără con- 

diţiuni.» Reproş personal lui Filipescu că nu se duce la 
Palat. 
  

29 janvier. — Conversation Filipescu-Bratiano, recher- 

châe par le premier ministre. Bratiano: Vous âtes mal infor-
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30 Ianuarie, — Vorbind cu Hamangiu de afacerea 
Quintescu-Craiova, cum cunoaşte foarte intim pe Ionescu 
Dolj, magistratul care a prezidat şi care e bănuit fiind- 
că, se zice, a fost crescut de familia lui Quintescu, Io- 
nescu-Dolj i-a confirmat că Take Ionescu, Xenopol şi 
Bădărău au fost la el ca să-i smulgă o hotărâre favora- 
bilă lui Quintescu ! | 

Fără dată. — (La mijloc campania noastră de răs- 
turnare)... 

20 Mai. — Audienţă foarte prelungită dela 614 la 9 
la Rege. Tot timpul politică. Călduroasă bună-voinţă, şi 
la urmă: «Ingrijeşte-te bine, am nevoe de D-ta». 

In chestiunea religioasă expus punctul nostru de 
vedere : Mitropolitul trebue să-şi păstreze scaunul; epis- 
copul de Roman trebue împăcat; cu concursul lui, Jude- 
cată canonică a Sinodului, declarând faptele imputate 
Primatului absolvite; transacţie cu Chiriceseu şi Naza- 
rie, inutil loviţi—«Dar această soluţie, excelentă, cere o 
schimbare de guvern». — «Cel puţin, răspund, al Mini- 

  

m6. Le Roi ne fait pas cas de Take Ionescu; les actions de 
celui-ci ont beaucoup baissâ î l'&tranger, ce qui indique elai- 
rement que le Roi ne le soutient plus; mon avis est que le 
„Roi eherchera ă râconeilier Carp avec Take Ionescu, ce qui 
sera 6videmment sans resultat, et qwensuite Carp aura le 
ponvoir sans aucune condition, Reproche personnel. â Fili- 
pescu de ce qv'il ne va pas au Palais. . 

Jeudi, 20 mai. — Audience trâs prolongâe chez Sa Majestâ 
le Roi, de six et demie â neuf heures. Tout le temps politique. 
Amabilites chaudes en finissant: «Soignez-vous bien, j'ai be- 
soin de vous», Dans la question religieuse, expos€ notre point 
de vue; Mâtropolite doit garder son siâge; Evâqgue de Ro- 
man doit âtre apaisâ; avec son concours, jugemenr eannoni- 
que du Synode dâelarant les faits allâguts contre Primat, 
absous par la communion; transaction avee Chiricescu eţ 
Nazarie inutilement frappes. «Mais cette solution excellente, 
demande un changement. de gouvernemenţ». = «Tout au 
moins, fais-je, de Ministre Instruction publique, ear personne 
ne consent ă causer avec M. Haret». — Conseil de ne pas 
agiter la question pour ne pas nous jeter dans des difficultâs 
inextrieables. — Mis au courant le Roi des accusations râci- 
proques de plagiat, Mâtropolite avec la morale &volutioniste
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strului Instrucţiei publice; căci nimeni nu consimte să 
vorbească cu d-l Haret !». 

Pus la curent Regele de acuzările reciproce de pla- 
giat, Mitropolitul cu morala evoluționistă a unui teolog 

dela Friburg în Brisgau, Chiricescu cu viaţa lui Isus a 
părintelui Didon, tradusă din rusește ca să evite pasa: 
giile catolice; — de nedreptatea făcută lui Nazarie de a 
i se ridica direcţia religioasă a prinţului Carol, — de 
insultele nedrepte făcute de Haret lui Saphirim, — de 
viaţa foarte demnă a acestui din urmă, ete. Toate punc- 

tele necunoscute de Rege. 
Asupra chestiunei politice (făgădueli formale fă- 

cute lui Carp în Aprilie de Maiorescu la Sinaia), Re- 
gele care îşi avea planul făcut (de două ori a revenit asu- 
pra enumeraţiunei : «care e al treilea motiv 2») — mi-a 

spus aproape textual: «situaţiunea mea a ajuns foarte 
grea, în urma a trei fapte: desordinele de pe stradă, 
presa antidinastică şi indiscreţiunile comise». — Lungi 

desvoltări. Asupra desordinelor; am explicat că poliţia 
din cauza apatiei ei, îşi avea partea de răspundere. Era 

în număr când banda a trecut în faţa casei Brătianu şi 

d'un thâologue de Fribourg en Brisgau, Chiricescu avec la 
vie de Jâsus du Pere Didon traduite du russe pour €viter les 
passages catholiques; — du grand tort fait ă Nazarie en lu: 

enlevant la direcţion religieuse du Prince Carol,—des insul- 

tes injustes faites par Haret ă Saphirim, de la vie tres digne 

de. ce dernier; ete. FPous points ignorâs par le Roi. 

Sur la question politique (promesse presque formelle faite 

ă Carp fin avril par MaiBrescu 4 Sinaia), le Roi qui avait 

son plan fait (ă deux reprises îl est revenu sur son 6nume- 
ration... «quelle est la troisisme raison»?), m'a dit presque 

textuellement: «Ma siluation est devenue tres difficile par 

suiţe de trois faits: les desordres dans la rue, la presse auti- 

dynastique et les indiscrâtion commises>. Long developpe- 

ments. Sur les desordres, Jai bien expliqu€ que la police par 

son apathie avait bien sa part de responsabilite. Elle 6tait en 

force lorsqu€ la bande a defil€ devant la demeure de Bratiann 

et elle n'a pas fait un signe, de sorte que les meneurs et lesa- 

sents provoeateurs ont eu beau jeu devant la demeure de Ha- 

xeț. A remarquer observation du Roi qu'il croit qu'il ya eu des
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n'a făcut un semn, astfel că agenţii provocatori au avut 

toată libertatea în faţa casei lui Haret. Observaţia Re- 
gelui : crede că au fost agenţi provoeatori takişti. 

Asupra presei antidinastice, am declinat orice răs- 
pundere pentru apariţia, «Trăsnetului». Regele mi-a ară- 
tat al doilea număr din 16 Mai, dea cărui existență 

nu ştiam nimic Nu destul desaprobată de jurnalele 
noastre ! Revenire încăpăţânată asupra ehestiunei. Pro- 

fitat pentru a riposta pentru toate calomniile aruncate 
contra noastră, a mea în special. Afacerea parastasului 
țăranilor; «Lumina» Ghimbăşeanu; cărţile poştale pri- 
mite, ete. opere ale Poliţiei. 

Asupra indisereţiilor, simpla afirmaţie că Grigore 
Cantacuzino ar fi pariat la Capşa că puterea ne-ar 
veni în Septembrie! (ar fi fost de spus altceva asu- 

pra. acestui lucru !). — În scurt, toate acestea au făcut si- 
tuaţia faţă de guvern foarte delicată şi a pus pe Rege 
în obligaţie de a autoriza guvernul să desmintă. — 'Tre- 

când apoi la probabilitățile de viitor, Regele vede cam 
rău situaţia noastră electorală, dacă e înţelegere libe- 

rală-takistă. Guvernul nu poate face alegeri;—un, guvern 
Take Ionescu ar fi «o nenorocire națională»; — dacă 
nu ajungem să avem o treime din Cameră, cum guver- 
năm ? 

  

agents provocateurs takistes. Sur la presse anti-royaliste, 

Vai declin6 toute responsabilit6 sur VPapparition du «Trăs- 

netul». Le Roi m'a montre le second numâro du 16 mai dont 

jienorais Jusqu'ă existence. Pas assez dâsavou6 par nos 

Jonurnaux, Retour assez entât6 sur la question: Profite pour 

xiposter pour toutes les calomnies lancâes contre nous, con- 

tre moi en particulier. Affaire du parastas des paysans, — 

Lumina — Ghimbăşanu; les cartes postales recues, ete, 

tontes oeuvres de la police. 
Sur les indiserâtions, simple affirmation que Grâgoire 

Cantacuzene aurait pari chez Capşa que le pouvoir 

nous 6eh6ait en septembre (îl y avait mieux ă dire lă-dessus). 

Bref, tout ceci a rendu la situaţion vis-ă-vis du gouverne- 

ment tres delicate et a mis le Roi dans Pobligation d'auto- 
piser le gouvernement ă demintir. 

Passant ensuite aux probabilites d'avenir, le Roi augure 
mal de notre situation 6lectorale sil y a entente liberalo-ta-
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«Văd situaţia atât de gravă la toamnă, încât nu ştiu 
de voi putea să-i fac faţă. Sunt în vârstă şi bolnav şi nu 
voi avea, poate puterea să trec asupra acestor greutăţi». 

In urmă Regele revine asupra acestei idei de abdicare ! 
Am răspuns că nimic nu se prezintă tragic. Dacă nu 
reuşim, va fi evident că trebue să ne împăcăm cu Take 
şi să reconstituim partidul. Dar acest al doilea act nu 

are de ce să fie jucat înainte. 

Singurul lucru de notat încă; «D-l Ionescu ne va 
combate grozav în alegeri; nu o sută de mii, dar un mi- 
lion va cheltui, şi ştiu că-l are şi cine i-l va da». — Ri- 

postat : Dacă acest om e aşa, de pericolos şi capabil de 
aceasta, de ce să-l mărim de pe acum, înainte de alegeri, 
mergând spre el ? Răspunsul mi-a părut că a atins. 

21 Mai. — Raportat lui Maiorescu-Cantacuzino-Fili- 

pescu convorbirea; decis să nu ţinem întrunire publică 
religioasă; — scris lui Carp. 

31 Mai. — Marius 'Teodorian venit la mine; tip cu- 
rios; pretinde a fi pus la cale plângerea a doui preoţi . 
din Teleorman şi apelul la Patriarhie. După el, o împă- 

  

kiste. — Le gouvernement ne peut faire les 6lections; un 

gouvernement Take Ionescu serait «un malheur national»; 

si nous ne r6ussissons pas ă avoir les trois-quarts de la 
Chambre, comment gouverner ? «Je vois la situation tel- 
lement grave pour L'automne, que je ne sais pas si je pour- 

rais y faire face. Je suis âg6 et malade et je ne me sentirais 

peut-âtre pas la force de surmonter ces difficultes». Dans 

le courânt de la suite, le Roi est revenu sur cette idâe d'ab- 
dicaţion. — J'ai râpondu de mon mieux que rien n'âtait au 
tragique. Que si nous 6chouons, ce sera l'6vidence qu'il faut 
faire la paix avec Take et reconstituer le parti. Mais ce se- 

cond acte n'a pas besoin d'âtre jou6 avant le premier. 
La seule autre chose a noter: «M. Ionescu vous livrera 

une lutte terrible dans les €lections. Ce n'est pas cent mille, 
“est un million qu'il depensera; et je sais qu'il laura ef qui. 
le lui donnera». Ripost&: Si cet homme est si dangereux et 
capable de cela, pourquoi le grandir des aujourd'hui avant 
les 6lections, en allant ă lui? —Riposte a eu Vair de porter. 

21 mai. — Rapporte ă Maiorescu, Cantacuzăâne, Filipescu, 

la conversation; decide ne pas tenir râunion publigue reli- 
gieuse; — 6crit Carp.
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care între episcopi sar putea face. Dar scandalul reli- 
gios nu e închis : episcopul de Roman va opri pe preoţi 
să publice encielica Sinodului, ete. — Asupra Brătie- 
nilor, plin de revelații amare şi probabil rău voitoare : 
<Cui seamănă aşa de răi?». Ion Brătianu ar fi nu numai 
viclean, dar şi cel mai rău; Vintilă are mai mult carac- 
ter şi te poţi încrede în vorba lui; Dinu cel mai puţin 
scrupulos; toţi trei «lacomi de bani». Carada era 
foarte nemulţumit de Ionel de când este şef de partid. 

1 lunie. — Filipescu a văzut pe Take Ionescu, care 
i-a exprimat dorinţa de a mă vedea pe mine. Ar fi foarte 
doritor de o înţelegere. 

10—12 Iunie. — D- Bogdan-Piteşti, după ce a cău- 
tat să-mi pice la Buzău, sa înființat azi pentru a 
pleda nevoia unei înţelegeri cu Take şi a-mi exprima 
dorinţa lui 'Take de a mă întâlni. Formula: Take ar 
accepta guvernul Carp fără mari pretenţii de portofo- 
liuri; ar lua prezidenţia Camerei; după Carp ar accepta 
o nouă eventuală şefie Cantacuzino, dar i-ar trebui pe 
urmă 0 garanţie a mea, a lui Filipescu şi Gr. Cantacu- 
zino că nu i se va disputa şefia! Bogdan-Piteşti avea, 
aerul de a fi sigur de Filipescu şi Gr. Cantacuzino. — 
Pentru vizită am declinat orice întrevedere secretă; şi 
voi vorbi cu Take numai la mine acasă. 

13 Iunie. — Sunt zece zile, Vasile Vârnav mi-a ară- 
tat, cu mare indignare, un act iscălit de Costinescu. Ca- 
mera a votat, în ultima zi, un împrumut Craiovei, cu ga- 
ranţia Statului. Conform împrumutului precedent, noi 
trebuia, să consimţim; Ministrul Costinescu negociase că 
Banca Agricolă va lua împrumutul pe 94, dar Ministe- 
rul şi-l rezervă pentru casele publice, primindu-l pe 9%. 
In momentul realizărei, Costinescu sub a lui proprie 
semnătură, ne serie că va remite titlurile direct Băncei 
Generale, căreia el a vândut tot împrumutul pe 96, boni- 
ficându-ne diferența. A doua zi Generala plasa. împrumu- 
tul pe 98 la casele amice, 5 la sută fără taxă pe cupon, 
garanţia Statului ! Les petits cadeaux entretiennent Pa- 
miti6. 

15 Iunie. — Carp a fost pe la mine înainte de a pleca



„80 NOTE POLITICE — 1910 

la Vittel. Mi-a declarat că dacă în Septembrie, mult în- 
ceputul Octombrie, Regele nu sa ţinut de vorbă şi nu-i 
dă guvernul, e] se retrage în viaţa privată. 

î lulie. — Verzea din partea Aurel Popovici cu co- 
laboraţia Scurtu, articol reportaj «Seara» pentru a reac- 
ționa contra bunei primiri făcută de presa oficioasă dis- 
cursului Ștefan Tisza. Cu această ocazie mi-a confir- 
mat, că atunci când Brătianu a dat fonduri lui Mihaly 
pentru alegerile în Ungaria, a voit să-i impună ca o 
parte să meargă şi la Mangra şi, în urma, refuzului lui 
Mihaly, sa dat bani lui Mangra prin Oncu dela Banca 
din Arad. (Acest Oncu ar fi un om foarte veros. Vaida 
a primit reproşuri dela Brătianu că Românii au refu- 
zat candidatura lui Oncu). — Arad şi «Tribuna» sunt 
centrul şi organul liberalilor noştri în 'Transilvania. 

18 Octombre. — Audienţă la Sinaia. Regele foarte 
binevoitor. Conversaţia despre viitor, ca cu un membru 
al unui guvern ce vine. 

Despre Take Ionescu: «Il barbote en ce moment». 
Am fost întrebat dacă e exact că am spus la Paris lui 
Take Ionescu că aveam «făgăduiala Regelui».— La. acest 
neadevăr, am întrebat şi eu dacă este exact că a vorbit 
cu Take cum că el va avea alegerile după Carp! Sa 
conchis că erau la mijloc două minciuni : <Jusqu'ă pr6- 
sent Je ne m'âtais pas apercu qu'il rapportait des choses 
inexactes». (Până acum nu băgasem de seamă că rapor 
tează lucruri inexacte). 

Despre Stere: Pare cu totul deprimat. Nu se va 
sparge pactul lui cu Bădărău. Brătianu n'a voit să-l 
aducă în minister : mai trebue aşteptat, ar fi zis acesta. 

Despre o revizie constituțională : Va fi nevoe să 
ne gândim întrun viitor şi la aceasta, de oarece colegiile 
restrânse prea împing la concesiuni electorale incom- 
patibile cu o bună administraţie. 

Despre politica externă: Să fim foarte curtenitor 
cu Rusia şi impasibili faţă de Bulgaria, care nu caută 
decât um pretezi. Suntem în prea mare intimitate cu 
Viena şi Berlin, ca să nu aşteptăm dela dânşii un semn 
când va trebui să facem o presiune.
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In întocmirile agrare să fim foarte hotărâți din 
partea, ţăranilor. M'am pus pe terenul manifestului ve- 
gal şi am constatat vie satisfacţie. 

Schimbarea de regim nu se va face fără ostilitate. 
Guvernul este ţinut să declare că rămâne, de oarece 

altfel ar trebui să plece pe dată. Speră că va fi terminat 
pentru sărbători. 

28 Octombre, — A doua întrevedere cu d. Bădărău 
ia mine. Takiștii primesc să reintre în partid dacă Carp 
admite, tratând cu Carp programul următor : Declara- 
ție că şefia partidului nu poate fi rezervată unui pri- 
vilegiat prin naştere. — Revizuirea Constituţiei pentru 
a înscrie în ea: reforma administrativă, — inamovibi- 
litatea, contenciosul, — contopirea colegiului I cu al II, 
asigurând astfel păturei conducătoare (proprietate şi 
oraşe) primul pas în conducerea, trebilor publice.—Dacă' 
se admite, Takiştii acceptă eliminarea chiar de persoane 
cari «ar rămâne în disponibilitate politică». — Am 
subliniat oferta de a tăia coada. 

29 Ocotombre. — Discutat cu Carp, Maiorescu şi Fi- 
lipescu programul Take Ionescu-Bădărău. — Carp nu 
admite nici-o declaraţie pentru şefie, de oarece ar fi să 
se recunoască, ceeace e fals, că ar fi existat un privile- 
giu al naşterei. Nu este Stat în care un talent să fi a- 
juns mai repede la cele mai înalte trepte politice. | 

Carp nu admite, la 73 ani trecuţi, să propună el o 
revizuire a Constituţiei. Cei mai tineri se pot, apuca de 
aceasta : el nu se opune. Dar nu crede lucrul bun. Su- 
fragiul universal n'a dat roade nicăeri. Ar fi chiar mare 
primejdie a opune un colegiu proprietate — oraş larg, 
unui colegiu ţărănese strâmpt ! 

In fond nu doreşte înainte de alegeri o întrevedere 
sau o înţelegere, spre a nu legitima credinţa că nu se 
vine la putere fără 'Take. — Toţi de acord. — Filipescu 
a propus numai, dacă nu ar fi ceva de făcut cu noua 
lege administrativă, în sensul contopirei colegiilor I din 
judeţele unei dregătorii. *). 

*) Proectul Carp prevedea împărţirea administrativă în pro-= 
vincii sau dregătorii.—N. ed.
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30 Octombre. — Dus la Bădărău răspunsul. El m'a 
asigurat încă odată că carteluri parţiale nu se pot face 
cu dânşii. L/am lăsat însă cu uşa deschisă... 

21 Noembre. — Eri, Vineri, Lahovary văzut pe 
Rege. De reţinut, — mi-a încredinţat mie ca absolut se- 
cret, — că: : 

Regele manifestă temerea că dacă Take Ionescu 
ar fi vreodată şef de guvern, ar putea fi omul Ameri- 
canilor şi instrumentul lui Rockefeller. Lahovary insistă 
asupra secretului, pentru că nu voeşte să creeze duşmani 
Regelui. — La, o aluzie dacă o persoană mai puţin mar- 
cată decât Carp, ar voi să încerce împăcarea cu Takiştii, 
Lahovary a declarat clar că el nu ar consimţi niciodată 
să, fie aceea, ştiind prin experienţă, dela Manolache: 
Costache până la Florescu, că cel care are puterea reală 
profită de situaţie şi debarcă, la timp oportun, pe şeful 
nominal al guvernului. 

29—30 Noembre. — Carp şi Maiorescu au avut 
succesiv audienţe. Maiorescu are impresia că dificultă- 
țile şi amânările la -chemarea noastră sunt opera Rege- 
lui, pentru a, face să simtă pintenii lui Carp: intervie- 
wul dela Viena, ameninţarea  retragerei dacă trece 15. 
Decembre, ete.



1911. 

18 Oetombre. — Conferinţă cu Carp, propoziţiuni 
chestiunea, tramwaelor. Matei Cantacuzino, după ce a 
văzut pe Papadat şi pe Missir, a evitat să mă întâl- 
nească. 

După Levy-Strauss, Take Ionescu va căuta să 
mă vadă. Foarte îndârjit contra Regelui. — Am tratat 
afacerea tramwaelor. 

19 Octombre. — Timp splendid. — Reimis procuri 
pentru  tramwae lui Achil Levy-Strauss. 

23 Octombre. — Audienţă la, Sinaia. Am remis con- 
sultaţia şi memoriul meu asupra noilor Statute ale tram- 
waelor. Regele părea zdruncinat şi nu se îngrijea decât 
de partea politică a chestiunei: o înţelegere ar fi de 
dorit. — Privitor la, Vintilă Brătianu: «Acest om eo 
catastrofă, într'o zi se va petrece ceva între amândoi 
fraţii». — Despre Take: «neclintit în ce priveşte dizol- 
varea ; ar fi războiul civil», 

  

18 octobre. — Confârence avec Carp propositions tram- 
ways. Mathieu Cantacuzene, aprts avoir vu Papadat et Missir, 
a €vit6 de me voir. Selon Levy Strauss, Take Ionescu cher- 
chera ă me voir. Tr&s montâ contre Roi. Avons trait6 affaire 
Tramways. Remis pouvoirs pour tramways ă Achille Levy 
Strauss. 

Jeudi, 29 octobre. —Audience ă Sinaia—Tramvays remis 
consultation et mon mâmoire sur les nouveauz statuts. Roi 
semblait €branlă et ne se souciant que du cot€ politique de 
la question: une entente serait dâsirable. A propos de 
Vintila Bratianu: «Cet homme est une catasirophe; un jour 
il se passera quelque chose entre les deux frâres». Sur Take: 
«In€branlable sur la dissolution; ce serait la guerre civile».
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21 Octombre. — Făcut vizită Fleva; liberalii ar fi 
speculând că Regele nu va da legea pentru disolvarea 
tramwaelor ! Fleva absolut dobândit. 

22 Octombre, C. Diamandy luat masa la mine. 
Mi-a comunicat că a fost la Sofia din partea Regelui: 
Bulgarii ar acorda o fruntarie naturală Dobrogea, afară 

de Rusciuk— Varna, pentru a fi liberi să lucreze în ca- 

zul nesuecesului Turcilor. Obiectivul lor numai în Ma- 

cedonia. A comunicat toate acestea lui Maiorescu, lui 

Brătianu care consimte, şi lui Take Ionescu, foarte bul- 
garofil. 

25 Octombre. Carp Sinaia; examinarea afacerei 
tramwaelor. Regele aprobat cele patru puncte prinei- 

pale din Statute; Carp se exprimă liber şi fără contra- 
zicere asupra legei de prezintat pentru lichidare. 

26 Octombre. — Mihali cu Verzea venit să mă vadă, 
motivat cererea protopopului 'Traian Oprea din Vereeţ 

care venise să ceară 40.000 lei din cotă / Nici o autori- 
zare a comitetului; prin o indiscreţiune a Episcopului 
Christea, aflase ceva protopopul. Cu această ocazie, lă-- 
murit că Goga tot cearcă să ştie ceva pentru a juca un 

rol în comitet. Nesocotitul, pe timpuri se oferise lui 
Christophi ca să decapiteze pe bătrânii conducători şi 

Christophi la, pus la locul lui: Aceasta, a fost raportată 
de Christophi lui Vaida şi Maniu. — Cât despre Man- 
gra, discreditat, el s'a dedat alcoolului... 

— Rosenthal mi-a propus în numele lui Take să mă 

vadă dacă va afla că chestiunea disoluţiei nu: este ceva 

  

  

  

Samedi, 22 octobre.— C. Diamandy dâjeure chez moi. Il 
m'a communiqu€ avoir 6t6 tâte ă Sofia de la part du Roi: 

les :Bulgares accorderaient une frontiăre naturelle Dobro- 

gea, sauf Rusciuk-Varna, pour tre libres agir en cas di'in- 

sucees des 'Tures. Leur objectif, seulement la Macâdoine. 
Il a communiqu€ tout ceci ă Maiorescu, ă Brătianu, con- 

sentant, et ă Take Ionescu trâs bulgarophile. . 

Mardi, 25 octobre.— Carp Sinaia; examen affaire tram- 

wais; Roi approuve les quatre points principaux des sta- 

tuts; Carp exprime librement et sans contradietion sur la 

loi ă presenter pour liquider.
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ireductibil ? Cred că tot ne vom vedăa». după cum Levy 
Strauss mi-o pronosticase. 

1 Noembre. — Dejunat la mine Filipescu, Delavran- 
cea, Neniţescu, Cantacuzino. Filipescu, solicitat de Papa-: 
mihalopol, mi-a cerut să văd pe Bădărău! 

5 Noembre. — Barbu Stirbey vine special în numele 
Regelui. Regele neliniștit; nu are cu cine vorbi, de oare- 

ce Carp îi spune ori că «la question n'existe pas», ori 
«ca regarde Marghiloman». Aşa de pildă afacerea 

episcopului de Roman, unde nu admite că mai este o 
chestiune. 

In chestia tramwaelor, evident nu va refuza legea, 
dar îi este foarte desagreabil; ar trebui ca chestiunea să 
se tranşeze prin justiție; că ar trebui ca Marghiloman 

să-i înlesnească. calea, căci puterea are compensație şi 
o mică dare înapoi ar fi posibilitatea de a guverna încă 
doi ani; că consultaţia germană îl satisface mai mult. 
decât cea franceză ; pentru ce Fleva avocat? De ce sa 
luat un: evreu, Rosenthal? 

Stirbey a adăogat să fiu şi eu foarte circumspect; 
să mă menajez pentru viitor... — Olănescu nu este cu 
noi în afacerea tramwaelor ! ? (aceiaşi sursă). 

— Seara, 9 ore, Carp m'a pus în curent cu convor- 
birea lui din ajun cu Regele. Tot tramwaiul. Regele pro- 
pus un arbitraj. Carp foarte supărat, declară că el nu 
acoperă cu onorabilitatea lui «cel mai mare act de bri- 
gandagiu politic. A pus chiar pe Rege în situaţiune să 
decidă dacă el trebue să se retragă. 

După dejun schimbare la faţă ! Regele cu totul anii- 
cal, încrezător, vorbind de viitor. Carp, cu aprobarea M. 
S., ajuns să declare că monopolizarea vieţii economice 

„de familia Brătianu ar fi un pericol pentru ţară şi pen- 
tru Coroană ! | 

Prezenţi: Carp, Maiorescu, Filipescu şi cu mine. 
16 Noembre. — Maiorescu îmi comunică din partea 

lui Pilipescu că e obligat (7) să numească pe Averescu 

  

Mereredi, 16 novembre.—10% l., Maiorescu me communi- 
«ue de la part de Filipescu quiil est oblige (?) de nommer
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şef de stat-major şi îmi cere să consimt, obligând pe A- 

verescu să-mi facă scuze. «Toutes compensations par 
ailleurs ! !»: 

— 4 ore Delavrancea îmi spune că Filipescu nu crede 
să poată rămâne la minister fără Averescu. 

— 5 ore. Intrunirea majorităţilor. Ion Mielescu ple- 
dează, pentru Takişti şi pentru revizuire. 

17 Noembre. — 9 ore. Intrevederea la Carp cu F'ils- 
pescu. Am consimţit ca, Averescu să se disculpe în faţa 
lui Maiorescu. Filipescu mulţumeşte cu efusiune. Imi 
făgădueşte oricând reciprocitate; Carp accentuează că 

are să fie greu, el nefiind expus din partea mea la nimic 
asemenea... 

22 Noembre. — Mitilhineu la Rege: — R. 'Trebue 
împăcare, altfel guvernul e de scurtă durată. — M. In 
public se crede că aceasta e numai în mâna M. Voas- 

tre. — R. (în afacerea Averescu) : Momentul a fost foarte 
rău ales. 

— Intrunirea takistă. Nivel deprimat (inform. prin 
Brănişteanu), vorbă de clacă. Nici o hotărâre luată. 

Bădărău zis cuiva : «hai să mergem la guvern şi să scă- 
păm de partid». 

21 Noembre. — Filipescu ne-a citit declaraţia ce 
va face la Cameră cu interpelarea Vasiliu (Averescu). 
Carp cere să accentueze critica administraţiei din trecut 

a lui Averescu, eu cer să nu comită greşala să afirme; 

  

Averescu chef d'Etat Major et me demande d'y consentir, en 

obligeant Averescu de me faire des excuses. «Toutes com- 
pensations par ailleurs!!!» 

— 4 h, Delavrancea me tranemet que Filipescu ne croit pas 

pouvoir rester au Ministere guerre sans Averescu. 

— 5 h. R6union majoritâs. Jean Miclescu plaide pour les 
takistes et pour la revision. 

Jeudi, 17 novembre.—9 h. matin entrevue chez Carp avec 
Filipescu. J'ai consenti ă ce que Averescu se disculpe de- 
vant Maiorescu. Filipescu remercie avec effusion. Il me 
promet n'importe quand la râciprogue; Carp souligne que ce 
sera difficile, lui n'âtant pas exposă de ma part ă rien de 
pareil. . ?
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cum era, în preambul, că Averescu era singurul şef de 
stat-major ! 

Maiorescu pus în cunoştinţă de insulta din seri- 
sorile publice ale lui Averescu, recunoaşte că, ' aceasta 
trebue şters. | 

22 Noembre. — Verzea îmi aduce un dosar de la 
Crăiniceanu, raportul lui Minei, ete. Crăiniceanu protes- 
tează că la Statul major nu ar fi planuri de operaţie, 
cum pretinde Filipescu. Sunt tre: A, A”, B,, făcute de 
Crăiniceanu cu baronul Hoetzendorf (azi demisionat). A- 

„ceste planuri sunt în mâinile Regelui. Intrunul chiar, 
Transilvania e admisă ca regiune de retragere şi de a- 
provizionare : din această cauză secret. 

Mai grav: întro convorbire de curând cu Aurel 
Popovici, asupra planului lui Ion Maiorescu, care visase 
România, sub sceptrul austriac. Filipescu se declară gata 
să-l reia şi însărcinează pe Popovici să-l transmită prin 
abatele Gallen arhiducelui moştenitor. Din fericire Po- 
povici a refuzaţ! 

25 Noembre. — Văzut pe Stirbey. In afacerea Ave- 
rescu nu crede ca Prinţul să fie mulţumit, dar se va 
arăta mulţumit. «I-e tare frică de Regele». — Averescu 
a voit să intre în armata rusă când a fost congediat din 
minister şi nu s'a înţeles asupra gradului. 

Tot Stirbey: «Dar tu ce faci? Dacă crezi că .du- 
rează guvernul, bine ; dar de ce toate loviturile să le iei 
asupra?» 

  

Mardi, 22 novembre. — Verzea m'aporte un  dossier de 
chez Crainiceanu, rapport Gâneral Minei, ete. Crainiceanu 
proteste qu'ă PEtat Major il n'y ait pas de plans d'opâration 
comme le prâtend Filipescu. — Il y en a troiţ, A, A", B, 6la- 
borâs par Crainiceanu avec Baron Hoetzendorf (aujourd'hui 
dâmissionnaire). Ces plans sont entre les mains du Roi. 
Dans Pun mâme, la Transylvanie est admise comme râgion 
de retraite et d'approvisionement: ă cause de cette particu- 
larite, seerăte. — Plus grave: dans conversation avec Aurel 
Popovici — assez râcente — sur le plan de Ion Maiorescu, 
qui avait râv6 Roumanie sous sceptre autrichien, Filipescu 
declare âtre totut prât ă le reprendre et charge Popovici de 
de transmettre par abbe Gallen & PArchidue hâriţier., Heu- 
reusemenit Popovici refusa.



88 - NOTE POLITICE — 1911 

29 Noembre. — Discursul Ion Brătianu, — insolent 
şi foarte slab. Replică fulgerătoare a lui Carp. Zi mare 
pentru el. 

30 Noembre. — Discursul meu la Senat în chestia 

tramwaelor. Mare succes. 

— Consiliu la 5 ore. Carp decide să prezinte repede 
legea tramwaelor, pentru a vedea cât şi până unde Re- 
gele ne susţine. 

6 Decembre. — Zăpadă, — călduţ, — murdar. 
'Pe-Deum la biserica rusească. După recepţie am 

fost să mă înscriu la Cotroceni în momentul când Regele 
şi Regina soseau. Reţinut la masă în intimitate (Regele, 
Regina, Principesele Maria, Elisabeta, Mignon, Ileana» 
Principele Nicolae. d-na Grecianu, d-na Perticari, ma- 

ior Negri). Am putut vorbi cu Regele: 
Regele nu credea. în realitatea cifrelur pe cari le-am 

trimes asupra traficului tramwaelor! — Asupra lui 

Take Ionescu, protestând împotriva aserţiunei sale de 
a fi insistat pe lângă el pentru împăcare: «mais entrez 

done! Vavenir est ă vous!. Asupra ' întrevederii 
mele cu Bădărău : D-l Carp poate face o declaraţiune : 
se vântură această chestiune contra noaştră ; nu ne 
este frică, dacă partidul simte că ţara îl do- 

reşte, el o va lua înainte; dar trebud mai ales să se 
rezerve autorizaţia Regelui 

  

  

Mardi, 6 dâcembre. — Neige — doux — sale. 

— 'Te-Deum Eglise russe. Aprâs r6ception, 6t6 m'inscrire 

ă Cotroceni au moment ou le Roi et le Reine arrivaient. 

Retenu ă dejeuner, intimitâ. (Roi, Reine, Princesses Marie 

Elisabeth, Mignon, Ileana, Privce Nicolas, Madame Greceanu 

et sa fille, M-me Perticari, Commandant Negri). — Pu cau- 

ser avec le Roi; eroyait pas ă la realit6 des chifiîres que je 

lui ai envoyes sur trafic des tramways. Sur Take Ionescu, 

protestant contre son assertion pas avoir insiste aupres de 

lui pour râconciliation; «Mais entrez done! Wavenir est a 

vous!» Sur mon entretien avec Badareu: Carp peut faire 
declaration: on agite cette question contre nous; nous n'en 

avons pas peur; si le parti sent que le pays le dâsire, c'est 

lui qui prendra les devanţs; mais il faut surtout reserve» 

Fautorisation du Roi.
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8 Decembre. — Verzea ține dela Aurel Popoviei că Regele a chemat pe acesta pentru a se edifica asupra certurilor şi atitudinei «Tribunii» din Sibiu. Regele i-ar fi spus că «tot guvernul acesta va pune rânduială, mMoO- râlă în ţară !». 
"9 Decembre, — Discursul meu în chestia, tramwae- lor are mare răsunet. Se pare mai bun decât cel din Senat. 
10 Decembre, — Delavrancea, complimentează : «ai fost mare !», pentru discursul din ajun. 
— Audienţă la Rege. Două ore am examinat toate punetele legei tramwaelor. Nu mi se pare a mai fi -nedumirire că dă legea. Discursul din ajun a avut ră- sunet şi la. Palat. 
12 Decembre. — Am daţ personal scrisoare pentru un cek de 200.000 lei, pe cari Verzea îl va, duce la, Viena lui Mihali. 
— Consiliu dela 5 la 7% pentru legea tramwaelor. A- probat redacţia mea. Rămâne să fac expunerea, de mo- tive. 

” 
— Regele, la ora de lucru, spus că Sturdza, sa plâns lui cât era de maltratat de Brătianu şi că el l'a îndem- nat să-l pună la locul lui. 
13 Decembre, — Fălcoyanu a vărsat pe comptul meu 200.000 lei la Banca agricolă pentru acoperirea, cecului ce am dat pentru Ardeleni, Mi s'a liberaţ chitanţă, dar scrisoarea meâ, acreditivă a rămas la Banca agricolă. 17 Decembre, — Legea tramwaelor votată Senat. Regele a dat pe dată sancţiunea. Intrunirea majoriţă- ților foarte bună ; pentru prima dată Filipescu lua pe față parte la luptă. — Cea mai bună atmosferă ! 
18 Decembre. — Conferinţă Carp. — Prefecţii Mitilineu şi Dristorian, Mitilineu propus a se da diree- țiunea unei acțiuni de opus liberalilor, lui Filipescu. Re- fuz categorie al lui Carp, care nu vrea să dea lui F. o putere care să-l pună în alternativa de a se duce el sau de a-l congedia pe dânsul. Crede gelozia lui F. faţă de mine cu totul nebună.
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Cu Carp discutat cazul Bădărău. Şeful Var ac 

cepta în minister, dacă Filipescu nu are obiecţiuni. 

— La 51, Bădărău. Declarat că vine în numele lui 

Take. Condiţiuni de împăcare: să acceptăm revizui - 

rea cu singurul punct ireductibil, contopirea colegiului 

I cu II. Pe această bază se va accepta terminarea ope- 

rei legislative până la Martie—Aprilie. Soluţiunea su- 

pusă de pe acum agrementului Regelui. 

În primăvară guvern remaniat pentru a face pregă- 

tire de Constituantă; dacă Regele nu acordă, obligaţie 

de a ne retrage ou toţii ca, în opoziţie, să ne adunăm şi 

să nu aibă timp Regele să cheme pe liberali. 

19 Decembre, — Scumpa noastră mamă sa stins. 

astăzi dimineaţă pe neaşteptate, în pace, fără suferinţă. 

Dormea. | 

21 Decembre, — Consfătuire Carp—Filipescu—Eu. 

Propunerea Bădărău. Carp consimte a se modifica legea 

electorală dar, ca el să poată face revizuirea, să i se pună 

descentralizarea largă în Constituţie. — "Vom reflecta. 

22 Decembre.: — Carp—Maiorescu—F'ilipescu—eu. 

Carp : După toate veflecţiile, nu este bine ca să dau 

lui Take revizuirea; această concesie lar desemna ca 

viitor şef al partidului şi aceasta nu voese cu nici un 

chip. Afară numai dacă odată cu pactul revizionist sar 

desemna de pe acum şi viitorul şef. 
Filipescu: Ar fi bine să se facă desemnare, dar în 

cazul de faţă sar strica totul cu Take. - 
Eu : Chestia de şefie ar complica degeaba, cu atât 

mai mult că nu cred că o revizuire făcută şi în sensul 

Carp, ar fi o desemnare. Aşi dori să înlăturăm orice 

piedică inutilă pentru a se convinge mai ales Bădărău 

că Take nu vrea sau nu poate să revină. — Maiorescu: 

Idem. | 

Concluzie : Sunt autorizat a răspunde că pot ga- 
ranta reuşita unor negocieri întrucât nu prezint lucrul 
ca un răspuns direct al lui Carp. 

Am vestit că ştiu că Bădărău va declina mai de- 

parte tratativele 

23 Decembre. — Theodoru aduce textul depeşei dată
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de Papamihalopol eri: «Răspunsul era, precis, favora- bil. Regrete că ai trebuit să pleci. Doresc 6 Ianuarie fii Bucureşti. Nu se vorbeşte cu cealaltă persoană», (Fleva.?). Răspuns din Burdujeni : «Aşi fi bucuros să fie aşa. Voi fi 5 Ianuarie Bucureşti». (Bădărău). 
S'a adeverit că Mercuri, cum era convenit, n'a aş- teptat răspuns, că Joi n'a aşteptat telefonul între 12—], cum era convenit; că deci Bădărău voeşte, dar nu poate. 21 Decembre, — Stirbey m'a căutaţ spre a mă lăsa să înţeleg că la Cotroceni ar fi îngrijorare despre Ave- escu, că el ar căuta să vorbească de rău pe Prinţ; că înainte de reintrarea, în graţie a fost la Berlin, unde zil- nic vedea pe Kiderlen şi că şi de acolo ar fi venit impunerea 

| 
30 Decembre. — Panaitescu, la raport, mi-a vorbit între altele de Averescu care, prin Straţilescu, organi- zează sau doreşte să organizeze serviciul său de spionaj pentru ofiţeri, ca să scape de controlul Siguranţei. — Apoi Averescu a trimes circulară ataşaţilor militari pentru ca să nu încerce -să aibă informaţiuni pe altă cale decât prin informaţii directe (gazete, studii de bu- get, lămuriri. prin camarazii lor streini, ete.). Această vizează mai ales pe Dabija, care având serviciu de in- formaţiuni, corespundea, direct cu Principele regal, care în urmă informa pe Rege.



1912. 

1 Ianuarie. — După Te-Deum, primire la Palat. Re- 

gele, în răspunsul lui, iar mi-a vorbit de îmblânzirea. 

luptelor şi de amenințările de complicaţii. externe. Era 

vorba să nu fie primire şi Carp crede că a fost primire 

pentu a, avea, prilejul speschului ţinut. - | 

__— La 4 au fost la mine Filipescu şi Deşliu pentru 

a-mi comunica că Olănescu a scris lui Deşliu că el de- 

misionează irevocabil din prezidenţia Camerii ! De mult 

nu miroase bine atitudinea lui. Cu două zile înainte mi 

se raportase, — şi de Prefectul Poliţiei, — că Take Io- 

nescu anunţa că va isbueni o bombă. Nu ignoram legătu- 

vile lui Olăneseu cu Take. Pretext al retragerii: că sar 

fi discutat în consiliu decoraţii, şi că nu se decorează de- 

putaţii, pentrucă se ştia că Olănescu se opune la deco- 

rarea lui Fortuneseu ! 
3 Tanuarie. — Impăratul Germaniei a telegrafiat cel 

dintâi, scurt dar cordial. Regele răspunde lung şi foarte 

cald. Victor Emanuel telegrafiază separat Regelui şi Re- 

ginei; răspunsurile sunt mult mai lungi: «constante et 

affectueuse amitiâ» zice V. Em. «assurance de mes 

sentiments les plus tendres sur lesquels tu peux compter 

en -toutes cireonstances», răspunde Carol. 

Impăratul Austriei telegrafiază întâi lung şi foarte 

cald pentru anul nou şi «geburtstag» al Reginei, care 

răspunde şi primeşte nouă depeşă de mulţumiri. Răs- 

punde foarte amical Regelui care i-a telegrafiat întâi;— 

Franz-Ferdinand numeşte pe Suverani «Onkel und 

“Dante»:; i se răspunde cu dorinţa de a-l avea cu copiii
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în ţară la noi. — Cu regele Belgiei se exprimă încrede- 
vea că vizita, acestuia va avea loc. | 

Depeşi cu Kiderlen, în care se vorbeşte amical de 
Balta, şi cu Goluchowski. 

Cu Împăratul Nicolae depeşi fără nimic deosebit 
ca căldură. Regina Wilhelmina, Regina mama Marga- 
reta, Şahul Persiei, Regele Bulgariei. 

— La 8 ore vizita Carp: «Le Roi est fou? Il m'a 
appel6 pour me dire qu'il fallait, s'entenăre avec Take et 
-qu'il accordait la dissolution et que cela devait se faire 
dans les trois semaines, pour que les 6vânements extâ- 
rieurs le trouvent avec le nouveau parlament consti- 
“tut !» — Carp a pus trei condiţii. Nu cedează nimic în 
chestia tramwaelor. Trebue să i se accepte programul 
de legiuiri. Chestiunile de persoane în minister. 

4 Ianuarie. — M. Seulescu îmi face cunoscut prin- 
tr'o scrisoare a lui Nicuşor Fleva că: martir al parti- 
dului... credincios adesea cu preţul sacrificiului repetat 
al persoanei sale», va sta deoparte; (asemenea Nicu- 
şor Fleva). — Ajutor pentru Olănescu. 

— La 5 ore conferinţă la Maiorescu cu Carp asupra 
chestiunei 'Take Ionescu—Carp foarte excitat, nu va face 
nici o concesie nepotrivită cu demnitatea sa; Maiorescu 
pledând să se acorde tot lui Take. Carp crede sigur că 

  

4 janvier, — M. Seulesen me fait dire par lettre de Nicu- 

şor Fleva que «mariyre du parti... fidele souvent an prix 
du sacrifice râpâtt de sa personne», il se mettait-ă Pâcart: 

idem Nicușor Fleva. Du renfort pour Olăneseu. 

— A cinq heures confârenee chez Maiorescu avec Carp, 

sur la question Take Ionescu, Carp, trăs excit6, ne fera au- 

cune concession incompatible avec sa dignit6; Maiorescu 

plaidant pour tout accorder ă Take. Carp eroit fermement 
que mâme s'il s'arrangeait avec Take, le Roi fera 6ehouer la 
“combinaison. — De la conversation îl râsulte que le Roi 
a indiqu€ ă Maiorescu que je devais gquitter YIntârieur, peut- 
Sire mâme le gouvernement, «Prâsident de la chambre» pour, 
'€videmment, calmer les Bratiano. 

5 janvier. — Stirbey, soir6e PFurstenberg, dit ă Mitili- 
neu que tout craque et que nous nous en allons,
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şi de sar înţelege cu Take, Regele va face să eşueze 
combinaţiunea. — Din convorbire rezultă că Regele a 
indicat lui Maiorescu că ar trebui să părăsesc Inter- 
nele, poate chiar guvernul — ca Prezident al Camerei.— 

pentru ca, de sigur, să liniştese pe Brătieni. 
„5 anuarie, — Stirbey la serata Fiirstenberg a spus 

lui Mitilineu, că totul trosneşte şi că noi plecăm. 
1 Lanuarie. — Ajunul faimoasei zile care... 

Stirbey. intră cel dintâiu; — după asigurare de de- 
votament personal, îmi reproşează că n'am renunţat 

la toate, la numirea lui Averescu: Totul e îndreptat 
împotriva ta şi nu trebue să pari că ai fost învins» (?) 
Regele va merge cu guvernul, dacă el e unit, dar sunt 
doi miniştri cari nu m'au susţinut la Rege, Filipescu şi 

Maiorescu. (Nota : Şi Paul Teodoru a avut aceiaşi im- 
presie pentru Maiorescu; Verzea a tras aceiaşi concluzie 

dintwo convorbire a acestuia cu Aurel Popovici). «De 
sigur se vor gândi să mă sacrifice, şi ar fi o mare pier- 

dere pentru viitorul partidului; trebue s'o iau înainte şi 
să le dau cu piciorul...» 

— Transmis lui Carp aceste observaţiuni. După el; 
Maiorescu nu merge atât de departe, dar Filipescu e în 
stare să intre întrun minister de concentrare oare-care. 

Asediul lui e făcut; dacă se face fuziune, va lua Inter- 
nele pentru o vreme şi'mi va trece Finanţele. 

— Regele nu m'a chemat, de şi erea natural, mai a- 

les că eri Filipescu i:a lăsat să înţeleagă că aşi fi avut 
să-i spun ceva. 

  

7 janvier. — Veille du fameuzx jour qui... — Stirbey entre 
le premier, apră&s protestations dâvouement personnel, me re- 

proche de n'avoir pas tout envoye promener lors de la nom- 

mination Averescu. «Tout est dirig€ contre toi et il ne faut 

pas que tu aies lair d'avoir 6t6 vaincu!'» (7?) Le Roi mar- 
chera avec le gouvernement si le gouvernement est uni, mais 
il y a deux ministres qui ne m'ont pas soutenu devant la: 
Roi, Filipescu et Maiorescu (note: Paul 'Theodoru a eu lu 
mâme impression pour Maiorescu, et Verzea a tir€ la mâme 
conclusion d'une conversation de Maiorescu avee Popovici 
Aurel). Evidemment on songera ă me sacrifier et c'est une
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— Take Ionescu a chemat pe Panaitescu pentru ai 

cere să ia măsuri, pentru că dela Viena şi dela Paris fu- 

sese informat că mâine un atentat cu bombă era orga- 
nizat contra lui Brătianu de către Reichmann (cel fai- 

mos dela Paris) şi de Minna Neuwirth (libertară) cu un 
oare-care Ştefan Ionescu şi alţii. Se simte de departe 
invenţiunile numitului Bacarjescu (Bakargief), fost in- 
dicator al lui Moruzi, căruia i-a mâneat.mulţi bani. Luat 
măsuri. Sala va fi cercetată mâine, dar în prezenţa 

delegaților celor două cluburi din opoziţie: aceşti oa- 
meni, dacă sar întâmpla ceva, nu vor întârzia să-mi 
atribue paternitatea. 

—10 ore seara. Vizita Bădărău. Dulceag. Colaborare 
posibilă. Dacă Carp ia asupra lui restabilirea raporturi- 
lor normale cu liberalii, lucrul e făcut ! Că judec rău pe 
Take, care s'a cuminţit mult. Că el Bădărău nu vrea mai 
mult. Ziua de mâine va fi liniştită; simplă manifestare 
a puterei numărului, fără altă urmare, ete. 

  

grande perte pour Lavenir du parti; il faut prendre les de- 
vants et donner le coup de pied». 
— Transmis ă Carp ces quelqgues observations; pour lui 

Maiorescu ne va pas si loin, mais Filipescu est capable 
dentrer dans Ministere de concentration quelconque, Son 
siege est fait; s'il y a fusion, il prendra PIntârieur pour uri 
temps et me passera les Finances. . - 

— Le Roi ne m'a pas appel& quoiqu'il fât nature], surtout 
que hier Filipescu lui a laiss6 entendre que je pouvais avoi» 
ă lui dire quelque chose. a 
— Take Ionescu a appels Panaitescu pour lui demander de 

prendre des mesures, parceque de Vienne et de Paris on 
Vavait informâ que demain un atentat par la bombe tait 
organis6 contre I. Bratiano par Reichmann (le fameux de 
Paris) et Minna Newwirth (libertaire) avec un certain Ste- 
fan Ionescu et autres. Ca. sent de loin les inventions du 
nomm6 Bacargescu (Bakargiot), ex-indicateur de Moruzzi 
et qui lui a mang€ beaucoup d'argent. Pris des mesures. La 
salle sera inspectee demain, mais en prâsence de dâl&gues des 
deux clubs opposition: ces' gaillards, sil arrivaiţ quelque 
chose, ne manqueraient pas de m'en attribuer la paternite. 

— Dix heures soir. Visite Badarau. Doucereux. Collabo- 
ration ă venir possible. Si Carp prend sur lui de retablir des 
vrapports normaux avec les libâraux, c'est chose faite. Que je
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8 Ianuarie. — Dela 114, Filipescu vine la mine. Am 
fost împreună, tot timpul, la Minister. Jean Lahovary 
mi-a afirmat şi el nevoia unui bloc între noi — Intrunirea 
foarte numeroasă. La eşire Brătianu a luat-o prin strada 
Brezoianu. Make a fost pare-se cot la cot cu el. Prima 
ciocnire cu trupa, violentă. Jandarmii au curățat bine lo- 
cul. Clubul conservator devastat. — Individul care a tras 
asupra, trupei e un anume Sassu, ex sub-comisar de poli- 
ţie, din Brăila. 

9 Ianuarie. — 1114 audienţă la M. S. Regele încoia. 
preocupat. (sau arătând că e preocupat); pesimist. Obiş- 
nuitele mustrări : ton prea violent al presei, relaţiuni 
rupte între şefii de partide, «blestemata» afacere a tram- 
waelor, «vous savez que tout Pât6 jen ai parle ă tout le 
monde» (vai, o ştiu, şi de-aceia am ajuns aici 1); 
o întrunire va, urma alteia; nu se va putea face nimie 
fără opoziţie; cum să treacă legile importante; guvernul 
are răspunderea, ete. etc. 

Am ridicat cu vioiciune fie-care acuzare. Am sfâr- 
şit prin a declara că, în afacerea tramwaelor eram mul- 

  

juge mal Take; qu'il s'est beancoup assagi; que lui, Badarau, 
ne demande que cela. La journse de demain sera calme. Sim- 
ple manifestation de force du nombre, sans lendemain, ete, 

8 janvier. — Des une heure et demie Filipescu est venu 
chez moi. Avons 6t6 ensemble eţ tout le temps au Ministere. 

Jean Lahovary m'a lui aussi affirmâ necessite du bloe 
entre nous. La runion trăs nombreuse. A la sortie Bratiano 
a pris le chemin de la strada Brezoianu, Take a, parait-il. 
6te â son coude. Le premier choc avec la troupe violent. 
Les gendarmes ont bien nettoye la place. Le Club Conserva- 
teur saccage€. Le type qui a tir6 sur la troupe est un cer- 
tain Sassu, ex secrâtaite commissariat de police, de Braila. 

9 janvier. — Onze heurs et demie, audience chez Sa Ma- 
jest. Le Roi sombre, prâoceupă (ou affectant d'âtre prtoecu- 
p6), pessimiste. Habituels reproches: ton trăs violent de Ia, 
presse, relations rompues entre les chefs des partis, la 
«maudite» affaire des tramways; «Vous savez que tout Lâtâ 
Yen ai parlă ă tout le monde» (hâlas, je le sais et c'est bien 
pour cela qu'on en est lâ), Une râunion snivra lautre; on 
ne pourra rien faire; sans opposition comment passer das 
lois importantes? le gouvernement a sa responsabilite; ete,
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ţumiţi de partea noastră, lupta oamenilor cinstiţi împo- 
triva hoţiei; că -dacă m'am aruncat cu atâta foc în acea- 
stă luptă am făcut-o puţin şi pentru Rege; că nu puteam 
admite un singur partid a tot puternice prin organizarea 
lui financiară şi la ordinul unei familii de drept divin, 
ne având pentru regi decât un respect de ocazie Şi înţe- 
legând să impue tuturor voinţa sa. Vorbit cu tărie şi 
făţiş. Regele a ascultat cu reculegere. Văd că sunt totuşi 
«sa bâte noire» din cauza dificultăţilor, , 

— 5 ore, Consiliu, Carp raportă, — după ce am fă- 
cut expunerea întrevederei cu Rege, — că Take Ionescu 
i-a, spus prin Stirbey că condiţiile de pace cari i-ar per- 
mite să coopereze eu noi, ar fi, în prealabil : 1) Retrage- 
rea legei tramwaelor; 2) Scuze lui Brătianu. — Indig- 
nare, mai ales a lui Lahovary. — Filipescu face prima 
declaraţie că nici un guvern transitor nu era admisibil; 
luptă până la sfârşit, dar cu condiţie să facă lui Take 
Ionescu o punte de aur la momentul dat. — Lahovary 
declară că nu va primi nici-odată să formeze un guvern 
de transiţie şi că trebue să rămânem bloc la guvern ca şi 
în opoziţie. — Maiorescu în acelaș sens, cu câte-va înţe- 
pături pentru Stirbey. — Carp: Dacă Regele îi retrage 
încrederea, se va retrage, dar va spune pentru ce; îl va . 
înştiinţa că şi el va, face ce i se face şi, cu atât mai rău, 
răspunderea va fi a Majestăţei Sale. 

  

J'ai vivement relev6 chaque accusation. J'ai fini par dâclarer 
que dans laffaire des tramways nous stions contents de 
notre lutte de gens honnâtes eontre le vol; que si je m'âtais 
si ardemment lanc6 dans cette lutte, c'âtait un peu pour le 
Roi aussi; que je ne pouvais admettre un seul parti tout- 
puissant par son organisation financitre et aux ordres 
d'une famille de droit divin; mwayant des Rois quw'un respeat 
de circonstance et ențendaut imposer ă tous sa  volontă. 
Vif et brutal. Roi 6cout6 recueilli. Je suis tout de mâ&me 
sa bâte noire, ă cause des difficultes. 

— 5 heures. Conseil des Ministres. Carp rapporte — a- 
pres que j'ai fait expos€ de mon entretien avec Roi, — que 
Take Ionescu lui a fait dire par Stirbey que les conditions 
de pai qui lui permettraient ă lui de coopârer avec nous
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„Il Ianuarie. — Audienţă Carp. Majestatea Sa «plus 
franc de colier». Când Carp a vorbit de soluţia tram- 
waelor, Regele a spus : «Dar Vintilă nu vrea b — Carp: 
Dar dacă am datorii către M. V., nu am nici-una faţă de 
D. Vintilă Brătianu şi atunei atitudinea mea se va 
schimba. Dacă guvernul trebue să cadă din pricina, acea- 
sta, nu garantez de atitudinea partidului meu în opoziţie. 

Inţepătură împotriva mea, «si fin d'habitude», cărui 
mi-a lipsit «le doigtâ». «Chiar dumneata erai pentru 

„0 înţelegere»—Da, dar nu ştiam că nu era o “situaţie le- 
gală şi că tot era contrar legei. 

Revine asupra războiului civil — cceace indică că 
şefii opoziţiunei Pau ameninţat cu acesta. 

15 Ianuarie. — Mare întrunire a noastră. Lume mul- 
tă. Linişte perfectă. Filipescu s'a ambalat contra, Băncei 
naţionale; n'a zis o vorbă de Take! 

  

Etaient, au prâalable: 1) le retrait de la loi des tramways: 
2) des exenses ă Bratiano. Indignation, surtout de Lahovary, 
Filipescu fait la premitre dâclaration, que nul gouverne- 
ment transitoire n'6tait admissible; luite â outrance, mais 
avee condition de faire ă Take Ionescu un pont d'or en 
temps et lieu. — Jean Lahovary d6clare que lui n'acceptera 
jamais de former un gouvernement transitoire et qu'il faut 
rester bloe au gouvernement ou dans VPopposition. — Maiv- 
vescu mâme sens; avec quelques pointes pour Stirbey. — 
Carp dira au Roi: si le Roi lui retire sa confiance il se reti- 
rera, mais dira pourguoi; V/annoncera que lui aussi fera 
ce qu'on lui fait et tant pis, la responsabilită sera â Sa Ma- 
Jestă, 

11 janvier. — Audience Carp: Sa Majeste plus «frane de 
collier». Lorsque Carp a parle de la solution tramway, le Roi 
a dit «mais Vintilă ne veut pas». — Carp : Mais si jai des 
devoirs envers Vâtre Majest6, je n'en ai pas envers Mr. Vin- 
filă Bratiano et alors mon attitude changera, Si le gouvax- 
nemment devait tomber ă cause de cela, je ne garantis pas 
de Yattitude de mon parti dans Yopposition. 

Pointe contre moi qui ai manqut de doigte, moi «si 
fin d'habitude». Vous-mâme vous 6tiez pour un arrange- 
ment.—«Parfaitemment, mais Je ne savais pas qu'il n'y avait 
pas de situation l6gale et que tout âtait contraire â la loi». 

Retour sur la guerre civile, — ce qui indique que les 
cheîs de Popposition Pont menac6 de cela.
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16 Tanuarie.—George Stirbey a venit să-mi vorbeas- 
că de legea bunurilor de mână moartă. Serupulele lui 
de conservator; dar mai ales tortura la care îl supun 
Dimitrie şi Barbu Stirbey. Barbu voeşte să-l aducă să 
demisioneze, crezând că provoacă căderea guvernului 
(textual !). 

17 lanuarie. — Audienţa la Rege. Calm. Vorbit liniş- 
tit de situaţie. — Când i-am spus că nu mergem la Take: 
«mais il est engag6 jusqwau cou». — Reamintit că Barbu 
Stivbey... sau altul (7) i-a spus mirarea lui Brătianu că 
a putut încurca aşa lesne în afacerile liberalilor. Măr- 
turisire că Brătianu este mai tare şi mai priceput. 

«De altfel d. Ionescu era «palid, tras, cu mâna  în- 
ghețată; n'a spus nimic; sa mulțumit; să aprobe ceeace 
zicea d. Brătianu. Cred că pactul între ei e încheiat 
asupra, revizuirei; dar nu mi-au spus un cuvânt; răspun- 
sul meu era gata. Le-am spus că fusesem contra legei (?), 
dar că am semnat-o pentru că e o afacere şi nu vreau 
să fiu amestecat în afaceri». 

18 Ianuarie. — Treizeci şi ceva de dosare ale revoltei 
țăranilor au fost luate de la Ministerul de interne în 
1910 de către D. Brătianu, şi Săveanu a dat chitanţă lui 
Panaitescu pentru ele. Văzut chitanţa. 

19 Ianuarie. — Pherekyde delegat de liberali în au- 
dienţă, pentru a, se plânge de atacurile lui Filipescu pri- 
vitoare la revolta din 1907. — Ca urmare, un comunicat 
în toate ziarele lor. Regele nu acceptă să trimeată pe 
miniştrii de la 1907 la Casaţie şi le exprimă mulţumirea 
lor. Aflat pe urmă că Regele spus lui Pherekide că pe 
Ionescu singur nu'l va chema ! 

22 Ianuarie. — Filipescu replică comunicatului, că 

  

IT janvier. — D'ailleurs Mr. Ionescu 6tait «pâle, dâfait, 
la main glac&e; il n'a rien dit; îl s'est content d'approuver 
ce que disait Mr, Bratiano. Je erois que leur paete est conelu 
sur la r&vision; mais ils ne men ont pas souffle un mot aussi 
ma r6ponse 6tait toute prâte. Jai dit ă ces Messieurs aussi 
que javais 6t6 contre la loi (7), mais que je ai signâe parce- 
que c'est une affaire et je ne veux pas âtre mâl€ aux affaires»



100 NOTE POLITICE — 1912 

fiind şi el tratat de asasin, trimite demisia şi cere să fie 
dat în judecată de Rege! — La 1114 Carp dus demisia 
la Palat; regele respins imediat demisia. Seara ediţie 
specială a «pocei» pentru a împărtăşi vestea. 

Ciudată situaţie pentru M. Sa! Certificat de bună 
purtare şi unora şi altora ! ! | 

23 Ianuarie. — Mitilineu aflat dela Maiorescu că 
Regele i-a arătat scrisoarea cancelarului german mar- 
când puţină încredere în guvern şi mai ales pericolul 

legei bunurilor de mână moartă, care ar putea pune în 

rea situaţie domeniul Coroanei. — Luând informaţii cu 

Rosen, se pare că toate acestea ar fi sugestiunea lui Ki- 
derlen, a cărui guvernantă (?) fiind la Bucureşti, a pus 
la cale punerea în scenă cu Take Ionescu. 

Neniţescu mă asigură că în timpul şederei lui Take 
la Berlin, a luat totdeauna masa cu Kiderlen. Tot petro- 
lul. Iată unde a ajuns politiea românească ! 

8 Februarie. — Fost M. Pherekyde pentru a-i cere 
să fixeze cu Costinescu o întâlnire, având o propunere 
de făcut. La club spunându-mi că Costinescu nu era 
acasă, cred că vrea mai întâi să refere lui Brătianu. 

— Carp la Rege. Asupra, chestiunei : Dar crezi, d-le 
Carp, că guvernul e tare? — Da şi nu. Da, bună admi- 
nistraţie, finanţe bune, popularitate. Nu, fiindcă guver- 
nul nu are încrederea Regelui. — Regele : Cum să am. 
când Ministrul de interne se amestecă în afacerea 
tramwaelor, iar ce] al răsboiului face fapte reprobate 
de orice ţară civilizată ? 

  

23 fevrier, — Mitilineu appris de Maiorescu que Roi lui 
a montre lettre du chancelier allemand, marguant peu con- 
fiance gouvernement actuel et surtout danger loi des biens 
de main morte qui pourrait mettre en mauvaise posture le 
domaine de la Couronne. Renseignements pris avee Rosen 
il paraîtrait que tout cela serait la suggestion de Kiderlen. 
dont la gouvernante (79) ayant 6t6 Bucarest, a răgl6 mise 
en scâne avec Take Ionescu. Neniţescu m'assure que pen- 
dant le sâjour de Take â Berlin il a pris tous ses repas avec 
Kiderlen. 'Toujours le pâtrole. Voilă ou en est la politique. 
roumaine! . 

Mereredi, 8 fevrier. — Carp chez le Roi. Sur question: 

Mais eroyez-vous, Mr. Carp, que le gouvernement est fort?—
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9 Februarie. — 1014 Requiem pentru d'Aeventhal. 

—H1% primit de Regele, rece şi ferindu-se. Vorbit de 
casa Obştei, de afacerea deposedaţilor din Dobrogea, de 
răscumpărarea, tramwaelor, de propunerile mele lui 
Pherekyde; cerut să se grăbească drepturile politice ale 
Dobrogei. — Eu nu prea satisfăcut. — Asupra manife- 
staţiei de eri Take Ionescu, găsit puţin seroasă; nici nu 
sa cstenit s'o vadă. 

— La 5 ore, întâlnire cu Mâhai Pherekyde. Costinescu 
n'a primit să ia parte, pentru că e o convorbire:de avut 
între Carp-Brătianu; că faţă de injuria, — fierul roşu— 
adusă unui întreg partid, nu era posibil să se vorbească 
de nimic, acuzaţiunea rămânând în picioare. Am mai 
vorbit de partea teehnică, pe care el nu o cunoaşte sau 
o cunoaşte din arătările altora. Nici o atingere de luat ! 

Propunerea mea precisă era: S. T. B. renunţă la ve- 

chile linii în favoarea Primăriei, care ar stabili regia, 
fără putință de a le trece altei companii; în faţa aces- 

tui gest desinteresat toată acuzarea de spoliaţiune cade. 
In cursul convorbirei Pherekyde n'a părăsit nici drep- 
tul la gratuitatea liniilor, nici dreptul la monopol !... 

11 Februarie. — Consiliu de miniştri asupra situa- 
țiunei generale. 

  

R&ponse: Oui ei non. Oui, bonne administration, bonnes fi- 

nances, faveur des masses. Non, parce que le gouvernement 

v'a pas la confiance du Roi. — Le Roi: Comment voulez- 

vous que jJaie toute confiance gquana le Ministre- Int6rieur 

se fourre dans Vaffaire des tramways et que le Ministre de 

la guerre commet des actes que tout pays civilise reprouve? 

Jeudi, 9 fevrier, — 10% h. reguiem pour Aerenthal. 
— 11 h. % recu par le Roi — îrocid, et en dâfiance. Parle 

de la Casa Obştei, de l'affaire des dâpossâdes Dobrogea, du 

rachat des lignes tramwaâys, de mes ouvertures ă Phârekyde: 

demande presser loi des drois politiques de la Dobrogea. Moi, 

plutât pen satisfait. Sur manifestation de la veille Take 
Ionescu, trouvâ6 peu serieuse; ne gest pas dârang6 mâme 

pour voir. - 

— A 5 h. rendez-vous Michel Phârekyde. Costinescu n'a 
pas acecept& de causer paree que c'est une conversation ă 

avoir Carp avec Bratianu; que devant linjure—fierul roşu—
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Carp îşi arată voinţa de a lămuri situaţia; dacă con- 
flictu! cu justiţia nu se hotăreşte în favoarea noastră, se 

va retrage cu Filipescu şi Marghiloman şi va pune ast- 

tel partidul în stare să dea alt guvern pentru a îmbună- 
tăţi situaţia. Acest guvern, Maiorescu trebue să-l dea. 
Partidul va urma astfel viaţa sa de guvernământ. 

Filipescu nu ascunde cât de «chie» găseşte propune- 
rea, şefului. 

12 Februarie, — Consiliu la mine, Lahovary, Arion, 
Neniţescu, M. Cantacuzino ; — Rosenthal şi P. Missir. 
Convenim că voi face recurs pe baza art. 31 $ 2 al le- 
gei Curţei de Casaţie, contra judecăţei lui Algiu. Maio- 
rescu, care se și vede prezident al Consiliului, n'a venit. 

13 Februarie, — Prefectul Poliţiei raportează : Emi) 
Petrescu întâlnind eri pe căpitan Brezoianu, Pa amenin- 

  

portee ă tout son parti, îl n'y avait pas possibilit6 de cau- 
ser de rien, l'accusation restant sur pieds. Pour le reste, 
nous avons parle du câte technique que lui ignore ou ne 

connait que tel que l'a expliqgu Duca ou un autre. Aucun 

contact ă prendre ! 

Ma proposition prâecise 6tait: que la S. T. B. renonce aux 
vieilles lignes en faveur de la Mairie qui 6tablirait la râgie, 
sans possibilit€ de les cder ă une autre compagnie; devant 

„ce geste dâsintâress6, toute Vaceusation de spoliation tombe. 

Au cours de la conversation, Phârekyde n'a pas aban- 
donn6 ni le droit ă la gratuite des lignes, ni le droit au 
monopole! 

Samedi, 11 fâvrier. — Conseil ministres sur situation 

genârale. — Carp indique sa volont de clarifier la situa- 

tion; si le conflict avec la justice ne se tranche pas en notre 
faveusr, il se retirera avec Filipescu et Marghiloman et met- 
tra ainsi le parti ă mâme de donner un nouveau gouverne- 
ment pour detendre la situation. Ce gouverhement c'est 
Maiorescu qui doit le donner. Le parti continuera ainsi sa 
vie de gouvernement. Filipescu ne dissimule pas combien il 
trouve chic ce que le chef propose. 

Dimanche, 12 fevrier. — Conseil chez moi, Lahovarr, 
Arion, Neniţeseu, Michel Cantacuzâne, Rosenthal et P. Mis- 
sir. Nous eonvenons que je ferai recours sur base de lart. 3], 
$ 2 de la loi de la Cour de Cassation contre le jugement 
d'Algiu. Maiorescu, qui se voit dâjă president du Consei!, 
n'est pas venu!! -
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țat că la întrunirea de la 19 Februarie se vor petrece lu- 
ceruri grave; că vor merge ei în cap înarmaţi şi că vor 
trage ! 

20 Februarie. — Azi a apărut ştirea că liberalii vor 
face în toată ţara, Joi, întruniri de protestare pentru le- 
gea de descentralizare. 

Cum se face că eri Regele a comunicat, aceasta, lui 
Mitilineu ? Observare făcută de însuşi Mitilineu! 

22 Februarie, — Revelaţiuni noi în «Adevărul» : exe- 
cuţii sumare în Olt. Anghel fost Prefect, serie o seri- 
soare bizară : Nu ştiu, mam văzut ! 
Panaitescu raportează (faţă cu Paul Teodoru) că a 

văzut eri pe Anghel, care i-a confirmat că tot ce spune 
«Adevărul» este exact !—La dejun, căpitan M. Negruzzi, 
care în 1907 a fost de pază în Olt, spune că execuțiile au 
fost aşa şi că Anghel, prefect, admira țirul arțileriei 
care prindea din fugă populaţia. A fost un om scăpat, 
numai fiindcă A. Iliescu a zis să-l erte. Deci era de faţă. 

24 Februarie.—Audienţa la Rege. Fapte mai de seamă: 
«Dosarele sunt la mine»—«Ar trebui să se întoarcă la Mi- 
nister, chiar de ar trebui sigilate».—Da, poate mă voi lega 
chiar eu împrejur cu o sfoară».—«Dar de ce să se creadă 
că ministerul conservator poate păstra un secret privi- 
tor la armată mai puţin bine ca D-l Brătianu % — 
«Toate acestea le-a făcut eşirea D-lui Filipescu!» — «Dar 
ce pot răspunde unei interpelări 2» — «Veţi putea spune 
că dosarele sunt acolo unde trebue să fie; ori-când pot 
avea dosare la mine; am dosare de la afacerile străine» ! 

Asupra legei descentralizărei: Nu o grăbim; ches- 
  

Vendredi 24 fevrier, — Audience Roi. Faits saillants: 
«Les dossiers sont chez moi». —Ils devraient vetourner au Mi- 
nistere, fut-ce sous scellâs.—«Oui, je mettrai peut-âtre une 
ficelle autour de moi-mâme». — Mais pourquoi eroire que le 
ministere conservateur peut moins bien garder un secret 
concernant Parmâe que Mr. Bratianu? — «La sortie de Mr, 
Filipescu a caus6 tout cela!» — «Mais que puis-je r&pondre 
ă une interpellation?» — «Vous pourriez dire que les dos- 
siers sont lă oi ils doivenţ âtre; je puis toujours avoir des 
dossiers chez moi; j'ai des dossiers des affaires 6trangeres!» 

Sur la loi de dăcentralisation: Nous nea poussons pas,
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tiunea se va pune la toamnă. — «Credeţi ? D-l Carp mi-a 
spus totdeauna că, cu toată precaritatea legei lui, se va 
reveni la ea. Deci... Când delegaţii anunţaţi vor veni să 
mă vadă, mu pot să le spun că susţin legea, căci sunt 
contra ei; am ţinut-o la mine patru săptămâni. Nu poate 
fi aplicată; n'avem cu cine.» 

5 Martie. — Stere îmi trimete misterios prin Stirbey 
şi cu mari declaraţiuni de disereţie, scrisoarea ce la 
lunie am scris lui Oncu la Arad! I-am răspuns că scri- 
soarea, mea putea fi divulgată. 

Verzea, comunică că toată împăcăciunea Vaida- 
Goga este o comedie, de oare-ce urmată de descoperiri 
de abuzuri în sarcina lui Oncu, lui Bocu, lui Şchiopu; 
toată organizaţia liberalilor în afacerile de dincolo a 
fost un mare fiasco.—Se vede că atunci când 'Tăzlăoanu 
(o secătură), unul din membrii Juriului, luase angaja- 
ment formal, a alergat la Pesta să prevină, pe Christofi 
şi să-l roage să scape pe Goga. — «Tribuna» se exofli- 
seşte şi Goga se trage în ţară. 

6 Martie. — Consiliu ora 10 la Finanţe. — Filipescu 
chemat brusc de Rege eri seară, raportează că Regele 
a vrut să răscumpere faptul că 48 de ore mai înainte 
nu-i vorbise nimic de politică şi i'a, spus că în audiența 
acordată Vineri lui Take, a declarat acestuia că nui 
poate încredința guvernul. — Atunci Carp adaogă: «Şi 
mie mi-a spus că va fi totuşi silit să treacă printrun 
guvern 'Take». 
  

c'est ă.Pautomme que se posera la question. «Vous croyez? 
Mr. Carp m'a toujours dit que malgre la prâearit& de sa loi, 
on y reviendra. Donc.... Quand les dâlâguâs qu'on annonee, 
viendront me voir, je ne puis pas leur-dire que je soutiens 
la loi, 'ear je suis contre cette ]oi; je Pai retenue quatre se- 
maines. On ne peut pas l'appliquer; on n'a pas avec qui». 

Mardi, 6 mars, — Conseil 10 h. Finances. Filipescu, brus- 
quement appel€ hier soir Roi, rapporte: le Roi a voulu rache- 
ter fait que 48 h. auparavant il ne lui avaiţ pas touch un 
mot de politique et lui a annonce€ que dans P'audience accor- 
dee Vendredi â Take, îl lui aurait dit-qacil ne pourra pas lui 
confier le gouvernement. Lă dessus Carp ajoute; «Et ă moi 
il me dit qu'il sera tout de mâme oblig de passer par un 
gouvernement Teke»!!
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Discuţiune. Filipescu propune sau un guvern tran- 
sitoriu fără Take, sau o retragere violent motivată, pe 
tramwae şi dosare. — Carp declară că a prevenit pe 
Rege că după înfăţişarea la Casaţie îl va solicita să a- 
vizeze. Regele cere un arbitraj, Carp declară că ar fi 
admisibil dacă decizia e dinainte convenită, ne putând 
supune cinstea, partidelor judecăţei unui al treilea. Nu 
va face sgomot, căci «on ne joue plus les Barbu Catargi 
vis-ă-vis d'un Cuza». — Am propus în acelaş sens 
cu Filipescu, dar întârziindu-se votarea bugetelor pen- 
tru a nu ajuta jocului Regelui, care mi se pare că-şi are 
bateriile pregătite. 

Lahovary, împotriva . oricărei isbueniri violente, 
crede pe Rege mai puţin favorabil lui Take decât îl arată, 
aparențele : Regelei-a spus, acum câtva timp, că «speră 
să nu-şi sfârşească domnia cu ruşinea unui guvern 
Take». — Carp adaogă că a repetat Regelui: «Tram- 
waele sunt o imensă porcărie»; iar Regele: «In politică se 
mai văd multe altele». — Carp trebue să vadă astăseară 
pe Take. Tot consiliul decide că o concentrare nu se 
poate iace decât sub Carp, — sau retragere. 

10 Martie, — Lahovary văzut pe Costinescu. Sar 
admite în principiu arbitraj — în caz de guvern de 

  

Discussion. Filipescu propose ou un gouvernement tran- 
sitoire sans Take ou nne retraite violemment motivâe sur 
les trams et les dossiers. Carp dâelare avoir prâvenu Roi 
qw'apres comparution Cassation il solliciterait Roi d'aviser. 
Roi exige un arbitrage; Carp dâelare admissible si dâcision 
d'avance convenue, ne pouvant soumettre honneur du parti 
au jugement d'un tiers. Il ne fera pas esclandre, car on ne 
joue plus les Barbu Catargi vis-â-vis d'un Cuza. — Y'ai Dro- 
pos6 mâme sens que Filipescu, — mais retarder vote budget 
pour ne pas faciliter jeu Roi, qui me semble avoir son siege 
fait.— Lahovary, contre tout selat, croit le Roi moins favo- 
rable Take que les apparences ne le montrent; Roi lui a dit, 
il y a quelque temps, qu'il espârait ne pas finir son regne 
par la honte dun gouvernement Take.= Carp ajoute avoir 
repâtă an Roi: «les trams sont une immense cochonnerie»; 
et le Roi: cen politique on en; voit bien Fautres!». Carp doit 
voir ce soir Take. Tout le Conseil decide: une concentration 
ne peut se faire que sous Carp, ou retraite.
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transiție (în genul Aurelian), rezervându-se — două 
puncte, monopolul şi liniile vechi. (Pentru monopol, Cos- 
tinescu concedat; pentru liniile vechi «nu crede că de. 
astădată se va putea face ceva»). 

— La 10 ore seara avut nouă întrevedere, în care 
Costinescu a zis: «De data aceasta sunteţi pe calea cea 
bună», însă a pus ca primă condiţie, ecou evident al lui 
Take Ionescu, abrogarea, legii din 1911. — Lahovary răs- 
puns : inutil şi imposibil; inutil pentru că dacă se face 
un arbitraj, cum ar trebui o lege, aceasta chiar abrogă 
legea 1911. 

| 11 Martie. — Părerea Nicu Filipescu : Liberalii nu 
pot primi nimic pentru că ar fi «o porcărie» față de 
Take, când el a pus înainte cererile lor. 

16 Martie. — S'a respins recursul meu; 20 de mi- 
nute deliberare; se vede că pledoaria lui Missir a fost 
dezastruoasă : nu se schimbă în ceva rezultatul. 

Seara manifestaţie cu torţe. S'a huiduit la Clubul 
nostru și la casele Maiorescu—Mitilineu. 

17 Martie. — Carp chemat la 12% Palat, Regele sur 
lit de camp: Eiourdissements, naustes. S'a dat decretul de prelungirea corpurilor legiuitoare până la 7 Aprilie. 
A. dat demisia lui personală; Regele Pa rugat să nu se 
ştie nimic. (Se va spune însă lui Maiorescu). Pus în cu- 
rent de tratativele cu liberalii, Pa îndemnat să stărue în ele. Intrevederea amicală. Nu se va face nimic câte-va 
zile. Să vorbesc eu cu Stirbey a se face presiune la li- 
berali, ca soluţiunea să se dea, de partidul conservator. 

18 Martie. — Carp mi-a, vorbit din nou de ceeace crede el. Dacă se face înţelegere cu liberalii, guvern «de 
dâtente», iar la toamnă, Brătianu. Are credinţa că! Re- 
gele nu vrea pe Take Ionescu. — Am pus să-mi preci- 
zeze din nou ceeace trebue să spun lui Stirbey : Regele îi mandează că interesul liberalilor este chiar ca afacerea tramwaelor să se soluţioneze numai de partidul conser- vator; de ei sau de complicii (7) lor, nu. Iar el Carp nu-şi schimbă gândul faţă de Take şi primeşte colabo- rare. 

i
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— Maiorescu, privitor la un inţerview atribuit mie în «Minerva»: este nedreptate din partea lui Carp să-l încrimineze; lueru omenesc: toţ ce se întâmplă vine dela 
fierul roşu şi de la vorba cu viaţa privată. — Nu erede 
-ca liberalii să accepte o propunere, de oare-ce ar însemna că ei sacrifică pe Take Ionescu. 

— Intrunire la Dacia; nu au lume: multă. La, eşire 3—A00, mai ales takişti, procesionează cu un cântec nou «trăiască şeful nostru democrat». 
19 Martie. — Văzut Stirbey. Cere ca Carp să pără- 

sească prevenţiunile ce are contra lui şi să nu se mai 
lase să fie «montat» de anume persoane. «Je ne peux 
pas faire de politique ă cause de ma situation person 
nellel». (!) Negocieri rău începute, căci Lahovary va trece drept acel care lucrează pentru un minister al lui, iar 
“Costinescu e cel mai Puțin calificat: «on le tienti». Are 
să vorbească prin colţuri, dar nu va îndrăsni să facă 
nici un gest, nici un pas, 

Marţi, 20 Martie. — Barbu Stirbey însoţit de George, 
mi-a, adus răspunsul liberalilor. Brătianu întâi a ezi- 
tat, în urmă, presupui după ce a consultat pe Stirbey şi 
pe Take, a răspuns că dela, hotărtrea Curţii de Casaţie, 
ori care ar fi guvernul, tramwaele nu mai pot avea altă 
soluție decât în faţa 'Tribunalelor. După dânşii ches- 
tiunea e închisă. Conciliere între partide nu poate fi, de- 
cât dacă se formează un guvern de concentrare conser- 
  Lundi, 19 mars. — Vu Stirbey. Il demande ă ce que Carp 
abandonne ses prâventions contre lui et ne se laisse pas 
monter par Constance Cantacuztne! — «Je ne peux pas faire 
de politique ă cause de ma situation personnelle! (?)» N6go- 
eiations mal entamâes, car Lahovary passera pour le Mon- 
sieur qui travaille pour un Ministere ă lui et Costinescu 
est le moins qualifie: «on le tient!» Il causera dans les coins, 
mais n'osera faire ni un geste, ni un pas. | Mardi, 20 mars. — B. Stirbey accompagnă de Georges, apporte r6ponse des libâraux. IYabord Bratianu eut hâsita- tion et aprăs avoir consultă, suppose Stirbey-Take, a rs- pondu que depuis arrât Cour de Cassation, quel que soit le 
gonvernement, les trams ne peuvent plus avoir solution que devant les tribunaux. Pour eux question est close. De dâten- te entre les partis il ne peut y avoir que sil se forme un
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vatoare. — Stirbey adaugă că de eri Costinescu, care era 
cel mai desăvârşit adversar al unui guvern Take Ionescu, 
a devenit susținătorul lui cel mai desăvârşit. Stirbey îmi 
spune că angajamentele între coalizaţi sunt următoarele: 

Liberalii: nu vor încerca timp de un an să răstoarne un 
guvern Take Ionescu. Take se obligă să rezolve ches- 
tiunea, tramwaelor; metoda lui este: abrogarea legei 
din 1911 şi arbitragiul. Brătianu: a declarat Regelui că 
ar ajuta, o concentrare conservatoare, chiar cu Carp. 

— Ora 4. Consiliu. Sa agitat din nou chestiunea 
Ministerului de împăcare, cu insistență din partea lui 
Pilipescu şi Neniţescu ca Carp să-l pretindă dela, Rege. 

M'am unit părerei lor pentru motivul: cum Regele 
ne-a pretins demersul de conciliaţiune pe lângă liberali, 
aceasta a mai slăbit formula noastră: guvern tranzitoriu: 
pentru a urmări tranşarea judiciară a afacerii tram- 

waelor. — Lahovary raportează că Costinescu  conce- 
dase: nu monopol, o rentă de 1.400.000 pentru liniile 

cele vechi. Kalenderu supra-arbitru,—şi să fie dezavuat 
imediat după hotărârea curţii. 

21 Martie. — N. Filipescu alarmat vine la mine şi-mi 
  

gouvernement de concentration conservatrice. De son pro- 
pre chef, Stirbey ajoute que depuis hier Costinescu, qui 

âtait le plus r€solu des adversaires d'un gouvernement Take 
Ionescu, en est devenu le champion fervent. Stirbey me dit: 
les engagements entre les coalisâ sont: les libâraux ne 
tenteront pas de renverser un gouvernement Take Ionescu 

pendant un an. Take s'oblige ă râsoudre la question des: 
trams: Sa mâthode est abrogation loi 1911 et arbitrage. Bra- 
tianu a declar Roi qu'il aiderait ă une concentration con- 
servatrice mâme avec Carp. 

4 h. Conseil. Agit de nouveau Ja question du Ministere 
de dâtente avee insistance de Filipescu et Neniţescu pour 
que Carp Pexige du Roi. Je me suis jointă eux pour le motif 
que, ayant exig6 de moi de d&marches de coneiliation auprăz 
des libâraux, cela nous a affaibli encore. Notre formule: 
gouvernement transitoire pour suivre le râglement judi- 
ciaire de laffaire des trams. — Lahovary rapporte que Cos- 
tineseu avait concâde: pas de monopole; une rente de 1 mi- 
Lion 400.000 pour les vieilles lignes — Kalendero sur-arbitre— 
et qu'il fut dsavou€ immâdiatement aprăs Parrât de la Cour. 

Mereredi, 21 mars. — Filipescu alarmâ vient me trouver
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«lă ca sigur că Take Ionescu a făcut propuneri lui. Jean 
„Lahovari pentru un guvern de tranziţie, susţinut de el, 
cu Olănescu, M. Săulescu, guvern care ar face alegerile. 
Aceasta, cadrează cu ceva, asemănător spus mie eri de 
Stirbey ! — N. Filipescu crede că Lahovary sa lăsat 
„convins şi că e partizan al combinaţiunei. Mă roagă să 
mă duc la Lahovary!! 

23 Martie. — La, Mitropolie Filipescu m'a rugat să-l 
însoţese acasă. M'a luat încă odată în primire pentru a, 
protesta că între dânsul şi mine nu poate să existe un 
disentiment. L'am făcut să observe că nimic în atitudi- 
nea mea n'a putut să acrediteze aceasta, ceeace a recu- 
mnoscut şi el. l-am reproşat atacurile lui în contra lui 
Carp. l-am declarat că sunt înainte de toate anti-liberal 
Şi că subordonez toate eficacităţei luptei în contra libe- 
ralilor. 

2A Martie. — Maiorescu mi-a cerut o întrevedere. 
Carp la pus la curent cu chestia guvernului de împă; 
“care, şi din toată convorbirea lui am înţeles că Regele 
a vorbit des de aceasta cu dânsul. Mi-a cerut: Acor- 
dul meu ; dacă trebue să o facă? Carp indicase deja pe 

  

pour me donner comme certain que Take a fait des propo- 
:sitions ă Jean Lahovary pour un gouvernement transitoire 
soutenu par lui, avee Olanescu, Michel Seulescu, — qui 
ferait des 6lections. Ceci cadre avec guelgue chose d'ana- 
logue dont Stirbey m'avait parle hier. 

Pilipeseu croit que Lahovary s'est laiss€ circonvenir et 
-qu'il est chaud sur la combination. Il me prie dWaller voir 
Mahovary !! 

Jeudi, 22 mars. — Pass ma journse ă Buzeu. 
Vendredi, 23 mars. — A la Metropole, Filipescu m'a de- 

-mande€ de le reconduire, Il m'a encore une fois entrepris 
pour protester qu'entre lui et moi il pât y avoir un dissen- 
timent. Je lui ai bien fait remarquer que rien de ma part 
n'avait pu accrediter cela, ce qu'il a reconnu aussi. Je lui 
ai fait des reproches sur les attaques contre Carp. Je lui 
ai declarâ que, anti-liberal surtout, je subordonnais ţout â 
Veffieacită de la lutte contre les libtrauz. 

Samedi, 24 mars. — Maiorescu demande entretiea. Carp 
Va saisi de la question du gouvernement de dâtente, et de 
Youte sa conversation ai compris que le Roi en avait sou-
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Olănescu la Interne (!), Missir la Culte (armean); Maio- 
rescu cam speriat. Am povăţuit pe Arion la Interne, Th. 
Rosetti la Finanţe. — Maiorescu crede că viitorul ar fi 
un triumvirat N. Filipescu, Marghiloman, Take Iones- 
cu. — Regele tulburat de maniiestaţia, de stradă, de cio- 
megele aplicate automobilului meu, de proclamarea lui 
Take de Morţun ca şetul nostru, mar mai acorda, disol- 
varea astăzi, 

— Confruntare la Club, Carp, Săulescu şi cu mine. 
Săulescu a declarat că nu a spus nici odată că ași fi fă- 
cut propuneri lui Brătianu. Carp mi-a declarat că are o- 
mare aversiune ca să se înțeleagă cu Take Ionescu şi că 
nu ştie dacă o va putea face. 

25 Martie Paşte. — Carp a văzut eri pe Rege. Sănă- 
tatea Regelui proastă, a părăsit patul 2 ore şi au reân- 
ceput ameţelele. Mamulea neliniştit, căci a, constatat o- 
dificultate de a vorbi. 

— Ne-am întâlnit la Maiorescu. Maiorescu va, con- 
stitui cabinetul Joi, va presta jurământ Vineri şi va: 
contramanda reuniunea dela 1 Aprilie. După Carp, mi- 

  

vent caus6 avec lui. Il ma demandâ: 1) mes eonvenances: 
2) siil devait le faire, Carp, brusquement, avait deja, indique Olaneseu interieur (1), Missir Cultes (armânien!). Maio- 
rescu trâs 6bourifi6. Ai conseill6 Arion interieur, Th. Ro- 
setti finances—Avenir, pour lui Maiorescu, serait un trium- 
virat Filipescu, Marghiloman, Take Ionescu. Roi, sensible- 
aux manifestations rue, aux bâtons cognant mon auto, ă la 
proelamation de Take par Mortzun comme notre chef, n'ac-- 
corderait plus dissolution aujourd'hui. 

Confrontation au cercle, Carp, Seuleseu et moi; Seulescu 
a declar6 m'avoir jamais ait que javais fait faire des pro- 
positions â Bratianu. Carp, sur la concentration, m'a declar& 
au Jockey qu'il aurait une extrâme râpugnance ă S'arrauger 
avec Take et qu'il ne sait pas sil peut prendre la chose: 
sur lui. 

Dimanche Pâques, 25 mars. — Carp vu hier le Roi. Sa sant€ mauvaise; deux heures hors du lit et les €tourdisse- 
ments sont revenus. Mamulea inquiet pour avoir constate embarras de parole. - 

Nous sommes retronvâs chez Maiorescu. Maiorescu constituera Cabinet jeudi, prâtera serment Vendredi et:
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nisterul ar fi: 'Th. Rosetti Finanţe, Arion Interne, Mi- 
sir sau Onciul Instrucție (7), Pangrati Lucrări publice, 
Gen. Argetoianu sau Gen. Culcer Război şi . Cantacu- zino, Neniţescu, Lahovary. 

Carp refuză să se explice asupra, eventualităţii unei 
concentrări la, toamnă. Stipulat cu Maiorescu rechema- rea lui Racowski şi libertatea comerțului cârciumarilor. 
Cere ca Teodoru şi Mitilineu să stea pe loc. 

27 Martie, — Mitilineu mi-a adus la Buzău vestea 
că Regele ar dori să grăbească numirea, noului guvern. 2 Martie, — Regele primeşte pe Giers la ora 6. La 
ora 8 ia jurământul nouilor Miniştri. A vrut să ascunză 
faptul chiar Prefectului de poliţie, M. S. temându-se de o manifestaţie. — 'Take Ionescu, trimite o notă gazete- 
lor lui că «noul cabinet e o bătaia de jo. 

29 Martie. — Primit în audienţă de concediu la Rege. 
Timp de o oră nu a vorbit politică ! M'am întrebat dacă 
nu era de temut o «explosie» pentru Duminică. I-am spus că takiştii singuri nu pot face nimie şi că liberalii 

    

contremandera râunion du l-er avril. D'aprăs Carp, Mini- stere serait: Th. Rosetti finances, Arion interieur, Missir ou Onciul instruction (7!), Pangrati travaux publics, Arge- toianu ou Culcer guerre ; et Cantacuzăâne, Neniţescu, Laho- vary. Sur tventualite concentration automme, Carp refuse s'expliquer. Stipul6 avec Maiorescu rappel de Rakovsky et libert& commerce des cabaretiers. Il me demande :qus 'Thao- doru et Mitilineu ne bousent pas. 
Lundi, 26 mars. — Pass6 journ€e Buzeu. Arion est venu prendre ses arrangements avec moi, 
Mardi, 27 mars. — Journâe Buzeu. Beau temps, amis nombreux. Mitilineu nous rapporte nouvelle que Roi dâsire presser la concentration du nouveau gouvernement. 
Mereredi, 28 mars. — Ie Roi regoit Giers â 6 h. eţ fait prâter serment aux ministres ă 8 h. moins le guart. On a voulu eacher le faiţ mâme au Prâfet de police, S. M. redou- tant une manifestation. 
Take Ionescu envoie une note ă ses journaux: «le nou- veau Cabinet est une boufonnerie», 
Jeudi, 29 mars. — Recu en audience de cong6 par le Roi. Presque rien de politique pendant une heure ! Le Roi a de- mande sil n'y avait pas â redouter une «explosion» pour
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ar trebui să se astâmpere : «C'est le moins qu'il doivent 
ă votre Majestâ». Am repetat aceiaşi frază eşind din 
cabinetul M. $. 

2 Aprilie. — Carp pleacă diseară; am fost să iau o 
înţelegere cu el: «Vei vedea, că Maiorescu caută să facă 
el concentrarea în afară de mine. Eu atunci mă voi re- 
trage în viaţa privată. La urma, urmelor dacă este să se 
dea, partidul pe mâna lui Take, să se facă aceasta fără 
mine». 

I-am expus necesitatea unei înţelegeri cu Take, cu 
atât mai mult că, cu N. Filipescu viaţă normală nu 
poate fi. — «Da, dar va fi imposibil, pentru că Regele 
are o protundă antipatie în contra mea ! Prea e Maio- 
rescu mulţumit să fie Preşedinte de Consiliu... 

11 Aprilie. — Preşedintele de Consiliu Maiorescu, 
înainte de a merge la Sinaia, a «ţinut» să aibă avi- 
zul meu asupra celor ce pot fi puse la cale mâine cu 
Regele. Se va sili el să facă concentrarea. — Cu Carp ? 
— Sper că da. Se va vedea ce crede Regele şi ce vrea 
Take în această privinţă. Era gata să accepte pe Take 
la, Interne cu alte 3 portofolii. I-am demonstrat că acea- 
sta nu—Atunei 5 portotolii, căci ar fi «mare lucru (> 
să aducă pe Take la renunţarea oricărui program de 
revizuire! — Dar ar trebui să fie şi Filipescu în combi- 
nație: un portofoliu pentru dânsul. E] Maiorescu sar 
retrage în toate cazurile, iar dacă se face concentrarea 
fără Carp (ipoteză de două ori admisă de Maiorescu), 
Sar retrage din politică şi Teodor Rosetti, rămânând a 
se cerca Cantacuzino sau ştiu eu care altul ? (M'am gân- 
dit atunei la ipoteza bănuită de Carp: un guvern Fili- 
pescu—Take Ionescu, la toamnă, de unde şi grija lui 
Filipescu să nu se grăbească azi nimic). «In cauda», ce 
ai zice ca D-ta să stai câtva timp la o parte, leader al 
majorităţii? — Eu: Asta, este o indicație a Regelui? — 
Nu. — Eu: atunei între Filipescu cu intrigile lui şi Take 
  

Dimanche; je lui ai dit que les takistes seuls ne pouvaient 
rien et que les liberaux devraient se tenir tranquilles: «C'est 
le moins qu'ils doivent ă votre Majeste». J'ai repet la mâme 
phrase en quittant son Cabinet,
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cu ambițiile lui, cine apără partidul conservator ? — 
Restul conversaţiunei pe acest punct, numai producţie 
de argumente. (Sunt mai multe zile de când mi se rapor- 
tează planuri de acestea). | 

— La 3 ore a venit la mine Mişu Cantacuzino să 
afle ce se mai face. Lram lăsat să întrevadă combina- 
ţia ce se pune la cale. A sărit în sus la, ideea : Take Io- 
mescu la, Interne şi guvern fără mine. 

— Lupu Costake văzut pe Take, care i-a spus că 
ne vom vedea la Lupu. Când? Este cu ochii asupra lui 
Filipescu. 

17 Aprilie. — Dejun la Primar pentru Roussel. 
— Ceai la Lahovary pentru Deschanel. 
— Intrevedere cu mine, căutată de Pilipescu. Despre 

Carp: nu-i datorează nimic, Carp este debitorul său po- 
litie, dar pentru binele partidului n'ar vrea să se stre- 
«coare ceva între Carp şi el. — Nu tratează cu Take Io- 
nescu şi cel mai mare rău ar veni din graba ce s'ar pune 
a face aceasta. — Cere ca acest guvern să se întărească 
înainte de orice! S'a cerut un guvern de împăcare care 

"să fie al partidului. Dacă, e vreo schimbare, nu trebue 
făcută decât cu toate puterile partidului. 

39 Aprilie, — Gen. Argetoianu a dejunat la mine. 
Mi-a cerut, el ministru, să-i spui ce se petrece şi să-i 
explic retragerea noastră, pe care o blamează. Mai bine 
decât a se face o combinaţie cu 'Take, ceeace i-ar da pe 
mână partidul, ar prefera retragerea. 

Stabilit cu el programul primirei mele la Craiova. 
  

Mardi, 17 avril. — Dâjeuner Maire pour Roussel. The . 
wehez Lahovary, pour Deschanel. Entrevue recherchâe par 
Filipescu. Sur Carp: il ne lui doit rien, c'est Carp qui est 
son dâbiteur politique, mais pour le bien du parti il ne vou- 
drait pas que quelque chose se glissat contre Carp et lui. Il 
me traite pas avec Take et le plus grand mal viendrait de 
la hâte qwon mettrait ă le faire. Il demande que ce gouver- 
nement «să se aşeze, înainte de ori ce!» On a demand un 
gouvernement de dâtente gui soit au parti. Sil y a un chan- 
gement, il ne doit se faire qwavee toutes les forces du parti. 

Mereredi, 18 avril. — Pass6 journâe Buzeu. Froid. 
Jeudi, 19 avril. — Genral Argetoyanu dâjeune chez moi. 

IL ma demand, lui ministre, de lui dire ce qui se passait et 
de lui expliquer notre retraite, qu'il blâme. Plutât que de
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— Rosenthal, înainte de a vedea pe Arion, al căruj 
proect de acţiune nouă de intentat în contra $. TI. B. nu 
îl aprobă, s'a întreţinut despre proces cu R.-Manolescu 
dela Casaţie. Manolescu găseşte salutară frâna ce se 
impune puterii legislative, dar nu crede că legea mea să 
fie neconstituţională (71). In această privință, Pantazi 
a spus lui Rosenthal că a aflat dela Dinu Brăţianu că. 
Manolescu ar fi viitorul Ministru de Justiţie al lui 'Take, 
dar că şi liberalii se gândese la el! 

— Brănişteanu ştie dela Rosen că Kiderlen cade. 
dela, putere, chiar Impăratul fiind speriat de reacţiona- 
rismul lui. 

22 Aprilie. — Craiova. Primire numeroasă gară. 
2 Aprilie. — Craiova. Vizite politice ; la 5 întru- 

nire la club: Gen. Argetoianu vorbit cel dintâi. Dis- 
cursul meu foarte aplaudat; m'am silit să pui în evi- 
denţă că partidul are sufragiile ţării întregi şi că nu 
din această parte poate să vie vre-o schimbare; că on- 
centrarea, nu se putea face decât fără zăloage, fără pres- 
cripţii şi fără schimbare a direcţiunii partidului. 

  

faire une combinations avec Take, ce gui lui livrerait le- 
parti, il prâtăre qu'on se retire,. Regl€ avec lui le programme 
de ma râception â Craiova. 

Rosenthal, avant de voir Arion — dont il m'approuve 
pas le projet de nouvelle action â întenter contre S. 7. B, — 
s'est entretenu du proces et des conversations eves en Yo- 
Yage avec R.-Manoleseu Cassation. R.-Manolescu trouve sa- 
lutaire le frein ă imposer au pouvoir legislatif, mais ne 
croit pas que ma loi soiţ îinconstitutionnelle (7 !), A ce Dro- - pos, Pantazi a dit îi Rosenthal 4 Paris, comme le tenant de: Dinu Bratianu, lui aussi ă Paris, que Manolescu âţait le Ministre de la justice de Take, mais que les libâraux aussi 
Yy pensaienţ !!! 

Brănișteanu croit savoir de Rosen que Kiderlen guitte le pouvoir, lEmpereur lui-mâme 6tant effray6 de son r€ac- 
tionnarisme. 

Dimanche, 22 avril. — Voyage Craiova. Râception tres nombreuse gare, 
Lundi, 23 avril. — Craiova. Visites politiques. A 5 h. Reunion au elub. Argetoianu parle le premier. Mon dis- cours tres aplaudi; me suis attach â laisser ressortir gue
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27 Aprilie. — Am stat de vorbă cu N. Filipescu. 
Spre marea mea mirare îmi mărturiseşte că acum trei 
zile, vorbind cu Take Ionescu, acesta i-ar fi spus că 
i-aşi fi făcut propuneri prin Lupu Costake şi că i-aşi 
fi comunicat prin acesta că el Filipescu ar fi acela 
care a răsturnat guvernul. Acelaşi om i-a propus să 
fie unul şef, celalt preşedinte al consiliului, şi că pu- 
tea să-i facă această propoziţiune fiindcă cu un an 
înainte i-aşi fi făcut-o chiar cu în aceiaşi termen ! Mai . 
mult chiar, pretinsa, propunere prin Lupu Costake a 
fost adusă prin Take Ionescu la cunoştinţa Regelui!! — 
Frumoase elemente de politică sinceră ! 

28 Aprilie. — Dintr'o convorbire din ajun cu Fili- 
pescu, am înţeles toată duplicitatea lui 'Take Ionescu şi 
nesiârşita lui intrigă. Un şef ca el, nu. — Am să propui 
lui Carp să se gândească pentru viitor la N. Filipescu şi 
să-l ia mai aproape de el. 

30 Aprilie. — Conferit cu Carp în privința lui 
N. Filipescu. Refuză să se pronunţe asupra desemnării 
  

le parti a tous les suffrages du pays et que ce n'est pas de ce cote que peut venir le changement; que la concentration ne 
pouvait se faire que sans otages ni proseriptions et sans changement de la direction du parti. A 8 h.% banquet, 
“Toasts. 

Vendredi, 27 avril. — Ai 6t6 causer avec Filipescu. A ma, 
grande surprise il m'avoue qwayant caus6 avec Take Io- nescu, il y a trois jours, celui-ei a dit que je lui avais fait faire des propositions par Lupu Kostake, et que je lui avais communiqut par cette voie que c'est lui Filipescu qui avaiţ 
fait tomber le gouvernemenț. Le mâme homme luni a propose d'âtre Pun chef, Pautre president du Conseil et qu'il pouvaiţ bien lui faire cette offre puisque, un an plus tât, je la lui avais faite dans les memes termes. Bien mieux, la; prâtendue 
proposition par Lupu Kostake a &t6 porie par Take â la connaissance du Roi! De beaux 6l6ments de politique sincere ! 

Samedi, 28 avril. — Dune conversațion la veille, avee Filipescu, ai compris tonte la duplicit€ de 'Pake Ionescu et son indâfinie ihtrigue. Pas de chef comme lui, Je proposerai ă Carp de songer ă Vavenir et de prendre Filipescu auprts. de lui de trâs prăs. 
Lundi, 30 avril. — Confârâ de bonne heure avec Carp au
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lui, căci dacă ar fi chemat să voteze, ar vota contra. Prea 
multe intrigi destramă totdeauna oamenii de valoare. 
Dar Carp primeşte raporturi amicale, cari nu depind 

decât de Filipescu. Vrea să aibă părerea noastră a amân- 

dorora. Crede combinaţia posibilă cu el Preşedinte, Take 
la Interne, Filipescu şi cu mine în guvern. Primește în 
principiu, dar dacă noi refuzăm, va tărăgăni ca să 

cadă toate la: toamnă. — Am îndeplinit misiunea pe 
lângă Filipescu, care este foarte nedumerit. 

5 Mai. — Am văzut pe Maiorescu în chestia recto- 
ratului. Lăsând lui Arion libertatea de a alege între 

Bogdan (cele mai multe voturi), şi Disescu. Termenii în- 
trebuințaţi : Bogdan, un fel de spion al lui Haret prin- 
tre noi; am înţeles că va lua un takist. 

Mi-a vorbit el întâi politică, întrebându-mă cu insis- 
"tenţă dacă plece undeva, având să-mi vorbească, el care 
«nu vorbeşte uşor». 

Nimie în momentul de faţă Regele a văzut Luni pe 
“Take şi de data asta i-a vorbit mai ferm, după cât se 
pare, de oarece s'a acceptat ca până la finele lui August 
să nu se schimbe nimic. Aceasta, este voinţa Regelui (de 

notat că Regele a telegrafiat cifrat lui Maiorescu, ceeace 
explică afirmaţia de mai sus). 

  

sujet de Nicu Filipescu. Il refuse de se prononcer sur sa dâ- 
signation, car sil avait â voter, îl serait contre. Trop d'intri- 
gues €cartent toujours les hommes de valeur. Mais Carp 
accepte des rapports amicaux qui ne tiennent qwâ Filipes- 
cu. Îl veut avoir notre avis,ă tous les deux: croit combinai- 

son possible avec lui President, si Take ă Plntsrieur, nous 

deux en plus dans le gouvernement. Il accepterait en prin- 

cipe, mais si nous refusons, il traînera en longueur pour 

faire tout 6chouer ă Pautomme. Tres diseretement. Ai fait 
ma comission ă Filipescu qui est tres perplexe. 

Samedi, 5 mai. — Vu Maiorescu pour la question du ree- 
torat. Laissant ă Arion libert€ de choisir entre Bogdan (le 
plus de voix) et Dissescu. Des termes employes: Bogdan 
espăce d'espion de Haret parmi nous, — j'ai compris qu'il 
prendrait un takiste. 

Il m'a le premier parlă politique, me demandant avec 
însistance si je partais quelque part, ayant ă me parler lui
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— Take a convocat pe mâine şefii din provincie : 
Astă-seară la Iaşi a anunţat prietenilor săi că partidele 
politice suspendă orice acţiune până la 1 Septembrie 
(telegramă din <Universul). 

11 Mai. — După conferinţă cu Arion, 'Th. Rosetti, 
Filipescu şi cu mine la George Cantacuzino, unde sa 
discutat mijloacele financiare pentru o eventuală 0po- 
ziţie, am fost la gară să petrec pe Maiorescu, care 
mi-a, cerut să fiu în Bucureşti la 15 August când vom 
avea o convorbire definitivă. Din conferințele lui cu 
Take, ar reeşi că Take nu crede în posibilitatea ca Carp 
să fie şef de guvern, şi că crede util ca eu să nu fae 
parte din primul cabinet fuzionat, 
„_._— Regele acordând colanul (ordinul Carol) lui Carp, 
ar fi manifestat temerea ca aceasta să nu fie interpretat 
ca o amintire de plecare (Bon apâtre!!) 

12 Mai. — Verzea a aflat dela Crăiniceanu şi dela 
Simionescu-Staur că Averescu ar fi expediat generali- 
lor, sub iscălitura sa. o copie a unui articol de N. Dur- 
novo în gazeta «Petersburski-W iedomosti», care pronează 
alianţa, cu România contra, Austriei! — Urmarea unei 
acţiuni similare notată câteva luni în urmă, 

13 Iunie. — Mare furie a takiştilor fiindcă nu 
s'a prezentat Comuna în apelul ei la Curte. Tonceseu 
îmi raportează că, la Palatul Justiţiei, faţă cu Disescu, 
  

qui «ne cause pas volontiers» — Rien en ce momenţ; le Roi 
a vu Lundi 'Take şi... — Take a convogus les chefs de pro- 
vinece pour demain : ce soir ă Jassy, îl a annoneâ â ses amis 
que les partis politiques suspendajent toute action jusqu'an 
premier septembre. 

Vendredi, 11 mai. — Aprâs confârence Arion, Th. Rosetti, 
Filipescu et moi ehez Georges Cantacuzâne, oi nous: avons 
discut6 surtout moyens financiers pour 6ventuelle Opposi- 
tion, ai 6t6 gare prendre cong& Maiorescu. Il m'a demand& 
tre Bucarest vers le 15 aoât, lorsqu'on aura conversations 
definitives. De ses confârences avec Take il râsultait que 
Take ne eroyait pas ă la possibilit6 de Carp chef du gouver: 
nement et qu'il croyait ă Puţilii€ que je ne fisse pas partie du 
premier Cabinet fusionn6. — Le Roi en accordant collier ă 
Carp aurait manifest apprâhension que cela ne fut inter- 
prât6 comme un souvenir pour prendre cong6. (Bon apâtra!)
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Take spunea în gura mare că, este o înşelătorie; că el 
avea cuvântul de onoare al lui Maiorescu că totul, 
până şi Casaţia, vor fi terminate înainte de 20 Iunie: 
că el aşteaptă pe Maiorescu să se explice; el a pierdut 
partida de oarece s'a încrezut lui Maiorescu ; el are ză- 
log şi asupra Regelui şi asupra liberalilor. 

— La 4 ore, Carp vine cu Miclescu. M'a întrebat 
din nou ce gând avem faţă de N. Filipescu. l-am de- 
clarat categoric că nu sunt candidat de şefie. Atunci, mă 
autoriză să spui lui N. Filipescu că, dacă se încurcă con- 
centrarea, el se retrage şi va recomanda pe Filipescu ca 
succesor al lui. Ştie ce va urma, «de sorte que ce sera, 
une fausse sortie pour toi», dar vafio perioadă de 
luptă; «tu îl vei ajuta, ai şi putere de a face sacrificii, 
Regele va simţi că nu se Joacă cu partidul». Din ce 
în ce mai mult simte ce «porcărie» ar fi fuziunea, lui 
Take. 

30 August, — Intoarcere din străinătate. Amaci 
mulţi la gară. Convorbirile urmate la mine: Mitilineu, 
Miclescu, P. Teodoru. Arion nemulțumit de atitudinea 
lui Filipescu faţă de el şi îngrijat despre Carp, vrea să 
mă vadă chiar astă seară ; Maiorescu revenind asupra 
argumentelor constituţionale ad hominem, că acelaşi 
ministru (Carp) care a făcut alegerile nu poate dizolva 
şi procede la noui alegeri ( 11); Th. Rosetti corect ca şi 
Cantacuzino faţă de Carp. Regele speriat de eventuala 
şefie Filipescu dacă Carp s'ar retrage, începe a fi mai 
blând faţă de Carp şi de mine. 

— Seara la 10 a fost Arion la mine. Declaraţia, lui 
precisă: nimic nu-l va, despărţi de Carp şi de mine; 
fiinţa lui politică o datorește lui Carp; dacă însă sar 
retrage Carp spre a da locu] lui Filipescu, el îşi rezervă 
libertatea, de acţiune, se va retrage mai bine din politică. 
Nu poate urma pe un nebun care nu este altceva decât 
<insultătorul» cuiva, la un ceas dat. 

31 August, — Carp nu crede în posibilitatea concen- 
trării, când Take Ionescu ştie cât dispreţ avem pentru 
el şi când astfel va, căuta să-şi ia garanţiile ce nu i se 
vor putea da.
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A dat instrueţii lui Dobrescu să fie sever de tot în afacerea tramvaelor, de oarece fusese convenit că Pri- măria va avea, tot dreptul să se apere. 
1 Septembre. — Prânzit la Capşa cu Arion, Fili- pescu şi Carp. — O vorbă nostimă, a lui Carp: Re- gele ar fi spus lui Filipescu că niciodată nu sa simţit mai puţin Rege decât în timpul guvernării lui Carp. Carp răspunde : E adevărat, căci nici odată nu Sa purtat mai puţin în Rege decât cu el! 
Pihpescu a văzut pe Take Ionescu. Ia condiţiile de excludere puse înainte de acesta, Filipescu a răspuns că aceasta nu se poate, şi că nu o să-l ajutăm noi ca să ne dezbine între noi, ca în urmă să ne elimineze în de- taliu. I-a propus o vice-preşedenţie, indicație pentru viitor, dar atunci concentrare fără condiţie. 
Carp observă că aceasta este un aranjament mai serios decât să i se dea Internele.. Şi crede că Rezele îl vrea pe el la Interne, fiindgă nu are încredere decât în- irînsul pentru afacerea, tramwaelor. 
3 Septembre. — Şeful a fost eri la Zamora ; în- trevedere cu Cantacuzino şi Maiorescu. Vederile lui pe- simiste; pentru el Maiorescu nu mai este decât omul Regelui. Nu este vorba atât de înlăturarea lui Carp, cât este vorba de a mea. Carp declarat că chiar dacă aş con- simţi eu, el nu primeşte nici o excluziune. Ar părea, că egele cere aceasta pentru că liberalii l-ar fi ameninţat 
    

Samedi, 1 septembre, — Dîn6 avec Arion, Filipescu eţ Carp chez Capsa. Un mot charmant de Carp: le Roi aurait dit (au rapport de Filipescu) que jamais îl ne s'est senti moins Roi que pendant le gouvernement Carp. Carp râ- pond: C'est vrai, car jamais il ne s'est conduit moins en Roi qwavee lui. 
Filipescu a vu Take Ionescu. Aux conditions d'exclusion mises en avant par celui-ci, Filipescu a r6pondu que cela ne se pouvait pas et qu'on ne prâterait pas la main â ce qav'il nous divise pour ensuite 6liminer en dâiail. Il lui a franche- ment propost une vice-prâsidence, dâsienation pour Vavenir, mais alors concentration sans conditions. Carp fait observar que c'est un engagemenţ plus sârieux que de lui donner /In- terieur, et îl croit que le Roi le veut â PIntârieur, parce du'il n'a confiance qw'en lui pour les tramways.
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că nu vor lua parte la alegeri în caz contrariu. Aceasta 
o lasă să se înţeleagă Take Ionescu. Regele ţine a resta- 

bili raporturile «normale» între partide. Cantacuzino 
intransigent asupra, Internelor date lui Take. 
„24 Septembre. — Diamands mă întreabă: Cum se 

face că nu mobilizăm ? Turcii o să creadă că i-am - 
abandonat. Suntem deja destul de certaţi cu Italia, din. 

pricina lui Fasciotti; Italia era obhgată să ne pue la 
dispoziție 40.000 oameni. Tratat vechiu, a cărei existenţă 
o garantează Fasciotti, el Pa văzut! ! 

22 Septembre, — N. Filipescu, excitat: a văzut pe 
Rege eri la Sinaia; crede că situaţia e schimbată ;. 
că Regele ar fi oferit lui Brătianu să-i dea puterea 
cu Take Ionescu, pentru a forma guvernul tare im- 
pus de împrejurări şi cerut de Brătianu; crede lucrul 

posibil ; pericol grav pentru partid. Propune în acest 
caz să se dea lui Take portofoliul Internelor şi chiar ma- 
joritatea în Cameră, pentru a, se evita această eventua- 
litate; să i se lase chiar libertatea, să păstreze clubul lui 
şi mai târziu libertatea pentru fiecare. Trebue să adu- 
cem. pe Carp. (Am promis să-i seriu). 

— Brămişteanu a vorbit cu Take. Părerea lui este 
că Take ar mai primi fuziunea, şi dacă i sar da ÎInter- 
nele ar primi toate modalităţile pentru prefecturi şi 
candidaturi; ar fi uimitor cât de moderat sar arăta, 
Take pe punctul de a conchide o nouă alianţă cu libe- 
ralii, ei ar prepara o bombă «asupra politicei străine», 
crede Brănişteanu. 

  

Samedi, 22 septembre. — Wicu Filipescu, excit€: vu le 
Roi hier Sinaia; il croit que la situation est change; que le 

Roi a offert ă Bratianu de lui donner le pouvoir avec Take. 

Ionescu, pour fournir le gouvernement fort exig€ par les 

cireonstances et demand par Bratianu; îl croit la chose pos- 

sible; danger grave pour le parti. Il propose alors de donner 

a Take le portefenille de VIni6rieur et mâme la majorite de 
la Chambre pour €viter cette &ventualite; de lui laisser 

mâme la libert6 de garder son elub, et plus tard liberte pour 
chacun. Il faut faire venir Carp. (J'ai promis 6erire Carp). 

Branisteanu a caus6 avec Take; ă son avis il accepterait 
encore fusion ef, si on lui donne Intârieur, il accepterait
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— Veşti dela, Consiliul de miniştri ; la, 10 seara, la D. 
N. prin Arion. — Regele mişcător. Partidă mare de Jucat 
şi mai grea ca în 1878. Să se sfârşească tot printr'o confe- 
rinţă şi trebue ca România să ia parte alături de marile 
Puteri, nu în culise. Această: participare trebue să revie 
partidului conservator, căci partidul liberal a avuţ partici- 
pareala primul răsboiu. (După Arion: nuanţă că partidul 
liberal ar deveni prea tare). Apel deci la, concordie; trebue 
concentrarea, şi d-l Carp să o realizeze cu orice preț. 
Dacă nu, va, fi nevoit să cheme la putere o coaliţie Bră- 
tianu—Take Ionescu. La sfârşitul consiliului : «dacă 
d-l Carp nu face concentrarea, atunci trebue să o faci 
d-ta, d-le Maiorescu, dar cu Marghiloman şi Filipescu». 

Arion a văzut numai decât pe 'Take care refuză de 
a lua o întâlnire sau a sta de vorbă până Marţi. Foarte 
închis şi foarte enigmatic. Arion presupune că doreşte 
în prealabil să vadă pe Brătianu. 

24 Septembre, — Am văzut pe Carp sosit eri; în- 
tâlnit la dânsul pe Teodor Rosetti. Carp acceptă con- 
centrarea şi internele lui 'Take ; acceptă o reconciliere, 
  

toutes les modalitâs sur prâfectures et candidates. On serait 
6tonn6 combien modâră il se montrerait. 'Take sur le point 
de conclure nouveille alliance avec liberaux; ils prâpare- 
raient une bombe «sur la politique âtrangăre» eroit-il, , 
Echos Conseil ministres du jour, Sinaia, par Arion (18 

b. soir) chez Mr. N. Roi &mouvant. Grosse partie ă jouer ef 
plus difficile qu'en 1878. Tout finira par une confârence etil 
faut que la Roumanie y figure â cât des grandes Puissan- 
ces, non dans la coulisse. Cette participation doit revenir au 
parti conservateur, le parti libâral ayant eu la participation 
de la premiâre guerre. (Selon Arion: nuance que le parti 
lib6ral deviendrait trop fort). Appel done â la concorde ; il 
faut la eoncentration et que Mr. Carp la râalise ă tout priz. Si 
non, sera oblig6 prendre aux affaires une coalițion Bratiano- 
Take Ionescu. En fin de conseil: «Si Mr. Carp ne fait pas 
la eoncentration, vous dâvrez vous la faire, Mr. Maiorescu, 
mais alors avec Filipescu et Marghiloman». 

Arion vu de suite Take, qui refuse accepter rendez-vous 
du conversation avant Mardi. Trts boutonn6 et trâs sphinx. 
Arion suppose dâsir de voir Bratianu au prealable. 

Lundi, 24 septembre. — Vu Carp arriv hier — rencontr& 
chez lui 'Th. Rosetti. Carp accepte  concentration, avee 

9
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fără retractare cu Brătianu; m'a însărcinat să spui 
lui Take că primeşte să aibă convorbire cu el; prea 

multă vreme pierdută a vorbi cu cei nu pot da o soluţie. 
Imsăreinat pe Mitilineu să spue lui Zake că aveam 

o comunicare să-i fac. Take, foarte înţepat, i-a spus că 
astăzi nu o să vadă pe nimeni iar mâine pe Maiorescu... 
şi pe urmă foarte brusc: «Ce caută Carp la Bucureşti ? 
Era vorba să nu vie !» 

— Am văzut pe Maiorescu. Din convorbire reese 
că se teme ca şi mine de reluarea, relaţiunilor cu Bră- 

tianu. Această condiţie a Regelui, urmată de desemna- 
rea, subsidiară a lui Maiorescu cu condiţia Filipescu- 

Marghiloman (dat fiindcă se ştie că nu aşi părăsi pe 
Carp), ar putea să ascunză o manoperă regală pentru a 

înlătura, într'un mod politicos partidul conservator. 

25 Septembre. — Take a văzut eri la 11 pe Maio- 
rescu ; o înţelegere e probabilă. Carp a cerut o audienţă 
la Rege. 

Dis-de-dimineaţă Căpităneanu mi-a cerut să pri- 
mese pe Take între 3 şi 4 ore. 

Conversaţia prietenească asupra combinației de 

  

ÎIntârieur â Take; accepte une reconciliaţion sans râtraeta- 

tion avec Bratianu; m'a charg6 de dire ă Take qui'il acceptait 

d'avoir une entrevue avec lui; trop de temps perdu ă causer 

avec qui ne peut donner dermnicre solution.—Charg6 Mitilineu 

dire â Take que. javais une communication 4 lui faire. 
Take, ires nerveux, trâs crin, lui a râpât6 que pour aujour- 
d'hui il ne verrait personne ; demain Maiorescu. Trâs brus- 
quement : «que cherche Carp ă Bucarest? Il ne devait pas 
venir !» 

Maiorescu rentre 1 h. Vu ă son dîner. De notre âchange 
de vues resulte qu'il apprehende, comme moi, le point con- 

cernant la reprise des relations avec Bratianu. Cette condi- 
tion du Roi, suivie de dâsignation  subsidiaire de Maiorescu 
avec condition Filipeseu-Marghiloman, 6tant donne qwon 
suppose bien que je ne lâcherai pas Carp, pourrait bien 

cacher une manoeuvre royale, pour poliment debarquer le 
parti conservateur. 

Mardi, 25 septembre. — Take 11 h. vu Maiorescu. Proba- 
bilites d'entente. Carp demande audience au Roi. 

De grand matin (8 h. et quart) Capitaneanu m'a deman-
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viitor, dar pe chestiunea, prezentă se opreşte la punctul 
prejudicial : reluarea relaţiilor cu liberalii. — Genera- 
lităţi : Carp un om imposibil ; Regele o voinţă şovăi- 
toare, pe care rău se face că se pune temei; misterul în 
politica noastră externă, textul angajamentelor noastre 
încă necunoscut : un pericol mare; Regele i-ar fi dat 
la venirea noastră la, putere, explicaţii pe cari el nu i 
le-a cerut, ete. 

21 Septembre, — Carp vevine din Sinaia. Anun- 
tat Regelui că este gata să facă, concentrarea, că poate 
da Internele, dar că voeşte lămuriri asupra condițiunii 
ce îi se pune ca partidul liberal să ia parte la alegeri, 
fierul roşu nu este o insultă; a citit Regelui discursul 
cu pricina; este gata însă să declare lui Brătianu în pre- 
zenţa Regelui, că nu a, vizat onorabilitatea, lui personală 
Şi să-i întindă mâna. — Regele : nu ştie de se va mul- 
țumi Brătianu, şi el nu se poate expune la un eşec, — 
Carp: Neapărat, şi lucrul nu se poate face decât dacă 
sa negociat şi acceptat. Faţă de partidul liberal nu 
are nimic de retractat sau de declarat; ar fi să cumpere 
puterea cu părăsirea, unei idei fundamentale de politică. 

— Carp crede că toată afacerea este un clenciu pen- 
tru a fi înlăturat. — Acceptă, să facă oricine concen- 
trarea, dar el se retrage din viaţa politică. 

4 Octombre, — Cerut întrevedere lui Take 10 
nescu. A venit la mine. I-am arătat că articolul lui din 
«La Roumanie» (No. 4017 din 4 Octombrie) apropiat de 
comunicatul din «I/Indâpendance Roumaine» (No. 11262 
din 4 Octombrie), nu va pune unţdelemn pe osii. A de- 
clarat că nu a fost nimia concertat, dar că Banu îi co- 

    

d€ de recevoir Take ă 3 ou 4 h::ila un proces en cours qui 
Vempâche âtre plus prâeis. Conversation amieale, entrant 
dans des combinaisons davenir, mais sur la] question im- mediate s'arrâtant au point prâjudiciel: reprise des relations avec les lib6raux, — Gânâralitâs: Carp un homme impossi- ble, le Roi une volonte chancelante, sur laquelle on a ţort de compter; le mystâre sur notre politique 6trangăre, le texte 
encore inconnu de nos engagements, un grand danger; le Roi lui a donnâ ă noțre avenement des explications que lui n'a pas demandâes; ete,
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municase textul liberalilor. E] a făcut, acest articol pen- 
ru a acoperi pe Rege! |, ca, să nu fie acuzat că el a im- 
pus o împăcare ne cerută de cei în drept. Am arătat că 
cel puţin se câştigă un punct; el fiind! cel care cere îm- 
păcarea, trebue să găsească şi o formulă pe care să o 
discutăm. După ce a cercat să se eschiveze, Take a ac 
ceptat să vază oficios pe Brătianu, dar să nu spun ni- 
mic nimănui. Imi va răspunde pe seară. 

5 Octombre. — Întâlnire cu Take ora 10. Take a 
văzut pe Brătianu, care i-a zis că nu i s'a propus nimic, 
nu a avut deci să refuze nimic. Dacă Take nu are ceva 
de propus, nu poate da un răspuns. Take indicat pe 
Iorgu Cantacuzino. 

— Comunicat lui Maiorescu, care mi-a recitit pasa- 
giul din scrisoarea Regelui: «Brăţianu mi-a zis că unui 
guvern Maiorescu nu are nimic de obiectat ; un guvern 
Carp ar fi o declaraţie de rezbel». Deci necesitatea. 
unei împăcări, sau unui alt guvern decât Carp. — Ac- 
ceptă ca Cantacuzino oficios să întreprindă ceva, dar 
eu nici un chip să nu-l prindă Brătianu cu vreo propu- 
nere pe care să-şi plătească luxul să i-o respingă. 

Concluzia mea: Take nu vrea cu Carp. Maiorescu 
ar dori fără Carp. — Regele a inspirat această îndoită 
atitudine. 

— 1 ore seara. Cantacuzino a refuzat categoric să 
intervină ! ! 

Sâmbătă, 6 Octombre, — 12 ore. George Stirbey a 
alergat la mine să-mi comunice că Duca Pa căutat ca 
să-i spună că Brătianu n'a cerut nimic şi se miră că se 
iace un guvern fără Carp ! ! Sugerat ideia ca tot Canta- 
cuzino, ca, amic comun, să limpezească acest punct. 

— 2 ore. Convoeaţi la Cantacuzino. Miniştri : Carp, 
Filipescu, Delavrancea, eu, şi în plus Olănescu şi Gre- 
ceanu. — Cantacuzino apel pompos la sacrificiu; pen- 
tru ca partidul să stea, la putere în timpul crizei inter- 
naţionale. (Toate refrenurile care se ventilează de 15 
zile, plus aluzii la luptele teologice ale Bizanțului faţă 
de Musulmanii asediatori!)— Carp: Persoana mea este 
un obstacol; fac sacrificiu şi mă dau la o parte; dela A-
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prilie am prevăzut, şi sunt aci amici cari o. pot afirma (eu), că am anunţat că aşa se va întâmpla. — Olăneseu: 
Fapt nou care trebue mai întâiu adus la cunoştinţa 
Regelui. 

Eu: Iată comunicatul liberal, iată articolul lui Take, iată cuvintele transmise prin Stirbey. Liberalii nu cer nimica dela, noi, cine cere atunci? cine minte ? Inainte deci de toate, trebue o nouă mijlocire a cuiva. D-l Can- 
tacuzino, de oarece şi de Stirbey s'a dat numele acesta, ca să vedem limpede în situaţia lui Carp. — Maiorescu: 
Eu nu mai pot aștepta. Nu cu vorbele lui Duca sau Pro- 
-copiu se poate amâna o soluţie. Vă cer precis: să spuneţi 
dacă da sau nu facem concentrarea aşa, cum se prezintă. — Filipescu : Cine minte ? Este cel ce ne sileşte să facem porcărie. Intre partid şi Carp nu ezit şi nu fae porcăria, Fericese pe d-l Carp: el rămâne curat. — Carp: Mulţu- 
mesc şi singura probă de amiciţie ce cer este să nu mă 
siliţi să impun în publie demisia, dacă vă trece prin minte că o puteţi respinge. — Eu: Cer cărțile pe masă. 'Cine îndepărtează pe Carp? Regele ori Take Ionescu? — Maiorescu: Nu-mi puteţi cere să descoper eu pe Rege.. 
(Aparte, mie: Regele! Nu ţi-a spus Arion că după Con- siliu, Ferdinană i-a spus : «Mr. Carp horripile le Roi 9» 
Acesta este preţul menţinerii noastre la guvern). 

Mandat lui Filipescu şi mie să continuăm studierea 
tuturor chestiunilor cu Take! modalitate care fusese acceptată de Take. 

Luni, 8 Octombre. — Prim conciliabul cu Filipescu. Maiorescu, la Cantacuzino. Cantacuzino expus planul „conterinţei cu Take: 1) Cinci: Miniştri cu două modali- tăţi, fie Ministru civil la Răsboi, fie Prezident de Con- siliu fără portofoliu (Maiorescu: «Aceasta ar fi şi cea mai bună, numai să o primească Regele». 2) Sfere de acţiune neatinse: Prahova, Ialomiţa, Olt, Muscel, Brăila, Fălciu, Neamţ, “Teleorman, 'Tulcea, Vaslui, Putna, Bu- zău; abandonate Roman, Tecuci, Mehedinţi, Suceava, Romanați. Celelalte de discutat. 3) Deputaţi şi Senatori. 4) Preşedinţii Corpurilor Legiuitoare; sar putea la ex- trem abandona Camera. 5) Prefect de poliţie: nu Mo-:
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ruzi sau J. Th. Florescu. 6) Primar Bucureşti Grigore 
Cantacuzino. Sar inventa ceva pentru Deşliu, dar nu 
Barbu Păltineanu. 7) Impărțirea, Comitetului executiv. 
— Maiorescu: Prealabil «după ce vom fi reconstituit 
propriul nostru comitet». 8) Fuzionarea cluburilor. — 
Filipescu : revine cu propunerea de simplă coaliţie ; Take 
mercenar politic : şi cu revizuirea Constituţiei şi contra. 
ei, cu noi ori cu liberalii; se va pune în locul nostru; " 
nu dau o para pe garanţia Regelui. Să păstrăm un re- 
fugiu: fi-va în guvern Take conciliant ? dau şi fuziune 
şi şetie; nu va fi? păstrez culcuşul. — Maiorescu con- 
tra. — Eu: Să discutăm dintâi cu Take şi pe urmă. 
orientare. — Cantacuzino aprobă. 

— Conferinţă, 44—7%. La cercetarea primei chestiuni, 
Ministerul, am pus pe dată cererea mea de 5 portofolii, 
ca din partea, lui Take o condescendenţă faţă de parti- 
dul îndurerat şi scăzut prin dispariţia lui Carp, ea din. 
partea Regelui un semn de favoare.— Take s'a opus, că. 
convenţia ar fi fost patru şi patru —Eu : obiectat că nici 
odată Maiorescu nu ne-a spus că concedase acest punct- 
Soluţia s'a amânat până se va cerceta restul. — A] doi- 
lea: Organizaţia, de partid. Comitetul clubului pe din 
două, admis, cu Cantacuzino preşedinte. Comitetul exe- 
cutiv de recompus cu Cantacuzino preşedinte, care va 
deveni aşa şeful partidului, iar el vice-preşedinte. — Ma- 
iorescu : «Nu ar fi bine doi vice-preşedinţi ? «— 'Take: 
«Eu singur». — Eu : «Nu avem forma, aceasta şi nu ad- 
mit să se închidă locul pentru eventuala, revenire a, lui 
Carp. Aşa ne-a fost înţelegerea cu Maiorescu». Dis- 
cuţie confuză din care ar rezulta că Take se mulţu- 
meşte ca Comitetul Clubului, compus însă atunci de 
persoane simandicoase, să fie prezidat de Cantacuzino, 
iar el vice-preşedinte. — Deputaţii, Senatorii, pe jumă- 
tate, după ce sar scade 28 liberali plus alţi 3 (nu a zis 
care).—Dat tablou de prefecţii concedaţi şi de preteeţii 
rezervaţi, cu reciprocitate la Primării, dar rezerva Pri- 
măria şi Prefectura în Dolj şi Bucureşti. Prefect Po- 
liţie: Moruzi sau J. Th. Florescu. Primar, cel puţin pe 
primele 12 luni, Păltineanu. Controverse asupra aces-
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tor nume. Păltineanu condiţie sine qua non. Concep- 
ție : Ai voştri din Capitală au mâncat 2 ani, să mănânce 
şi ai mei! — Chestia tramwaiului îngropată: Eu dau 
curentul. Voi revoca poate şi legea ta. — Să se dea avo- 
caților lui locul şi în alte ministere ! 

Impresia mea: cucerire. Filipescu desgustat, gata 
să rupă. 

Marţi, 9 Octombre. — Acasă, Filipescu îmi propune 
să pregătim ruptura, pe chestia Carp. 

— La Maiorescu, N. Filipescu, Take Ionescu ŞI eu— 
Take: Nouă dificultate, Palatul de Justiţie revoltat că 
rămâne Mişu Cantacuzino la Justiţie ; trebue schimbat 
ca să se dea lui Dissescu sau lui Bădărău (aflat că Dis- 
sescu, furios, declarat că nu intră în guvern). Dar ac- 
ceptă să păstreze pe Mitilineu, dacă nu i se contestă, 
Păltineanu la Primărie. — Maiorescu: Inconvenienţa e 
ca, Păltineanu dela Tramwai să ajungă la Primărie. Ce 
se face cu Cantacuzino care are un fel de promisiune ?— 
Take : Nu accept altceva. — Maiorescu : Voi supune Re- 
gelui ce este cu cele 5 ministere şi poate şi chestia Pri- 
măriei, iar eu te rog să primeşti ce va hotăzt el. — Fili- 
pescu: Tot se poate admite, dacă tu găseşti formula ca 
Carp să rămâe şi să nu fie partidul îndurerat. — 'Take : 
Nu se poate. Cu Carp, peste două luni iar avem răsboi 
civil. Asupra protestării mele, rectificat : război cu li- 
beralii. 

Vom pune pe Cantacuzino în curent. La despărţire 
Maiorescu a aprobat că s'a, rezervat asupra numelui lui 
Carp o portiţă de eşire pentru ruptură. 

— La Cantacuzino. Făcut raportul asupra tuturor 
punctelor, afară de portofoliul Justiţiei. La afacerea Pri- 
măriei, Cantacuzino a propus să rupem şi, cu Carp îna- 
inte, să trecem mai, bine în opoziție. 

Vineri, 2 Noembre. — asciotţi*) cerut stăruitor să 
mă vadă. Urmare, probabil, a conversaţiei de eri la mine, 
cu Foa, director la «Tribuna» din Roma. — Asupra, tre- 
cutului, Faseiotti explică că trebue să-şi facă meseria, şi 
că a trebuit să raporteze guvernului lui, care era ţinuta 

  

*) Ministrul Italiei. — N, Ed.
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presei şi organelor noastre în războiul tripolitan. Mai a- 
firmă, că vasele noastre au transportat arme 11— Asupra 
prezentului : reclamaţia noastră faţă de Bulgaria, o ju- 
decă el legitimă, dar are puţine şanse de a fi admisă, mai 
ales întz”o conferinţă; că la o conferinţă care va avea ca 
bază principiul naționalităților, vom putea vorbi de Cu- 
țovlahi, nu de graniţa noastră; că ar trebui să tratăm 
direct şi că sa teme că am pierdut până acum un timp 
preţios. — Tot restul : dorinţa de apropiere, etc. ; vegre- 
tul lui ca în circonstanţa, prezentă, un neam latin să se 
simtă umalăt. 

Luni, 5 Noembre. — Gr. Cantacuzino mi-a vorbit 
despre conflictul dintre tatăl lui cu mine. L-am spus 
limpede că nu au făcut bine să se poarte politiceşte cum 
sa, purtat cu mine. — EI: Da! tatăl său a avut «des 
torts», dar şi eu...», ete. Contează pe dreapta mea ju- 
decată, ete. Concluzii : nu aprobă pe N. Filipescu în pla- 
nul lui de a se alege şef; că Cantacuzino tatăl se opune 
la aceasta; că el personal nu acceptă; că şef rămâne 
Carp! Să fiu încă odată asigurat că tatăl lui nu accep- 
tă candidatura, lui Filipescu. Tot pare că rezerva, mea 
i-a speriat ! — Convorbire cu Take : ştirile despre Bul- 
garia ar fi mai bune; se poate spera ceva. 

— Primit o scrisoare dela Beldiman; nu mai ştie 
nimic dela, Kiderlen, cu care stă prost de tot şi Kiderlen 
nici nu dă instrucţii lui Waldthausen. *) După dânsul 
Germania, cochetează cu Bulgaria, şi va sprijini pe Aus- 
tria să se înţeleagă cu Bulgaria pe spetele Serbiei. Des- 
pre noi nu are grijă. 

— Dissescu a văzut pe Rege; nu este mulţumit de de- 
claraţiile lui Filipescu, care în comunicatul din «Epoca» 
uită că înainte de toate este Ministru «al Regelui», nu al. 
lui Maiorescu. Adaogă: «nu o să meargă aşa cu colegul 
nostru, dar o să meargă fără el». 

Marţi, 6 Noembre. — Maiorescu. dimineaţa, la mine 
acasă: Filipescu, sub pretext că Take desorganizează 
partidul conservator, a vorbit lui Maiorescu de şefia . 
lui. Maiorescu a, răspuns că nu priveşte pe bătrânii par- 

  

*) Ministrul Germaniei la Bucureşti. — N. Ed.
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tidului chestia, şi că nu este momentul de a ne ocupa de 
aşa, ceva. Crede că după nebunia dela Eforie, de astă- 
primăvară, cestiunea. această de şefie va isprăvi prin a-i 
rupe. gâtul. Vorbe de blam. Confirmat că Hiott şi Deşliu 
sunt agenţii acestei lucrări. Se gândeşte la viitorul mi- 
nistru spre a-l înlocui Ja, nevoe. Se teme ca Regele să nu 
voiască pe Lahovary, ceeace ar fi o cauză de slăbiciune. 

In afacerile externe, recunoscut ceeace bănuiam, că 
Seculici a fost la Sofia, dar trimis de Take. Take mai 
are acolo de agent pe Bourchier, ziarist englez, dela. care 
are ştiri că s'a prins o vorbă. Faptul că sa anunţat ve- 
nirea lui Daneft, după ce sa vorbit la Sofia, ar indica 
că poate eşi ceva. — De acord convenim că la conferinţă, 
prima noastră chestie va fi graniţa. nu Macedonenii 
Români. 

Confirmat că Beldiman stă rău cu Kiderlen, dar că 
acesta, budează şi pe Rege, fiindcă a arătat nemulţu- 
mire de rechemarea lui Rosen. Beţie sau tembelism, 
Kiderlen-Wâăchter afectă să lase pe toţi agenţii lui fără 
instrucţiuni. 

— Conversaţie cu Fiirstenberg *) despre Kiderlen: 
«un butor». Certat cu Tchirsky, ambasador german la 
Viena, mare raporturi cu dânsul; s'a plâns odată că 
Berchtold a comunicat lui Tchirsky o ştire ce-i trans- 
misese prin bătrânul Szeezeny, ambasador austriac la 
Berlin ! — Poarte confidenţial, despre lucrările noastre 
cu Bulgaria, crede că Regele nu este exact în curent cu 
ce ar fi opinia publică română dacă nu s'ar obţine ceva : 
va. îi reacțiune contra lui şi mai ales contra Austriei. De 
aci grija Ruşilor de a o lua înainte, că dacă avem ceva 
să li se atribue meritul. Astfel alaltăeri (Duminică). 
Schebeco i-a anunţat lui că Daneft vine la Bucureşti, 
cum acesta nu vine cu mâna goală să se ştie că prin Mus- 
cali se face aceasta. — Fiirstenberg adaugă că Daneff 
ştie de la Berchtold că Austria î încorporează cererea ro- 
mână în propriile ei propuneri. Insistenţă asupra teme- 
rei de reacțiune contra, poliţicei austro-române. —Culanţa 
Regelui faţă de Bulgaria. îl nelinişteşte; el o atribue in- 

*) Principele de Firstenberg, ministrul Austro-Ungariei.—N. Ed.
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fluenţii lui Take, şi ea poate duce la rezultatele negative 
de cari se teme Fiirstenberg. 

Sâmbătă, 10 Noembre. — Intrevederea, cu Mihali, ve- 
nit dela Budapesta, cu Vaida; ei sunt îngrijaţi de atitu- 
dinea lui Goga la întrunirea din Braşov (fondarea tea- 
trului). Direcţiunea partidului hotărâse că deputaţii să 
provoace o dezbatere la Cameră şi apoi, la nevoe, un ma- 
nifest pe principiul naționalităților, repus în evidenţă 
de afacerile din Balcani. Goga vrea un memorandum; 
intervenţii dela Bucureşti ca, Impăratul să-l primească; 
congres naţional; nu se teme de violenţă şi nu despre- 
țueşte rubla rusească (textual)—Alarmă: Dejun la Bră- 
tianu, care e calm, conferință la 7 la Take. Filipescu 
simțind ceva, i-a convocat la dânsul eri şi în faţa lui 
Goga, a spus că trebue să ne unim cu Rusia şi să facem 
iredentism contra Austro-Ungariei. Mihali, foarte 
mirat, a refuzat să ia parte la orice discuţie ! Sa rostit. 
foarte clar în privinţa aceasta. 

Duminică, 11 Noembre. — Fiirstenberg a dejunat la: 
mine. Imi spune că Daneff nu va întârzia să vie; că am- 
basadorul ture la Berlin, care va, trece mâine prin Bu- 

  

Samedi, 10 novembre. — 'Entrevue avec Mihaly venu 
brusquement avec Vaida de Budapest, inquieis des agisse- 
ments de Goga ă la r&union de Brasov (fondation du thââ- 
tre). La direction avait dâeid6 que les dâputâs institueraient 
un debat ă la Chambre et puis, si besoin, un manifeste sur 
le principe des nationalitâs remis en vidence par les Bal- 
kans. Goga veut memorandum, intervention de Bucarest 
pour que lEmpereur accepte, congrăs national; il n'a pas 
peur de la violence et il ne dedaigne pas le rouble russe! 
(textuel). 

Grosse alarme : dâjeuner chez Bratianu, (calme malgr6 le 
dâsir de partir en guerre de Madame), confârence ă 7 h. chez 
Take. Mais Filipescu ayant eu vent les a eonvoqu6s chezlui 
(hier 4 î.) et devant Goga a parl€ qu'il fallait s'unir ă la. 
Russie et faire de Pirredentisme contre lAutriche-Hongrie.. 
Mihaly abassourdi a refus6 de prendre part ă toute discus- 
sion. Îl s'est exprim îrăs clairement lă-dessus. 

Dimanche, 11 novembre. — Fiirstenberg a d&jun€ chez 
moi. Îl me dit que Danetf ne tardera pas â venir; que l/'am- 
bassadeur ture ă Berlin, qui passera demain par Bucarest et
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cureşti şi care va vedea pe Rege, a vorbit cu Berchtold; 
şi că el Fiirstenberg duce diseară Regelui rezumatul de- 
claraţiilor sale : Bulgarii sunt istoviţi, vor pacea. Turcii. 
vor şi ei să isprăvească. Fiirstenberg crede că vom ob- 
ţine prieteneşte concesiuni dela Bulgaria, dacă le uşu- 
răm pacea. In fine, între aliaţi a început ceartă mare ; 
peste trei zile criza cu Serbia, va fi la paroxism : Austria 
îi va pune condiţii. Un port sârbese e o impoșibilitate. 

Luni, 12 Noembre. — Audienţă la Rege. Regele a vă- 
zut astăzi pe ambasadorul ture Osmân-Nizam, care vine 
dela, Berlin şi Viena, [1 găseşte foarte bine. Din toată 
conversaţia cu M. S., rezultă că sar fi emis ideia că Ro- 
mânia ar trebui să fie intermediară, pentru pace. Acest: 
rol surâde Regelui, dar cu mare discreţie. Bulgarii vor 
pacea imediată, 'Turcii ar dori numai preliminări, Re: 
gele crede chestiunea aşa de complexă încât vor îre- 
bui lungi parlamentări pentru a desăvârşi pacea. Mi se 
confirmă bănuelile că Regele întrevede posibilitatea, de 
a schimba politica externă. A spus lui Mihali că pentru 
moment nu trebue schimbat nimic, dar că viitorul este 
  

qui verra le Roi, a eaus€ avec Berchtold, et que Fiirstenberg- 
porte au Roi ce soir, le resumâ de ses dâclarations. 1) Les- 
Bulgares sont 6puisâs—ils veulent la paix. 2) les Tures veu- 
lent aussi conclâre. Fiirstenberg croit que nous obtiendrons.- 
amicalement des concessions de la Bulgarie, si nous leur 
facilitons la paix. Enfin, entre les alliâs îl y a dâjă querelle- 
ă evuteaux tires. Dans trois jours la crise sera, a son apogâe 

„avec la Serbie : PAutriche lui posera ses conditions. Un port 
serbe est une impossibilite. 

Lunăi, 12 novembre. — Audience Roi 6 h. Le Roi vu dans. 
la journ6e l'ambassadeur ture Osman Nizami qui vienţ de 
Berlin-Wien. Le trouve tr&s bien, calme, bien orient. De 
toute la conversation avee Sa Majeste, il râsulte qwon sus- 
cite lidâe que la Roumanie devrait âtre intermâdiaire pour 
la paix, r6le qui sourit au Roi, mais avec grande discrâtion, 
Les Bulgares veulent paix immâdiate, les Pures seulement 
preliminaires paix. Roi croit question si complexe que n€- 
cessite longs pourparlers pour parachever paix. Confirm& 
mes soupcons que Roi envisage possibilit6 changer politique 
ctrangere. Îl a dit ă Mihaly que pour le moment rien ne 
doit changer, mais Favenir est reserve et que si mâme il y- 
a une confedâration balkanique, îl faudrait voir ce que c'est,
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rezervat; şi că chiar dacă va exista o confederație balca- 
mică, ar trebui văzut ce va, fi, ete. Mi-a spus: «A venit 
vremea, să reformulăm ce vrem în Bulgaria», 

Sâmbătă, 24 Noembre. — George Stirbey îmi comu- 
nică că N. Filipescu şi-a dat demisia astăzi lui Maio- 
zescu şi că Maiorescu l'a rugat să mai stea câteva zile 
pentru a aviza şi a iscăli Mesagiul. Acuma îmi explic 
de ce la Consiliu, sub preşidenţia Regelui, Maiorescu la 
interpelat ca să-şi dea părerea pe o simplă chestiune de 
vorbă. George Stirbey adaugă că Filipescu şi-a ofe- 
zit portofoliul lui Barbu Stirbey, care Pa refuzat pentru 
a recomanda pe Seulescu, G. Stirbey susţine această 
candidatură şi dezaprobă pe frate-său că nu a primit— 
Arion mă face să observ. că acelaş Filipescu îi oferise 
lui portofoliul său !! 

Duminică, 25 Noembre. — In Consihul de miniştri 
sa fixat astăzi biurourile Parlamentului şi adunarea 
majorităţilor pentru mâine. Cine trebue să vorbească ? 
S'a cerut lui Filipescu, care a refuzat: «Un ceas dearân- 
dul am arătat lui Missir tot rău] ce cred despre situaţie: 
cum vreţi ca să viu acuma în public să declar că merg 

  

mais que... ete. Il m'a dit: temps de formuler ce que nous voulons en Bulgarie ! ” 
Samedi, 24 novembre. — Georges Stirbey me communi- 

que que Nicu Filipescu a remis ce matin sa dâmission â Maiorescu et que Mâiorescu la pri€ de rester quelques jours pour aviser et de signer le Message. Je m'explique 
pourquoi au Conseil sous prâsidence Roi, Maiorescu a in- 
terpell€ pour qu'il donne son avis, au fond sur une simple 
question de mots! Georges Stirbey ajoute que Filipescu a 
oftert. son portefeuille â Barbu Stirbey, lequel a refus6 pour recommander Seulescu. Georges Stirbey appuie cette candi- 
dateur et blâme son frâre de ne pas accepter. Arion, au „erele, me fait remarquer que le mâme Filipescu lui avait cîfert ă lui aussi le portefeuille!! 

Dimanche, 25 novembre. — Conseil le matin. Fixation des 
bureaux Parlement et de la reunion des majorites demain. 
Qui doit parler ? On dâsigne entre autres Filipescu, qui re- 
fuse : «de viens, une heure durant, de dire ă Missir le mal 
que je pense de la situation; comment irai-je dire en public
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treburile bine ?. — După lungi discuţii se hotărăşte să 
se amâne adunarea. Colegii vorbese de lichidare, ete. 

— După amiază adunare la Maiorescu cu Take, Xe 
nopol şi Filipescu. Riedel e susţinut de Furstenberg, 
care cere să se dea corp propunerilor oficioase ale lui 
Riedel. Un program întreg (7 punete) care echivalează 
cu 0 umune vamală. Găsim cu toţii că în împrejurările 
actuale este un fel de şantaj! Hotărâm să o tărăgănine 
cât mai mult. 

Discutăm cele patru graniţe studiate de Statul-Ma- 
jor în privinţa Bulgariei. 

Maiorescu comunică că Thurn a declarat lui Saso- 
now că Austria nu putea participa la, conferinţa amba: 
sadorilor dela Londra, decât: 1) dacă nu e vorba de un 
port sârbesc; 2) Conferinţa să nu fie în Paris: 3). Cere 
în plus ca România să ia parte imediat, — Punctul în- 
tâi admis, cu rezerva că nu este vorba de debuşeu comer- 
cial recunoscut necesar; punctul doi admis; punctul trei 
rezerve, că ar fi prematur, că ar da naştere susceptibili-— 
tăţilor statelor balcanice, dar nu «non possumus». 

Luni, 26 Noembre. — Prânz la Ministerul afaceri- 
  

que ca va bien». Aprâs 6change de vues, on dâcide remettre- 
la r6union. Les collegues parlent de ligquidation, ete... 

3 h. et demie râunion. Maiorescu avee Take, Xenopol et 
Filipescu. Riedel est appuye par Fiirstenberg, qui officielle-. 
ment demande donner corps aux propositions officieuses de- 
R. Tout un programme (7 points) €quivalant ă une union 
douanitre, 'Trouvons tous que c'est dans les cireonstances. actuelles un marchâ ă la main! Dâcidons de traîner en lon- 
gueur. Discutons les quatre fronticres 6tudiâes par Etat-- 
Major rapport ă la Bulgarie. 

Maioreseu communique que Thurn a declar Sasonow 
quwAutriche ne pouvait participer confârenee ambassadeurs.. 
Londres, que: 1) sil n'âtait pas question d'un port pour Ser- 
bie; 2) si conference pas Paris; elle demande en plus que 
Roumanie prenne de suite part.—No. 1 admis avec râserve- 
qu'il ne s'agit pas dtbonchâ commereial reconnu n&câssaire; no. 2 admis; no. 3 râserve que ce serait prematură, que cela- &veillerait, susceptibilitâs Etats balkaniques, mais pas de- «non possumus». 

Lundi, 26 novembre. — Dîner affaires 6trangăres er:
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lor străine în onoarea, lui Daneff. Daneff îmi vorbeşte 
de presupusul îniprumut de 500.009.009; eu desmint. De 
ţinuta băncilor lor cu capital străin, cari toate, ca şi ale 
noastre, în timpul crizei, caută să trăiască pe spetele 
ţării. — De două ori în conversaţie a ţinut să repete că 
Bulgarii nu erau slavi. 

Marţi, 27 Noembre. — Sosirea Marelui Duce Nicu- 
lae Mihailovici. 

Vineri, 7 Decembre. — Vlădescu îmi comunică că a 
fost invitat la masă de Deşliu, cu Olănescu, Neniţescu, 
“Greceanu, Săulescu, Bacalbaşa, ete. Propuneri de ac- 
june contra guvernului — sub formă, mai întâi, a intră- 

zii lui Carp în activitate politică; Neniţescu şi Olănescu 
vor căuta să hotărască pe Carp. — Altă propunere: să 
se alcătuiască o listă comunală cu Fleva spre a opune 
aistei oficiale. (Aceasta explică ameninţarea, de eri a lui 
Filipescu). | , 

— Externe : Blondel a adus răspuns că Franţa îm- 
părtăşeşte ideia ca România să fie chemată la confe- 
zinţa ambasadorilor dela Lonâra, de câte ori vor fi in- 
“terese române în joc! — Ambasadorii nu ţin conferinţe 
„cu protocoale; simple conversaţiuni pentru a înlesni gă- 
“sirea, soluţiunilor. A. fost una, iar celelalte după Crăciun. 

— Conferit cu Anton Carp asupra bonurilor de te- 
aur, emisie propusă de el şi de făcut prin grupul Dis- 
-conto. El ar accepta şi tipul 5%; propune ca, pentru sub- 
secripţia în ţară să se ceară subseriitorilor diferenţa la 
aur. Formal specificat de mine că nu fac nici o propu- 
mere şi aştept una dela, Berlin. 

Miercuri, 12 Decembre. —— Carp de la Bancă a venit 
“să-mi comunice că imediat ce Petersen a sosit la Berlin, 

  

“Yhonneur Daneff. Daneff me parle de Pemprunt suppos6 de 
500 millions: je demens. De la tenue de leurs Banques îi ca- 
-pital 6tranger, qui, — tout comme les notres — pendant la 
crise cherchent ă vivre sur le pays. Par deux fois il a tenu 
ă repâter que les Bulgares n'âtaient pas Slaves. 

Mardi, 21 novembre. — Arrivâe Grand Due Nicolas Mi: 
“&hailovitveh.
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A telegrafiat că Salomonsohn a oferit să vie să trateze 
Bucureşti afacerea bonurilor de tezaur propusă mie de 
Banca Naţională. Carp propune şi redactează răspuns 
că Salomonsohn nu are ce căuta; ca să facă sindicatul 
o propunere şi dacă o accept eu în principiu, pe urmă 
se va, trata, fie la Bucureşti, fie aiurea. Cu această oca- 
zie Carp mă îndeamnă să luăm atitudine mai hotărâtă 
„cu Bulgaria, căci vom avea tot concursul liberalilor, că | 
„Regele trebue oarecum forţat, cum a fost în 1877 când 
nu voia să treacă Dunărea, şi să nu ezităm chiar faţă de 
nevoia unui război. 

— Blank mi-a oferit tainic o operaţie de bonuri de 
tezaur şi pregătirea unui împrumut. I-am răspuns : Aş- 
tept propuneri. 

— Verzea, revine din Transilvania. Văzut pe Meţian 
(cam zaharisit, dar filo-rus), pe Mihali Mitropolitul, pe 
„Bârsan, pe Frâncu, la Sibiu pe Cosma devenit amie cu 
Mihali, pe Mihu. In genere poporul devenit filo-rus şi 
„aşteptând de acolo ajutor. — Sub scutul secretului : Het- 
zendori vrea război, Archiducele nu  (contrariu ra- 
portului lui Derussi); aceasta ar fi lucrarea lui Ham- 
burger, care s'a strecurat pe lângă el şi Va adus la jocuri 
-de bursă, mai ales graţie zgârceniei: Archiducele vrea 
„să câştige avere pentru copiii lui! 

Joi, 13 Decembre. — Cerut lui Maiorescu un consi- 
„iu restrâns : Take, Flipescu şi eu, pentru chestiuni 
-externe. 

Vineri, 14 Decembre. — Ne-am întâlnit la Maio- 
rescu. Take, Filipescu şi cu mine. Am expus: că a sosit 
“momentul să luăm decizii supreme; că dacă se închee 
“brusc pacea, România nu va mai putea desehide un in- 
-cident: va avea Europa întreagă în spinare; iar dacă 
reîncepe războiul, ne va fi greu să cădem în spatele unui 
“popor ereştin în luptă cu Turcia. Nu trebue ca faptul 
“împlinit să ne pună în poziţia dea nu fi în stare nici să 
„acoperim pe Rege, deschis prin mesagiul său. Propun 
„deci o notă care să fixeze conversaţia, cu toate urmările 
«ei, dacă ni se răspunde prin refuz. 

Maiorescu obiectează că lui Mişu i-a făcut cunoscut
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Daneft că, va. primi puteri pentru a trata, cu el; că She- 
beko i-a făcut o comunicare în acest sens. — Răspund 
că până nu i se va face o notificare de guvern, s'ar pu- 
tea considera lucrul ca neexistent. — Convenim că lui 
Ghika i se va da instrucţii ea să aibă confirmare la, So- 
tia. — Suntem de acord că trebue intrat pe calea decisivă. 

Miercuri, 19 Decembre. — Intrunire la -Cantacuzino.. 
Prezenţi : Maiorescu, Filipescu, Mişu Cantacuzino, Th. 
Rosetti, J. Lahovary, Greceanu, Delavrancea, Vlădescu, 
Pangrati, Arion, Neniţescu şi eu. — Cantacuzino cere 
acţiune energică; notă la toate puterile; pregătirile de 
răsboi; — Nenifescu acelaş sens. — Arion explică de ce 
nu sa mobilizat la declararea crizei balcanice: «N'am 
ştiut nimica». — Vlădescu arată că sunt interese ro- 

mâne în sudul peninsulei balcanice; cere să trecem 
în noua Albanie tot ce se va putea mai mult din. 
ţările locuite de Aromâni.— Pangrati: Trebuia mobilizat; 

acum prea târziu; soldatul nu se va bate pentru pământ 
în Dobrogea (?!). — 77. Rosetti, franc şi deschis contra: 
nu se joacă viitorul ţării pentru o graniţă în Dobrogea! 
Greceanu constată că atunci când (6 Octombrie) se ce-: 
rea partidului sacrificiul colaborării, ameninţându-l cu 
spectrul operei mari care ar, fi îndeplinită de liberali, nu 
se ştia nimica. Merge înainte, dar cere pe Carp în frun- 

tea guvernului ! (Lahovary sare în sus). — Lahovary 
crede că nu a făcut nimeni politică de viitor, care era şi 
trebuia să fie Confederaţia balcanică cu noi; în acest 
sens să lucrăm. Azi, cum stau lucrurile, evident trebue 

pregătiri pentru Dobrogea, de oarece nu am intrat în. 
acţiune alături de balcanici. 

Maiorescu, foarte abil, explică desfăşurarea, convor- 
birilor; explică cum a adus pe Daneff a face el propu- 
neri pentru Dobrogea : era un triumf; nu a articulat de- 
cât direct cu Bulgarii ce avem de cerut, spre a cruța sus» 
ceptibilităţile lui Ferdinand, ea nu alţii să aibă aerul 
că-l sugrumă. Crede că tratativele vor dura 2—3 săptă- 
mâni; i s'a declarat oficial că Daneft are puteri pentru 
a trata. Carp la putere ar fi o provocațiune la adresa. 
Rusiei.
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Joi, 20 Decembre. — Convorbire cu YPurstenberg. A- 
facerile cu Serbia, departe de a fi aranjate; Sârbii n'au 
declarat nici odată nimie Austriei, dar au dat o asigu- 
rare numai Triplei Inţelegeri. De altfel, comandantul 
sârb al Durazului a declarat că Europa toată nu Par 
face să-şi părăsească locul. In plus, Rusia cere Austriei 
să demobilizeze ! «Oare în Septembrie a, întrebat cineva 
pe Rusia de ce mobiliza ?» spune Firstenberg. El e pax- 
tizan al războiului. Crede că Arhiducele e acuma mai pu- 
țin războinice decât, înainte. 

In aceiaşi seară Hramilovic îmi transmite, din our- 
din, salutul cu totul prietenese al Archiducelui Frantz 
Perdinand.., intenţiune vădită de a recâştiga audiența 
care fusese propusă şi nu avusese loc. Sunt autorizat la 
prima trecere prin Viena, să cer prin telefon o audienţă. 

Luni, 24 Decembre. — Filipescu îmi anunţă că şi-a 
trimis demisia fără dată, ca, să fie la dispoziţia lui Maio- 
rescu; şi că pleacă la Smirna şi Constantinopol. Se înă- 
buşe, nu admite ca Take Ionescu să se substituiască lui 
Maiorescu în străinătate. — Lam povăţuit să se ducă 

  

Jeudi, 20 dâcembre. — Conversatţion avec Piirstenberg. 
Les affaires avec la Serbie rien moins qwarrangâes, les 
Serbes n'ayant jamais rien declare ă VAutriche, mais donn€ 
une assurance ă la seule Triple Entente. D'ailleurs le com- 
mandant serbe de Durazzo dâclar6 que /Europe entiăre ne lui 
ierait pas quitter la place. Et par dessus le marche la Rus- 
sie demande ă PAutriche de dâmobiliser! «Est-ce que, en 
septembre, quelqu'un a demand â la Russie pourguoi elle 
mobilisait?>, fait Fiirstenberg. Il est partisan de la guevre. 
Sur mon interpellation: il croit aussi que Y'Archidue est 
moins belliqueux qu'il y a quelque temps. 

Mâme soir, au Jockey, Hranilovici me transmet le salut 
tout particulitrement amical de !Archidue “Frangois Fei- 
dinand sur son ordre. Intention voulue de rattrapex l'au- 
dience qui avait 6t6 proposâe et restâe en plan. Je suis au- 
toris6, au premier passage par Wien, de demander au Colo- 
nel Bardoli, chef du secretariat, par telephone, d'âtre vecn. 

Irundi, 24 decembre. — Pilipescu m'annoce qu'il a envo- 
y6 sa dâ&mission — sans dats, pour qu'elle soit ă la disposi- 
tion de Maiorescu — et qu'il partait pour Smyrne et Con- 
stantinople. Il €touftait — il nadmettait pas que Take Io- 

10
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să se odihnească şi să vorbească în urmă, când se va 
întoarce. 

Sâmbătă, 29 Decembre. — Am fost primit de Rege. 
Asupra crizei externe: a blamat elevetirile zăpăcitoare 

ale lui Take în străinătate; asupra afirmației făcută zia- 
zului «Tagblatt» din Berlin, că el cunoştea şi soarta vii- 

toare a Prizrendului şi graniţele viitoare ale Albaniei. 

Regele a exclamat: «Dar nici un ambasador nu o să 
mai vrea să stea, de vorbă cu el !. 

Asupra discursului lui Bădărău că Regele şi Maio- 
rescu ar fi rugat pe Take Ionescu să plece cât mai re- 
pede, Regele îmi spune: «Cum ? Eu am cerut d-lui Take 
Ionescu să nu plece decât după închiderea Camerei şi 
el mi-a titmis răspuns că dacă mai întârzie n'ar mai găsi ' 
pe Kiderlen la Stuttgart !». 

Regele priveşte foarte liniştit eventualitatea unui 
război, regretă că nu suntem în Februarie pentru a avea 
posibilitatea de a inţra imediat în campanie. Găseşte, ca 
şi mine, pe divizionarii noştri, afară de Cotescu şi Pre- 
san, foarte slabi. 

— Ora 3. Intrevedere cu A. Carp dela Banca Naţio- 
nală. Noi modificări propuse de Disconto.. Răspuns de- 
finitiv pe Luni. 

  

neseu se substituat ă Maiorescu & Letranger. Je Pai con- 
seill6 d'aller se reposer et de parler ensuite, ă son retour. 

Samedi, 29 dâcembre. — Midi-une heure et demie, recu 
par le Roi. Sur crise exterieure blâme «doucement> les ba- 
vardages ahurissants de Take ă l'âtranger. Sur V'affirmation 
faite au «Tagblatt» de Berlin aqvw'il connait et le sort futur 
de Prizrend et les contours Albanie: «Mais aucun ambas- 
sadeur ne voudra plus causer avec lui!'». Sur diseours Bă- 
dărău, que le Roi et Maiorescu auraient pri6 Take Ionescu 
partir au plus tât, Roi me dit: «Comment? J'ai demande que 
Mr. Take Ionescu ne parte qw'apres elture Chambres et îl 
ma fait repondre que sil tardait, il ne trouverait plus Ki- 
derlen ă Stuttgart». Envisage tranquillement 6ventualite 
guerre; regrette qw'on ne soit pas en fâvrier, pour envisa- 
ger possibilite entre immâdiate en campagne. Trouve, com- 
me moi, nos 'livisionnaires tres faibles, sauf Cotescu et 
Presan.
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Duminică, 30 Decembre. — Noui extravaganţe ale lui 
Take Ionescu (depeşa Agenţiei Române 29/11 Ianuarie). 
Am scris pe dată lui Maiorescu următorul bilet : «Seum- 
pe D-le Maiorescu, — Aseară prânz la Fasciotti. Con- 
versaţia nu s'a învârtit decât în jurul intemperenţei de 
limbă a colegului nostru Take Ionescu. Apreciaţiuni nu 
măgulitoare pentru noi. 

«Azi găsesc în depeşile Agenţiei enormitatea aci 
reprodusă. Nu ştiu care plenipotenţiar (?) din lume a 
dat vreodată în vileag ceeace are el să propună parte- 
nerului cu care tratează. Dar, afacerea Andrinopoli este 
miezul întregei negociaţiuni ce D-ta, urmărești; punctul 
simţitor al situaţiunei ! ! 

«După ce Take Ionescu se aşează pe terenul falş 
care a permis ziarului «Mir» o ripostă atât de victo- 
rioasă, iată-l că tae şi puntea sub picioarele D-tale. 

«Am prea mult sentimentul responsabilităţii noas- 
tre, pentru ca, să nu te rog să telegrafiezi colegului nos 
tru să se întoarcă imediat. D-tale îți este oreu să iei acea- 
stă iniţiativă; de aceia, te rog şi iar te rog, să o dai toată 
pe spetele mele. 

«Nu poate eşi de aci, dacă Take Ionescu se supără, 
decât o criză. Răul ar fi mai mie decât dacă am continua 
să ne acoperim de ridicol şi să avem toată opinia publică 
din Occident în contra noastră. 

«Sentimentele mele, ete. A. M. — 30 Dec. 1912». 
Răspuns: — Luni 31 Decembrie. — «Iubite D-le 

Marghiloman, 
«lacă telegrama expediată (cifrată) lui Take Io- 

nescu : Excellence Ministre "Take Ionesco, Londres, Ho- 
tel Ritz. — «Autoris€ par S. M. le Roi, je vous prie ren- 
trer Bucarest. En ce moment votre prâsence plus utile 
ici. — Maioresco». 

  

— 3 h. Entrevue avec A. Carp-—Banque Nationale. Nou-, 
velles modifications proposâes par le Disconto! Râponse dâ- 
finitive lundi,



1913. 

9 Ianuarie. — Primul Consiliu după întoarcerea lui 
Take Ionescu. Dimineaţa văzut pe Filipescu, pe care 
lam îndemnat stăruitor să vie, arătându-i că dacă, cum 
spunea el, voeşte să întrebe pe Take cine i-a dat mandat, 
cu îl voi susține. Făgăduise să vie, dar n'a venit! Con- 
versația mea cu el mi-a lăsat impresia că nu ar voi un 
vesbel deşi recunoaşte că suntem într'o situaţie penibilă. 
Este. zice, desgustat de politică; i-am propus atunci să 
aducem pe liberali, cari ei vor face răsboi. Soluţiunea. 
nu i-a fost pe plac. 

Consiliu. Maiorescu făcut atenţi pe miniştri asupra 
inconvenientului indiscreţiunilor ce se fac;  interpelat 
direct pe Bădărău! 

Expunerea, situaţiei făcută de Prezident. 
Take raportat şi opinia ambasadorilor şi desvelirea 

conversaţiunilor lui cu Daneff mai ales. «Puterile nu 
vor resbel. Pace, pace». | 

Tu: Găsese situaţia rea. Publicul face pe Rege răs- 
punzător. Cei, mai ales, cari acreditează zvonul că Regele 
ştiind că va, fi resbel russo-austriac la primăvară, mena- 
jează armata pentru această eventualitate, îi fac cel mai 
mare rău. Suntem jucăria legănată dela un grup de 
puteri la celalt. Nu ese nimic. Trebue noi singuri să des- 
legăni situaţia noastră, cum au deslegat-o balcanicii pe a 
lor. Şi pentru a grăbi soluţiunea, cer o măsură militară. 
“In ori-ce caz, un consiliu sub preşedinţia Regelui pentru 
a ne spune fie-care avizul şi a-l cere pe al lui. 

Sa luat act şi Maiorescu va cere acest consiliu. 
10 Ianuarie. — Maiorescu cerut să mă vadă, 5% seara. 

Arătat întâi noua, scrisoare demisie Filipescu pe teme-
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iuri copilăreşti personale faţă de Take. Convenit că se 
va primi, oferindu-se lui Arion. Să nu vorbească nimeni 
de aceasta. 

Maiorescu cereat să afle până unde merg în părerea 
exprimată de mine eri. Nu spus, dar am înţeles că voia 
să ştie dacă mă retrag eventual: «Nu ai destulă încre- 
dere în mine». Mi-a declarat că el nu a părăsit linia 'Tur- 
tucaia-Baleik. Dacă nu ni se.dă ce cerem, nu este mai 
bine să, ne adresăm puterilor ? (Aceasta a fost raportat 
eri de Take că este sugestiunea, lui Liehnowski la 
Londra). 

Am răspuns că atunci trebue reacţionat în contra 
atmosferei în presă făcută de Take, că dărâmarea ofe- 
rită a fortăreței dela Silistra ar fi ceva, satisfăcător. Am 
propus ultima concesie: împărţirea. deci neutralizarea 
Silistrei. Găsit admirabil. 

11 Ianuarie. — Audienţă la Rege. — Am raportat că 
încasările sunt bune, că petrolul şi zahărul sunt în creş: 
tere chiar asupra anului trecut, că vămile au scăzut, 
ceeace este un bine, căci nu se exportă aurul nostru. 

Am citiţ scrisoarea lui Vaida, din care rezultă că 
Mihali și Branişte voesc a se trata mai departe, atingân- 
du-se numai tangenţial chestiunea, electorală; Maniu 
voind să pună prejudicial această, chestiune. — Regele 
sfătueşte să nu rupă, dar să prezinte chestiunea elec- 
torală ca un mijloc de a se alege şi de a aduce partidului 
travaliului (Tisza-Lucaez) contingentul român în parla- 
ment. Va interveni chiar la Archiduce. Guvernul actual 
este cel mai bun ce poate avea România în Ungaria la 
ceasul de azi. 

Ce spuneţi de ce sa petrecut la Constantinopol ? 
(lovitura de Stat Jună-tureă). — E ceeace putea să fie 
mai bine pentru noi, căci vom avea, în sfârşit timpul să 
ne pregătim soluţiunea, noastră, 

Am expus toate raţiunile pentru cari cer o propu- 
nere clară, minimum al revendicărilor noastre coprin- 
zând Silistra, la care să cerem un răspuns definitiv; în 
caz de amânare, demonstraţie militară — mobilizare, —
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iar dacă nu mişcă iar nimic, ocupare şi resbel. Am răs- 
puns la toate argumentele. 

Notez următoarele declaraţii : *) Răsboiul în acest 
moment ar fi cea mai mare nebunie. Un răsboi chiar vic- 

torios ar aduce un alt răsboi peste trei ani (7) — Ni se 
recomandă totdeauna să ajungem la o împăcare cu Bul- 

garii, să ne gândim chiar la confederaţia balcanică. Ma- 
rele duce Nicolae mi-a propus-o şi am zis da, dacă am di- 
recția ei. — Eu: Dar oare Bulgarii vor consimţi vre- 
odată ? Astăzi mai ales, când cred că pot să-şi râdă de 

noi ? — De sigur nu... 
Asupra eventualităţei că noi, siliţi să ne retragem, 

liberalii vor face resbel : «Dacă zie eu nu! vor putea să 
mă detroneze, dar nu vor putea face răsboiul». 

Asupra consiliului : — Mâine nu voi putea să spun 
nimic; sunt prea multe indiscreţiuni; fie-ce lucru se 
află; pot să discut cu D-ta, — sunteţi partidul conser- 
vator, — cu D. Ionescu, celalt partid, cu Prezidentul, 
— cu ceilalţi nu, | 

Am expus soluţia Silistrei mixte. — E o propu- 
nere excelentă, dar nu trebue spusă la nimeni; va, fi eşi- 
rea noastră. 

«La guerre en ce moment serait la pire des folies. Une 

guerre mâme victorieuse entraînerait une nouvelle guerre 

dans trois ans (7). On ncus recommande toujours de nous 
arranger avec les Bulgares, de songer mâme ă Ja confedera» 

“tion balkanique... Le grand duce Nicolas me la propose etjai 
dit oui, si jen ai la direction. — Moi: mais est-ce que les 
Bulgares  consentiront-ils jamais?  Aujourd'hui surtout 
qu'ils eroient pouvoir se moquer de nous? — Certainement 
NON... 

Sur €ventualit6 que nous, obligâs de nous retirer, les li- 
beraux, eus, feront la guerre: «Si je dis moi, non! Ils pour- 

ront me deposer, mais ne pourront pas faire la guerre».—-. 

Sur le Conseil: Demain, je ne pourrais rien dire; on est trop 

indiscret; chaque chose se connaiît; je puis discuter avee 

vous — vous tes le parti conservateur, — avec Mr. Ionescu 

— cest lautre parti, — avec le President, car c'est le Prâsi- 
dent, — avec les autres non. 

J'ai expos6 la solution de Silistrie mixte:—c'est une ex- 
cellente proposition, mais il ne faut la dire ă personne; ce 

sera notre sortie.
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Lua plecare mai puţin rece ca la început. E oare o 
atitudine pentru ca să împedice prea multă pornire ? |. 

Amusant: «Am spus D-lui Take Ionescu că nu 
ar ti trebuit să meargă la Londra..>. 

Sâmbătă, 12 Ianuarie. — Consiliu la Palat; Prinţul 
Ferdinand de faţă; Regele palid, chip ostenit, nemulţu- 
mit.—Cuvântarea Regelui: Luerurile luat nouă întorsă- 
tură în urma, evenimentelor dela Constantinopol. (Nota : 
Când s'a convocat, după cererea, mea, Consiliul, nimic 
nu se petrecuse încă !). Nu ştim ce va eşi; va fi poate 
din nou resbel : suntem în drept a cere ca afacerea noa- 
stră să fie legată de tratările generale de pace şi ca pu- 
terile să rezolve totul de-odată. Să se ia trei puteri, spre 
pildă Rusia, mai ales Rusia, Germania şi Austria şi să 
li se spună că România are o soluţiune. Opinia publică 
trebue condusă, iar nu ea să conducă. 

Maiorescu expune ce s'a făcut, cari sunt instrueţiile 
date şi că da, încape o stăruitoare cerere de rezolvire ; 
iar dacă nu se obţine, să se vadă dacă nu este bine cum 
indică Regele să apelăm la Puteri. 

Filipescu : Să se spună lămurit la, Sofia ce cerem, iar 
nu să mai provocăm a ne spune ei ce dau; că prendre 
ou ă laisser.» — Regele: Atunci, ultimatum ? — Fili- 
pescu: Da, pentru că altfel era mai bine să nu cerem 
nimic, de oare-ce prestigiul ţării e micşorat. Românii din 
Ardeal, din Basarabia, din Bucovina, au ochii pe noi; 
dacă eşim umiliţi, tot prestigiul cade-— Take Ionescu : 
Lungă expunere de ce este foarte greu să poţi cere în 
plină pace un teritoriu dela un vecin ; nu este exemplu 
în istorie. — Bu : Nizza şi Savoia. — El: Dar Franţa se 
bătuse pentru Italia la Magenta şi Solferino.—Eu : Noi 
la Plevna. — 'T. Tonescu: In Dobrogea, la Tulcea, a fost 
renașterea bulgară, acolo prima, şcoală; e destul de mult 
să aduci pe Bulgari la o rectificare de frontieră, care im- 

  

Au dâpart, moins frigide qwau debut. Est-ce une atti- 
tude pour empâcher qu'on ne s'emballe! 

— Amusant: «J'ai dit ă Mr. Take Ionescu qu'il ne devait 
pas aller ă Londres...»
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plică părăsirea năzuinţelor lor. El e categorie contra 
răsboiului; conştiinţa lui nu o permite 

Regele : Un război acum ar fi «la pire folie»; el nu 
ia, răspunderea, aceasta; el e un Rege bătrân şi atunei 
(arătând pe Ferdinand), un altul tânăr ar putea lua, răs- 
punderea.— Filipescu explică că nu cere nimic imediat. 

Eu :; — Tot ce spune Take de trecutul istoric, mă 
întăreşte în ideea că Bulgaria nu va renunţa real nici 
odată să ajungă la gurile Dunărei. Deci necesitatea unui 

resbel, azi sau în viitor apropiat, trebue examinată în 
faţă. Cer să eşim din incertitudine: suntem obosiţi de 

tergiversările şi minciunile Bulgarilor. Deci : 1) Propun 
ca în forma ce va crede Ministrul de externe mai bună, 
să se spună lămurit care este minimul liniei ce cerem. 2) 
Această linie să se precizeze de Rege, ori de guvern, ca 
cea mai utilă apărărei, dar dacă nu se obţine aceasta, să 
fie ruvtura. 3) Silistra să nu lipsească : rațiune strate- 
gică. dar mai ales cestiune de prestigiu, victorie morală. 

Dacă nu se răspunde satisfăcător, cu nici un chip 
să nu recurgem la puteri. Se va ivi de sigur lupta de 
influenţă între Tripla-Entente şi Tripla Alianţă şi a- 
tunci noi vom plăti «la casse», de oare-ce chiar amicii 
noştri nu vor putea, susținându-ne, merge până la ex- 
trem, de oarece noi nu mergem. Apoi dacă puterile nu ne 
dau Silistra, pierdem pentru urmaşii noştri beneficiul 
precedentelor stabilite la 1878 de vorbele lui Wadding- 

ton şi lui Corti în favoarea României. Propun atunci 
o manifestaţie militară, care va aduce pe puteri să ia a- 
facerea în mână, nu din interesul nostru, dar din inte- 
resul lor de a scăpa pacea generală ! 

După discuţie, se decide unanim : Acţiune mai ener- 
gică, cerându-se un răspuns precis; ordin se va da în 
acest sens lui Mişu ; acest, demers se va aduce la cunoş- 
tinţa lui Schebeko *). Fiirstenberg şi Waldhausen, iar 
spre a dubla pe acesta şi lui Beldiman la Berlin. 

Dacă nu avem răspuns satisfăcător, se va aviza din 
nou: — Comunicatul în acest sens ; a fost primită redac- 
țiunea mea, îndreptată de Maiorescu. 

  

*) Ministrul Rusiei. —N Ed.
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  13 Ianuarie. — 10%, Consiliu de, Miniştri. Şedinţă pe- 
nibilă pentru Take Ionescu. Dintr”o depeşă a lui Mişu 
din 25 Ianuarie, 7 ore 25, dela Londra, rezultă că Take 
a făcut lui Daneff concesiuni foarte opuse celor ce ce- 
vem. Take, încurcat, a explicat cum se face că a vorbit 
de Cavarna, când noi cerem Balcic. Ar fi părăsit chiar 
Silistra. Intr'un interview de gazetă, — slab desmințit, 
— ceva cam la, fel... 

Sa hotărât să se închidă seria nesfârşitelor con- 
vorbiri şi Mişu a, primit ordinul să protocoleze propu- 
nerile noastre şi ale lui Daneff. Daneft oferind consem- 
narea prin scrisoare sau prin proces-verbal, am ales a- 
ceastă din urmă soluţie ca să oprim, dacă se poate, ca 
Daneff să însereze comentarii sau să facă, polemică. 

Acest demers adus la cunoştinţă lui Schebeko, a lui 
Fiwvstenberg şi lui Waldhausen, a fost însoţit de co- 
mentariul : «suntem cel din urmă guvern pacific; după 
D01.-:> 

16 Ianuarie.   La Maiorescu: Filipescu, Mih. Can- 
tacuzino și cu mine. Explicarea, preliminară asupra ati- 
tudinei lui Cantacuzen-tatăl, care alarmase pe Maiores- 
cu. (Introducere în materie?). 
  

13 janvier. — 10 h. et demie. Conseil des Ministres. — Şe- 
dinţă penibilă pentru Take Ionescu. Dune dâpâche de Mişu 
de 25 janvier n. st., 7 h.-25 de Londres, il râsulte que Take 
a fait a Danett des concessions tres oppos6es ă celles que 
nous demandons. 'Yake, embarrass€, a expliqu6 comment fl 
s'est fait qu'il ait parl6 de Cavarna, quand nous demandons 
Baleie. Il aurait abandonn& mâme Silistrie, Dans une înter- 
view du «Journal» — faiblement dâmentie — quelque chose 
d'approchant... 

On a dâcid6 de clore la sârie des interminables pour- 
parlers et Mişu a regu Pordre de protocoler nos propositions 
et celles de Danetft ; ayant offert la consignation par lettre: 
ou par proces-verbal, nous avons choisi cette dernidre s0- 
lution pour empâcher — si possible — que Danefi instre 
des commentaires ou fasse de la polemique. Cette demarehe 
portee ă la connaissance de Schebeko, de Firstenberg et de 
Waldhausen, a 6te accompagn6e du commentaire: «Nous 
sommes le dernier gouvernemenţ pacifique; apr&s nous»... 

16 janvier. — Chez Maiorescu : Filipeseu, Michel Canta- 
cuzâne et moi. Explieation prâliminaire sur attitude pâre
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Chestiunea bulgară: S'a pierdut o lună din vina lui 
Take lonescu. Maiorescu a trebuit să spună lui Kalin- 
coti, care raporta o vorbă a, lui Take : «Numai eu singur 
pot să angajez ţara la Bucureşti, d-l Mişu la Londra». 

Silistra ! Dacă aşi cere Silistra Rusiei ? Cred că 
am avea-o îndată. O învoială ne-ar putea da poate o 
perspectivă pentru Basarabia?—Noi: Dar ce în schimb? 
Putem să oferim noi neutralitate în caz de conflict eu- 
ropean? — Ei: Eu nu cred că sar cere atâta. Pun o 
chestiune, căci voi vedea pe Rege astă seară... Mai gân- 
diţi-vă încă. 

(Nam spus nici o vorbă: pentru mine, e vorba de 
o sondare cerută de Rege). 

18 lanuarie. — La Consiliu, Maiorescu comunicat, că 
s'a încheiat protocolul între Daneff şi Mişu, care se tri- 
mite prin poştă; dar cum Danetf a înserat şi diferite 
comentarii ale lui, acest protocol se va comunica de 
Rege miniştrilor dacă o va crede M. S. util. 

(Am înţeles că Daneff face apreciaţii asupra concesiu- 
nilor neautorizate de noi şi făcute de Take I. la Londra). 

19 Xanuarie, Sâmbătă. — In «Neue Freie Presse» 
comunicată de Ciorăneanu, este o depeşă amănunţită 
asupra protocolului, în care se spune că Daneff se miră 

de contradicţiile între cererea noastră şi propunerile 
lui Take Ionescu! | 

— Azi la Cameră Maiorescu mi-a comunicat două 
depeşi. Una Beldiman, arătând că la Berlin guvernul 

  

Cantacuzâne, qui avait alarme Maiorescu. (Introduction en 
mati€re?). Question bulgare: on a perdu un mois par le 
fait de Take Ionescu. Maiorescu a du dire â Kalinkotf, qui 
rapportait un propos de Take: «Mais cest moi seul qui 
puis engager le pays ă Bucarest, Mr. Mişu â Londres!» Si- 
listrie! Si je demandais Silistrie ă la Russie?! Je crois 
qw'on Paurait de suite. Un arrangement donnerait peut-âtre 
une perspective pour la Bessarabie ?..„—Nous: Mais quoi en 
change ? Pouvons-nous cffrir neutralit€ en cas de conflit 
europâen? — Lui: Mais je ne ercis pas qu'on demanderait 
tant. Je pose une question, car jaurais a voir le Roi ce 
soir.... Refleehissez encore. (Je n'ai pas dit un mot: A 
part moi, c'est un sondage demand par le Roi).
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semnalează tonul mai ridicat al ambasadorilor ruşi şi 
O acţiune mai provocatoare a Rusiei; dar totul la Berlin 
esie gata. 

Alta a lui Nanu, că Sasonow i-ar fi spus că dacă 
România ar ataca, Bulgaria, să se ştie că România pierde 
pentru multă vreme putinţa de a-și ajunge la împhni- 
rea idealului ei național. 

Ghika din Sofia concomitent anunţă că pe Gheşov 
la găsit foarte schimbat şi calm, ca şi cum ar fi primit 
asigurări de undeva (Rusia). 

" Aceste trei depeşi se ţin minunat... 

20 Ianuarie. — Botezul prinţului Mircea. Principele 
Frederic-Bitel primit aseară 7.20 gara de Nord; este 
mare, frumos, foarte gentil. 

23 lanuarie, — Interpelaţia Virgil Arion. Maiorescu 
a venit dimineaţa să se asigure din nou că nu-l pără- 
sese şi că accept solidaritatea pentru tot ce s'a făcut 
până azi. Dar am insistat şi s'a angajat că nu primim 
nimic fără Silistra. 

La Cameră a, acoperit pe Take, dar a găsit mijloc 
sa-i dea bobârnace cu interviewurile şi mai ales să de- 
clare că nimeni ma avut mandai să renunţe la Silistra. 

24 Ianuarie. — Audienţă la Rege. Ceva mai pu- 
țin pacifist; examinat eventualitatea războiului din 
punct de vedere mai ales al greutăților tehnice şi de 
trai în Dobrogea—I-am cerut din nou să trimeată pe Ca- 
rol în străinătate : se va duce(?) pe şase luni. Il trimete 
peste 15 zile să-l reprezinte la botezul nepotului împă- 
ratului : dar să nu se afle încă. — Va vedea pe Bră- 
tianu zilele acestea. 

25 lanuarie. — ]/asorescu cerut să ne explicăm dacă 
nu este bine să provocăm pe liberali să se rostească în 
fine. Take I. anunţat că liberalii nu vor lua puterea de 
cât cu condiţia de a revizui Constituţia pentru a face o 
nouă lege rurală. — Prin urmare. — zis lui Maiorescu, — 
se confirmă cu totul informaţiile ce wam dat. 

Maiorescu : Regele spune că ştie cu precisiune că 
liberalii vor împinge spre resbel, iar dacă acesta nu se
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face, va trebui dat ţărei o activitate care să facă diver- 
siune: sufragiul universul şi o expropriație parțială a 
marei proprietăți. — Bu: Convulsie pentru convulsie ; 
cer eu un resbel care ne poate da cel puţin o satisfacţie 
naţională. 

De aci s'a trecut la afacerile cu Bulgaria. Maiorescu 
adoptând modul de a vedea al lui Filipescu, propune 
şi se adoptă: se va da, ordin la Sofia a se trata, repede . 
şi hotăritor ; se va pune Austria în măsură de a arăta 
până unde ne susţine. 

(Înţeleg că sa, intrat în faza decizivă după înţele- 
gere cu Regele, la care Maiorescu a fost la 12 ore). 

Restul Consiliului : pledoaria lui Take contra răz- 
boiului. 

26 Lanuarie. — Foarte preocupat de noile minciuni 
comunicate de Bulgari presei franceze («Le Matin»). 
cum că ei ne-au oferit linia, dreaptă dela Silistra la est 
de Dobrici până la Balcic; fost la Externe. Maiorescu 
mi-a comunicat convorbirea cu Piirstenberg : *) Vă 
cerem să ne spuneţi dacă Austria își însuseşte preten- 
țiunea noastră, la nevoe redusă la Silistra—ISavarna. 

26 ianvier. — (Maiorescu conversation avec Fiirsten- 
berg): *) Nous vous demandons de nous dire si Y'Autriche 
fait sienne notre prâtention, — au besoin râduite a Silistrie- 
Kavarna ou le cap au dessus. Le Comte Berehthold a attachâ 
le grelot devant les delâgatiops : nous avons eu le dâsavan- 
tage de cette amabilit€, puisque du coup la Russie a retir6 
ses bons offices. La Roumanie ne peut accepter plus  loin 
les impertinences de Mr. Daneff, qui dans un protocole 
donne un dâmenti â un Ministre roumain, quand il savait 
que le Ministre r'avait pas le pouvoir de traiter, et qui faii 
une proposition dans laquelle il omet une proposition ant6- 
rieure par Pintermediaire du Ministre de Russie au sujet de 
Medgidi6-Tabie ! Firstenberg communiquera de suite ă son 
gouvernement, mais il demande que Maiorescu aussi fasse la 
communication aux alli€s. . 

Maiorescu portera le tout âă la connaissance le nos Mi- 
nistres. — Le Roi accepte les perspectives de la guerre. 
Le Roi lui a communiqu€ que Take lui avait annoncâ sa 
demission pour le cas de la guerre !
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Contele Berchtold a păşit înainte în faţa delegaţiu- 
nilor : am avut desavantajul acestei bunăvoinţi, fiind- 
că de îndată Rusia şi-a retras bunele ei servicii. Ro- 
mânia nu poate primi mai departe obrăzniciile d-lui 
Daneft care, întrun protocol dă o desminţire unui mi- 
nistru român, când ştia că acest ministru n'avea pute- 
rea să; trateze, şi care face o propunere în care omite o 
propunere anterioară prin mijlocirea ministrului  Ru- 
siei, în privința Medgidia— Tabiei ! — Firstenberg va 
comunica îndată guvernului său, dar cere ca, Maiorescu 
să facă şi el o comunicare aliaţilor. 

Maiorescu va aduce totul la, cunoştinţa miniştrilor 
noştri, 

Regele primeşte perspectivele unui resbel. — Regele 
i-a comunicat că 'Take i-a anunțat demisia sa în caz de 
resbel ! 

1 Februarie, — Dimineaţa, Brănişteanu, cu insis- 
tență mi-a sugerat să mă văd cu Take, să aplanăm ne- 
mulţumirile reciproce ca să-l împiedice de a se da de 
partea lui Cantacuzino. — Aceasta, coroborează ştirea 
adusă eri de Mitilineu că Cantacuzinii au deveniţ paci- 
fici în urma cuceririi lor de Take! ! 

1 — 214 ore. Vizită o oră şi jumătate a lui Waldhau- 
sen, în urma, convorbirei mele de aseară la Vredenbureh. 
Este însărcinat să-mi spună că la, Berlin se doreşte pa- 
cea, că Europa nu înţelege un resbe] european pentru 
Silistra. Am obiectat : pentru ce un resbel european A 
mai exprimat convingerea, că Bulgaria va da ceva sa- 
tisfăcător, dacă ea obţine . Adrianopol. 

Am obiectat că: afacerea noastră trebue liguidată 
înainte de rezolvirea crizei balcanice. Am vorbit şi de 
ultima concesie a împărţirei oraşului Silistra 

2 Februarie. — Intrunire Maiorescu cu Filipescu. 
Brătianu. raportă Maiorescu a comunieaţ Regelui că tre- 
bue Silistra şi că e gata să ia puterea. Astfel Regele are un 
minister gata, — deci nu trebue bruseat nimic şi per- 
sonal trebue adus Take Ionescu să accepte o soluţie 
drastică faţă de Bulgari, ca să nu se retragă după cum 
a amenințat.
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La Sofia nimic nou, de oarece azi se va putea vorbi. 
Take I. propus Regelui ca pe lângă Ghika, să. trimeată 
la Sofia și un om politie (asemănare cu Londra, ŞI Jus- 
tificare), şi propune pe Lahovary. 

3 Februarie. — La 12 ore ne-am găsit la Maiorescu 
cu Take. — Eni, întrevederea la Sofia a adus: consem- 
narea în seris a ce oferă Bulgaria: Medgidia-Tabia şi 
rectificarea printrun triunghiu, a cărui bază la mare 
să se coboare până la Karapcea; la extrem până la 
Şabla-Burnum. | 

Ghika declarat că regretă că nu se dă satisfacţie 
nici la Silistra, nici la, Baleic, şi consideră conferința 
virtual închisă. — Cum, în particular declarase că 
vede că prezenţa lui nu va, putea continua la Sofia, Kal- 
nicoif a alergat (11% ore): speriat la Maiorescu să nu 
recheme pe Ghika! Schebeko, asemenea îngrijat vine 
diseară la Prezident. 

Noi, în discuţiune. Maiorescu anunţă că crede că 
este momentul să chemăm rezervele, nimic mai mult 
deocamdată, ca să poată da, tărie celor spuse la Sofia— 
Take : 'Trebue schimbat atunci ministerul, fiindcă, eu nu 
accept o mobilizare—Dar nu este mobilizare; aşa s'a fă- 
cut şiîn Austria..——Duce la mobilizare şi la resbel, şi eu 
nu întru pe calea aceasta. 

Lungă argumentare a lui Maiorescu pentru a indica 
ca soluţiune finală un arbitraj acceptat dinainte de Bul- 
gari. Soluţia convine lui Take, dar fără ameninţare mi- 
litară. — Eu : Să ne înţelegem asupra, ce voim să avem 
(cu Silistra — Take contestă), şi dacă nu este acord să 
ne retragem fără a compromite chestiunea, astfel ca 
urmaşii noştri să o poată deslega fie şi pe calea ax: 
melor. 

Ne vom revedea — dar repede — cu secret absolut. 
— La 6 văzut la ceaiul S-ta, Ecaterina pe Cantacu- 

zino. "Take nu a raportat exact vorbele lui. El ne-a spus 
că Take Va ameninţat cu demisia în caz de resbel. lu- 
cru la care Cantacuzino i-a răspuns cu revoltă; el Can- 
tacuzino a propus chemarea de rezerve, fără obieecţiuni 
din pavtea, acestuia,
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4 Februarie. — Intrevedere cu Take, Bădărău, la 
Cameră: 

Am cereat să limpezese situaţia, noastră reciprocă : 
nu caut să readuc pe Carp, nu am nemulțumiri perso- 
nale; mă simt desbinat pe chestiunea externă. —— Fi: 
mulţumiţi pe declaraţia mea privitor Carp şi interne— 
Am cerut deci chemarea rezervelor ca, manifestaţie de 
unire înternă, ca putere de presiune diplomatică în a- 
fară. — 'Take face încă opunere, dar se va gândi. Va fi 
inutil, de oarece el este sigur că va veni o interven- 
țiune a unor mari puteri ! 

6 Februarie. — Conversaţie cu Sehebelo, la ministrul 
belgian. Am expus toate raţiunile strategice de defen- 
sivă cari militează pentru Silistra în partea noastră. El 
ascultând cu băgare de seamă: «Dar nu se cunoaşte 
acest punct de vedere şi pretenţiunea României în acest 
caz poate îi susţinută prea bine. («Mais on ne connait 
pas ce point de vue et la prâtention roumaine est alors 
tres soutenable»). Articolul meu «Silistra» din «La Po- 
litique», a fost reprodus de toate ziarele afară de «La 
Roumanie» ! 

7 Februarie, — Pilipescu a, venit să-mi ceară din 
nou ca el să demisioneze, pentru ca să poată, — susţi- 
nând guvernul, — să înceapă acţiunea de moarte con- 
tra lui Take Ionescu. 

— La 12 ore la Externe, constat cu Maioreseu că 
nu putem accepta mediaţiunea fără rezerve. 

8 Februarie, Chemat pentru amiazi la Rege, care 
sărise «Vinerea» mea, trecuţă. Nici-o vorbă de afacerile 
noastre din afară. A ascultat numai cu mare atenţie 
convorbirea mea cu Schebeko. 

— 9 ore. Consiliu. Maiorescu comunică raportul 
detaliat al lui Ghika asupra faimoasei şedinţe de Sâm- 
bătă 2 Februarie. Foarte interesant. Am însemnat pa- 

  

  

  

8 t&vrier. — Appel pour midi chez le Roi, qui avait dejă 
saut€ mon prâcâdent vendredi. Pas un mot de nos affaires 
6trangăres. A cout seulement tres attentivement ma con- 
versation avec Snhebeko. 

5 h. Conseil. TYout le monde exact, Maiorescu communi:
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sagiul: «Daneft insinuează că opinia publică româ- 
nească nu e atât de sincer excitată şi Resele, ajutat de 
spirite clar-văzătoare, ar putea face să triumfte opinia, 
moderată, care ar putea menţine bunele raporturi între 
cele două ţări». 

Fără îndoială: atitudinea, lui Take I. îşi dă roadele 
dincolo de Dunăre ! 

De însemnat că în cele 2 telegrame (din 4 şi 5 Fe: 
bruarie) privitoare la efectul produs la Sofia de propu- 
nerea de mediaţiune a puterilor, Ghika raportează : co- 
legul englez Ironside (foarte secret), crede că e o înșe- 
lăciune, graţie căreia Bulgarii vor câştiga timp ; Neklu- 
dow — rus — dinpotrivă crede că acceptarea de către 
Bulgaria presupune consimţimânt la o cesiune; 'Tar- 
nowski şi englezul nu o cred sinceră şi îndeamnă Româ- 
nia să impue termen scurt. E drept că Schebeko ne pre- 
vine să ne păzim de optimismul lui Nekludow. 

Apoi deliberări. Au vorbit Take, Filipescu şi cu 
mine.' Am regretat încă odată că opunerea lui Take 
m'a împedicat Duminecă ca să convocăm rezervele : a- 

  

que le rapport detaill6 de Ghika sur la fameuse sâance de 
samedi, 2 fevrier. Tres intâressant. Ai dâtache le passagn 

«Daneff însinue que Llopinion publigue roumaine n'est pas 
se sincerement montee, et le Ro, aide des esprits clairvo- 

yants, pourraît faire triompher opinion modâree qui pour- 

vait maintenir les bons rapports entre les deux pays..» Deci- 

dement Vațtitude de Take Ioneseu porte ses fruits de Vautre 
câte du Danube! 

A note» que dans ses deux tâl6grammes du 4 et 5 fâvrier, 

sur l'efifet produit ă Sofia, par Poftre de mâdiation des puis- 

sances, Ghika rapporte: le  collegue anglais Ironside (tres 

secretement) croit que c'est une duperie grâce ă laguelle les 

Bulgares vont gagner du temps; Nekludov — russe — au 

contraire, croit que lPacceptation par Bulgares suppose con- 

sentement. 4 une cession. Tarnowski et anglais ne evoient 

pas sincere et engagent Roumanie ă imposer ferme court. 

Il est vrai que Schebeko nous met en garde contre optimisme 
de Nekludov. 

Ensuite deliberons. Ont parle Take, Filipesco et moi. 

J'ai encore une fois regrettt que l'opposition de Take nous 

ait empâeh6 dimanche de convoquer les reserves: cela au-



NOTE POLITICE — 1913 153 

cest lucru ar fi dat altă înfăţişare şi altă accelerare me- 
diaţiunei. 

Decis: — Primim mediaţiunea oferită, referindu- 
ne la art. 6 din Convenţia dela Haga. Mediaţiunea tutu- 
lor puterilor. Propuneri la St. Petersburg. Vom cere 
un termen scurt. — Şi o condiţiune: e ulțimul nostru 
act de guvernământ; în caz de nereuşită, ţara va avea 
de spus ultimul ei cuvânt. Hotărât între noi discreţiune 
absolută. 

10 Februarie. — Maiorescu mi-a citit nota ce a lăsat 
fiecăruia din miniştrii celor şase puteri. Din conversațiile 
avute cu ei, reese ceeace bănuisem, că Sir Bădward Grey 
sa, păcălit şi cu el sau păcălit şi puterile : el voia arbi- 
tragiu şi oferind mediaţiune nu şi-a dat seamă că lu- 
crul era definit, — nu cum îl înţelegea el, — de trata 
tul dela Haga. De altfel încurcătură este chiar, pentru 
că la Sofia ei au propus mediaţiune cu rezultat obliga- 
tor, adică un fel de arbitraj impus! — Două zile după 
prima comunicare Grey, Sir George Barclay *) a primit 
o a doua notă cu arbitraj; el sa dus să se consulte cu 
Fiirstenberg, care Va disuadat să vorbească de ea, de 
oarece se fac puterile de ruşine. 

Regele arătaţ lui Maiorescu scrisoarea Prințului 
Carol, după conversaţia ce. a avut cu Impăratul Germa- 
niei. Era rezumată în opt puncte. Punctul 6 purta: D. 
Take Ionescu a făcut foarte rău că a mers la Londra! 

«Aprilie. — Convocarea, congresului, pe deasupra 
capului nostru, de Carp. 

28 Aprilie. — Conversaţie cu Filipescu la curse: 
«Carp nu voeşte să răstoarne guvernul; el ar dori chiar 
să dureze şi la anul; dar nici eu nu vreau!» — Dar, 
  

rait donne autre allure et autre accelâration ă la mâdiation. 
Decision: Aecceptons mâdiation offerte en nous râfârant â 
Part. 6 convention La Haye. Mâdiation de toutes les puissan- 
ces. Proposerons St. Petersbourg. Apposerons dâlai court. 
Apposerons une condiţion: c'est notre dernier acte de gou- 
vernement; en cas d'insuccăs, le pays aura ă dire le dernier 
mot. Engagement de diserâtion absolue, 

*) “Ministrul Engliterei. — N, Ed. 
  

11
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cum este lucrul acesta, aşa, pe deasupra noastră, deci în 
contra noastră! — Eroare, Carp voeşte numai să-şi 
limpezească situaţia faţă de partid. Nu se caută nimic, 
absolut nimic, în contra, voastră— Jar după zece minute 
tot acolo, Filipescu spunea lui Fiirstenberg : «dans dix 
Jours J'aurai f... le gouvernement par terre ! !». 

10 Mai. — Intrunirea parlamentarilor dela Olăneseu. 
IM Mai. — Nouă întrunire — fiasco. Demisia lui 

Carp transmisă lui Ion Lahovary «prezident al clubu- 
lui conservator». | 

12 Iunie, — A doua conferinţă la mine. Explicaţiile 
iui Maiorescu au deşteptat multă atenţiune. Sa insistat 
asupra nevoei unui program. 

13 Iunie, — Maiorescu primit trei comunicări : 1) 
Nanu telegrafiază că a văzuţ pe Sasonow, deşi încă 
bolnav. Acesta, crede că resbelul este inevitabil. A ves- 
tit pe Bulgari că în caz de acţiune armată a României, 
Rusia nu va, interveni şi «laissera faire». — Delcassâ s'a 
arătat tot aşa de «pesimist», şi România e «arbitrul si- 
tuaţiei». — 2) Schebeko comunicat identic, cu adaos că 
ar trebui să spunem aceasta Bulgariei, bineînţeles nu 
Serbiei ca să nu devie intransigentă. — 3) Fiirstenberg 
“recunoaşte după o depeşă ad-hoc a lui Berchtold, că Ro- 
mânia are dreptul să-şi ocupe linia frontieră. — Maio- 
rescu pregătit depeşă ca să fie Bulgaria încunoştiinţată 
că, în caz de război cu Serbia sau Grecia, România va 
ocupa linia 'Turtucaia-Balcic. Va depinde de autorizaţia 
Regelui pe care-l va, vedea la 7 ore. 

Părerea Maiorescu : Bulgaria a tot tărăgănit . ca 
să-şi pregătească mobilizarea şiaruptorice alte tratări 
(ştirea dată de Schebeko). Deci ea ştie că perde graniţa 

„ce vom lua,—probabil cu credinţă că nu vom merge mai 
departe. Austria vrea războiul acesta. : încredere în su- 
perioritatea Bulgariei. — In discuţia cu Schebeko, Ma- 
iorescu emis opinia: «Bi speră probabil să reia Saloni- 
„eul?» Schebeko: «Dar cine îi va lăsa, să meargă. la, Salo- 
nic. (Ils espărent peut-âtre. reprendre Salonique? — 
Mais qui les laissera aller ă Salonique?).
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— Azi dimineaţă văzut pe Cristescu venit dela Si- 
listra. (Delimitarea celor 3 km. dela Silistra) : Neniţescu 
slab; Culcer calamitate de vorbă; Al. Lahovary superior. 

14 lunie. — Intrebat Maiorescu dacă odată cu în- 

trarea în Bulgaria, nu formulăm cererea de o Macedonie 
independentă. Suntem absolut de acord. Imi comunică 
că Blondel a cerut azi dimineaţă să mobilizăm pe dată, 
de frică ca Bulgarii să nu strivească în zece zile pe 

Serbi.. Răspuns că ar fi o pagubă inutilă, de oarece în 
d zile putem fi gata. 

Textul depeşei ce era să fie trimis aseară, modificat 
în sensul că anunţăm o acţiune militară fără a arăta 
limita. — Firstenberg. a arătat lui Maiorescu frica că 
“Take Ionescu a devenit prea mare amie al Rusiei. 

— La, 12 ore la, Rege. Vorbim de afacerea balcanică. 

Regele : Cum se declară resbel, ocupăm linia noastră, şi 
din Dobrogea şi prin Turtucaia. Dar tratăm 24 sau 48 
ore, cerând : 1) Să ni se recunoască fruntaria. 2) Să se 
ia angajament că nu se va răpi Serbiei altceva decât 
ce dădea Bulgariei tratatul ei cu Serbia. — Am expus 
țeoria mea cu Macedonia. Regele nu se opune, dar de 
studiat cine ar garanta existenţa ei. Să caute Maiorescu 
tot ce s'a zis la început de Bulgaria relativ tocmai la. 
autonomia Macedoniei. 

— Conferinţă la Cantacuzino, cu mai râulţi Dazla- 
mentari. Unii pledat călduros necesitatea de a alege un 
şef. Bună înţelegere. Lupu Costake mi-a. confirmat că 
şi Tutovenii sunt dobândiţi. 

19 Iunie. — (Guvern naţional ? Mobilizare ?). 
Fost dimineaţă la Maiorescu din cauza articolului- 

manşetă al «Universului». Maiorescu calm, îmi dă des- 

minţirile sau atenuările ce sunt de dat în jurnalele noas- 

tre. Imi comunică : — Depeşa lui Beldiman. Daneff a dat 
asigurări că a dat ordine precise ca trupele bulgare să 

nu se dedea Ja nici o ostilitate. Se consideră la Berlin 
că şi acesta este unul din mijloacele dilatorii obişnuite 

ale lui Danett. — Depeşa din Sofia că Daneft a fă- 
cut oficial cunoscut ministrului rus că este gata să 

meargă la Petersburg.
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Atribuind lui Take atmosfera excitată a cercurilor 
noastre, ajungem a vorbi de svonul cu cabinet naţional. 
Maiorescu îmi spune că; Brătianu când a fost la 17 Iu- 
nie la Rege şi i-a dat un memoriu, ar fi zis că în caz de 
resbel partidul liberal este gata să ia participaţia lui 
de răspundere. Regele nu ar fi răspuns nimic; nici Ma- 
iorescu nu a adăogat ceva. El Maiorescu admite ideea, 
de oarece situaţia lui este slăbită de Filipescu şi de tot. 
ce se petrece la Iaşi. 

Eu: Nu se poate admite ideea, decât dacă la prima. 
ştire a resbelului, conservatorii dizidenţi nu dau tot 
concursul lor şi nu încetează orice polemică. 

Supravine Take foarte înţepat: suntem în stare de 
resbel, trebue să mobilizăm imediat, — Maiorescu: Nu. 
Ştirile sunt altele. Peste o zi, două, se poate; imediat. 
nu, căci putem rămâne caraghioşi şi cauza pagube inu-- 
tile. | 

Schimb de vederi asupra hipotezelor. — Se recu- 
noaşte că trebue când s'o face mobilizare, să mobilizăm: 
toată armata. Trebue să trecem Dunărea chiar în inima. 
operaţiilor. 

Dar convenim că se va, telegrafia la Sofia, Belgrad, 
„Athena, spre a, se şti dacă guvernele respective se con-: 
sideră în stare de resbel. Dela răspuns va atârna deci-. 
zia noastră. 

— 44 ore. Arion, Neniţescu, excitaţi. Bi cer mobili- 
zare grabnică, altfel vom avea o mişcare a armatei (7! ). 
Necesitatea, unui consiliu de miniştri. Neniţescu foarte. 
aprins. 

— Sunt încunoştiințat de Metaxa Doro că Honig- mann aduce la «Adevărul» un articol de reportagiu (dela. 
Take?), că până seara ori se face mobilizarea cu um. guvern național, ori se retrage Take. 

Vestesc pe Maiorescu care se miră, fiind dat tonul conversaţiei de azi dimineaţă. — «Adevărul» conţine efectiv că în guvern este divergență, Take fiind pentru mobilizare, Maiorescu, Marghiloman şi Cantacuzino contra; că Take va demisiona dacă nu se face mobili- 
zare, ete.
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La Capşa, ai lui Take fac atmosferă, Xeni în cap.. 
In această! direcţie, câţiva obişnuiţi de acolo, cu Emil 
Sturdza în cap, încep o manifesaţie pe strade, la legația 
sârbă, 

— Matorescu 6 ore Palat. — Chemat la, 8, el îmi 
„spune: Regele liniştit, binevoitor; mobilizarea ar fi ridi- 
colă dacă după opt zile ar trebui să demobilizăm. Sa 
vorbit cu Take de guvern naţional; nu place Regelui; 
liberalii ar considera, tot partidul în colaborare drept 
Jumătate de guvern, şi ei restul; cea, dintâi vorbă ar fi 
„demisia lui Averescu, când el a pregătit toate planurile; 
“Take fricos : aci este cheia, atitudinei lui; Regele îl va 
chema spre a-l mustrului. Mâine la 5 Consiliu la In- 
terne. 

Take însă trimis scrisoare pentru a protesta, con- 
- “tra articolului din «Adevărul»; că este furios; că va. 
închide uşa şi scara ziariştilor ; ca să mă vestească, şi 
pe mine, care cu drept cuvânt trebue să fiu furios. 

20 Iunie. — Mobilizarea, — «La Roumanie» publicat 
aseară, ediţie specială pentru a desminţi «Adevărul» ! 

Azi la 10% fost la Maiorescu. Imi spune: peste 
moapte sosit răspuns la întrebarea, mea; Bulgaria nu se 
recunoaște în. stare de resbel; Daneft reînoit ordinul în- 
-cetarea ostilităţilor; însă, adaogă Ghika, nu crede nimeni, 
(Nota: după informaţii precise Danett va demisiona). 
Belgrad se declară în stare de resbel, dar nu va, face 
“primul pas pentru a-l declara oficial; Pasici, în termeni 
politici, exprimă rugăciunea că România nu va aban- 
dona Serbia. — Athena recunoaşte că este stare de res- 
bel şi că el va continua; nu voeşte să, ia inițiativa, să-l 
«declare formal până nu se va, înţelege cu aliaţii Serbi- 
Muntenegreni. 

La 8 ore Maiorescu trimis Regelui depeşa, expri- 
mând în scris avizul că trebue făcută mobilizarea. Re- 
gele răspuns că de acord în principiu, pregătească tot 
şi să vină la 12 Palat. Maiorescu găsit în conferinţă pe 
Rege cu Averescu şi Hârjeu şi Prinţul Ferdinand. Is- 
<ălit imediat. 

— La 5 Consiliu. Aflasem de mare enervare în pu-
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blie. Nepublicându-se decretul, se speculează că mobili- 
zarea nu este reală, că sa amânat pe 3 zile. «Epoca» 

violentă; placarde (datorite lui Take Polikrat, se afir- 
mă) atâţătoare. Altele, de origină liberală, ne acuză de 
crimă, că vrem să ne aliăm cu Bulgaria, ete. | 

Insist pentru publicarea, imediată a decretului. Gă- 
sim în el o frază rău redactată, punând ca termen de: 
începere data, de 23 Iunie, — ceeace dă un pretext plau- 
zibil agitaţiei. Maiorescu merge Palat şi revine cu de- 
.cretul corectat. Se face ediţie specială a Monitorului. 

Manifestaţie la Palat. Unii poartă banderole cu: 

Jos Austria. Gură mare, nimic serios. 

22 Junie. — Examenul situaţiei cu Maiorescu. Fas- 
ciotti cam râios, dar guvernul lui aprobă, bine înţe- 
les nu oficial, atitudinea României. Fiirstenberg re- 
zervat, dar dacă Austria ar face piedică la trecerea 
de arme sau, muniții, Maiorescu îl.va ameninţa pe dată 
că ne «adresămi Rusiei, (De faţă era şi Hârjeu). Ger- 
mania lasă mână liberă : ne-a transmis, fără comentarii» 
dar ne-a transmis cererea Greciei către Impărat ca, Ro- 

mânia să nu o abandone! -. 

“Maiorescu (Regele) consideră că avem un mandat 
tacit dela. Europa. — Berlinul sprijină nota generală 
ca Europa, să nu se mai amestece. 

23 Yunie. — Mă, due Buzău. Trecut pe la 9 dim. la 
Maiorescu după veşti. Mi se arată (ferindu-ne de Neni- 
țeseu prezent) o telegramă din Sofia. Text citat de Ma- 
iorescu : Ferdinand caută conversaţie secretă cu Ghika, 
căruia i-ar fi zis: «Mes ministres sont inintelligents et 
m'ont tromp& !». 

Pe drum întâlnit pâlcuri de oameni ducându-se la 

regimente, voioşi şi cu urale. 
24 Iunie. — Arion îmi povestea svâreolirile lui Take 

pentru un guvern naţional şi ultimul cap de operă: 

preşidenţia gen. Culcer; când soseşte Take. Pentru el un 
guvern naţional este indispensabil, fie pentru a, decide 
pretenţiile României, fie pentru a răspunde vre-unei 
propoziţii bulgare, dacă o introduce Austria. Un: atare 

guvern nu se poate cu' Maiorescu, pentru că nu-l vor



NOTE POLITICE — 1943 159 

liberalii. De ce nu-l vor? Probabil, — dar nu o spun,— 
pentru că nu au încredere în el; la 11 Septembrie 
dacă ar fi ascultat propunerile (9) Bulgarilor, ni- 
mie nu ar fi din ce este azi. Pe faţă, pentru că cel 
mai vechiu prezident de consiliu trebue să fie şef întrun 
asemenea guvern. Atunci sa propus şi primit Kalen- 
deru. De ce nu-l vrei tu? Am găsit altă combinaţie: 
Culcer ministru de război şi prezident de Consiliu, şi 
trei liberali. La aceasta i-am redus. Liberalii ar prefera 
pe Zosima. 

Evident am sărit în sus. Am întrebuințat vorbele 
de «nebunie» şi de «frică» (două ore!!). Nu admit decât 
o formă, politică : dacă Regele vrea un guvern naţional, 
Maiorescu poate lua demisia a, trei colegi şi să le ofere 
liberalilor; aşa se va şti de ţară că greutăţile nu vin 
dela noi. 

Take adaogă : Crede, dar nu ştie, că Regele ar vrea 
un guvern naţional, pentru, că Regele nu i-a spus-o. — 
Sfatul meu: Lasă să doarmă toate aceste chestiuni şi 
“când nevoie va fi, Maiorescu să le reia. Pus în curent 
pe Arion şi Cantacuzino, fără a, da numele lui Zosima. 

În curs de vorbă, Take Ionescu zice că nici odată şi 
cu. niciun preţ el nu va mai intra în viitor întrun gu- 
vern: cu : Filipescu. 'Tot asemenea, liberalii nu ar 
primi un guvern Hârjeu (pentru că este vorba de un 
Ministru de război prezident de Consiliu !), pentru că 
îl cred în mâinele lui Filipescu. 

25 Iunie. — Am fost la Maiorescu pentru a-i spune 
ce mi-a comunicat Take Ionescu. L:am conjurat, în în- 
teresul ţării, să ia frânele în mână şi să taie pofta, lui 
Take de a enerva acţiunea guvernului şi de a neliniști 
pe Reze. . 

El: Nu am vorbit Regelui şi Regele nu mi-a vor- 
bit; din contra, ca ultimă, manifestaţie de încredere mi-a 
arătat şi planul secret al campaniei. Vom simula trece- 
rea pe un punct. şi vom debarca, aiurea. (Maiorescu nu 
mi-a zis unde (spre Corabia ?); pretinde că nu a urmat 
cu. interes nefiind competent.. .)- Nu vorbese Regelui ca 
să nu dau impresia de disentimente în guvern. Voi
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sfătui să te cheme pe d-ta să-i vorbeşti. Dacă Regele 
vrea un guverm naţional; — deşi nu cred că se gândeşte 
la aşa ceva azi, — şi eu cred că forma acceptabilă ar 

fi să, ofer eu o paxticipaţie lui Brătianu. Maiorescu mai 
crede că Take Ionescu s'ar putea gândi la un guvern cu 
Brătianu, în care să prindă şi pe Olănescu sau Gre- 
ceanu (7). De altă parte trebue să fie şi alțe combina- 
ţii Filipescu— Vintilă (7). 

Asupra mobilizării, — când am afirmat cu că ar 
fi de necrezut să fie înlăturat, Maiorescu, când triumfă 
politica lui şi la ceasul ei, — el îmi face parte de o in- 
formaţie «secretisimă» : La, 20 Lunie, când a propus mo- 

bilizarea, Regele voios spusese «da, acuma este utilă»; 

el care cu 48 ore înainte zisese că «ar fi ridicol să mobili- 
zeze pentru a demobiliza». 

Revenind asupra acestui punct, îmi comunică: în 

dimineaţa zilei, din Berlin venise ştirea că Austria mij- 
locise la Împărat ca el să facă presiune că, dacă Aus- 

tria va aduce propuneri din partea Bulgariei că aceasta 
ne acordă frontiera, noi să o primim. Berlinul a răs- 

puns că nu se însărcinează cu această misiune şi că Ro- 

mânia are dreptate să-şi caute satisfacția ce va voi! — 

La, întrebarea mea, Maiorescu îmi spune că această asi- 
gurare a venit parte prin Beldiman, dar mai ales direct 
la Rege, din Berlin ! 

Acum se explică şi schimbarea, Austriei, şi comuni- 

catul dat presei ungare şi articolul din «Lokal-Anzei- 

ger». Nu sa comunicat aceasta lui Take. — Iată comu- 
nicatul dat presei ungare: Budapesta, 24 Iunie. 
«Faţă de ştirile fanteziste şi neliniştitoare în urma ac- 
țiunei militare a României, Ministrul de externe Austro- 
Ungar a dat ziarului unguresc următorul comunicat : 

«Orice îngrijorare exprimată de ziarele ungurești 
cu privire la atitudinea României este nefundată. Agi- 
taţia, opiniei publice româneşti este lesne de înţeles. Ul- 

timele evenimente au dovedit că se încearcă realizarea 
unei Bulgarii mari şi România are tot interesul ca să 
ia o atitudine contrară. Relaţiunile dintre România şi 

Austro-Ungaria nau fost un moment periclitate. Dacă 
între România și Bulgaria a isbucnit un conflict, cau-
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zele nu trebue căutate în relaţiunile dintre Austro-Un- 
garia şi Bulgaria, ci exclusiv în raporturile dintre Ro- 
mânia și Bulgaria. Monarhia, îşi dă toată silinţa ca să 
asigure pentru viitor bune raporturi între România şi 
Bulgaria, fără a, se ajunge la conflicte mai grave». 

— In legătură: Dr. Mamulea zis lui Gr. Cantacu- 
zino: «S'a oferit Turtucaia-Baleic şi nu sa primit! 

— Iată ce publică «Epoca» de azi despre mine: 
— «Se zice că d-l Marghiloman e pe cale de a părăsi pe 
d-l Maiorescu. Aceasta nu ne miră ; la d-l Marghiloman 
a ajuns un obicei. Numai contrariul ne-ar fi surprins». 

— Prânz de gală pentru Teodokis. Conferit cu Ma- 
iorescu şi propus alianţă. Maiorescu arată că până nu 
sar schimba unele lucruri cu Macedo-Românii, timpul 
nu a venit; o alianţă sar putea urma numai după o 
confraternitate de arme. Convenit despre o convenţie 
militară; un Lt.-Colonel dela Stat-Major va pleca mâine 
cu misiunea la Athena. 

— După masă, Bădărău, care a deschis vorba (pro- 
Vabil prevenit de Brănişteanu, cu care am vorbit azi şi 
care are mari inclinaţii pentru el), recunoaşte că acţiu- 
nea României începe cu maximum de şanse bine aduse 
de Maiorescu şi dacă guvernul naţional ar fi să fie, el 
nu se poate face decât sub firma Maiorescu. — M'am 
declarat mulțumit. Am scăpat, dinadins, vorbele de 
«nebuniile lui Take». Răspunsul lui Brănişteanu a fost 
tipic: «cum să nu fie şi el (Take) îngrijat, când libe- 
ralii au declarat Regelui că nu mai pot da concurs gu- 
vernului». I-am spus că premiza aceasta este falşă. | 

25 Iunie. — Take fost la Maiorescu, exasperat de 
un articol din «Inainte» şi de altul din «La Politique» 
contra guvernului naţional, zicând că el va răspunde 
prin «La Roumanie». Să nu fie el de vină dacă din po- 
lemică ar eşi o criză. Nu Brătianu a, cerut guvernul 
naţional (cum zice «Inainte»), ci el, Take Ionescu; că la 
dânsul este un caz de conştiinţă, ete, 

Maiorescu i-a spus limpede: dacă ai curajul să 
mergi cu noi, nimeni nu poate cere ceva, şi deci nu ar- 
ticolele de ziare pot înrâuri asupra situaţiei.
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„Am declarat imediat adevărul: n'am inspirat «Ina- 
inte» şi desaprob termenii ziarului. Cunoşteam sensul 
articolului lui Ciorăneanu din «La Politique», articol 
obiectiv şi de doctrină. 

— Audienţă la Rege. — Regele mi-a arătat ultima 
depeşă a lui Ghika. Succesele Sârbilor sunt reale, fără 
a fi așa de zguduitoare cum se pretinde la, Belgrad. Re- 
gele Ferdinand, s'a întors la Sofia pe neaşteptate şi se 
zice bolnav. Ministrul rus încredinţat secret lui Ghika, 
că se va arunca la picioarele, Țarului pentru a impune 
pace şi că E vrea să facă «dar» României linia Turtu- 
caia-Balcic, pe care Austro-Ungaria nu a putut-o :0b- 
ține, uşurându-se situaţia şi despre Sârbi. (Ghika crede 
comunicaţia tendenţioasă). 

- Regele nostru se ocupă de ultimatum (care va fi 
vag : desechilibrul în Balcani); regretă că Bulgarii nu 
şi-au menţinut superioritatea războinică cel puţin până 
om fi trecut noi Dunărea; afirmă că vrea acuma răz- 
boiul! | a 

In politică internă, nu se gândeşte la o posibilitate de 
conlucrare a tutulor partidelor, decât liberalii intrând 
în cabinetul Maiorescu. Direcţia Maiorescu a, fost bună, 
a reuşit, şi nu vede de ce nu ar continua. Ştie că Take 
este lesne împresionabil ! | 

La 21 Iunie la, 8 ore, trecut în revistă corpul gră- 
nicerilor: | , a 

— La 9% m'a chemat Maiorescu. Trebuia să pre- 
ced pe Take. Mi-a, arătat două depeşi ale lui Dabija 
Statului-Major, prevenind că Bulgarii vor implora şi 
că se va pierde tot rezultatul mobilizării ; că Bulgarii 
sunt la aman, şi «au pierdut capul». — Regele a seris lui 
Maiorescu că trebue transmis Bulgariei declaraţia că 
vom ocupa fruntaria 'Turtucaia-Baleic. Regele adaugă: 
«Vei redacta d-ta mai frumos şi îmi vei aduce depeşa: 
la ora 11». 

Maiorescu pregătit textul: Intemeiaţ pe faptul că 
sa comunicat la ţimp că în caz de război vom inter- 
veni; că n'am primit răspuns; că a fost războiu provo- 
cat chiar de ei fără observarea regulelor elementare de
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denunţiaţiune; că deci vom ocupa linia sub rezerva ac- 
ţiunei noastre ulterioare. — Cum a venit Take, am reci- 

tit textul; Take s'a opus la declaraţia finală şi am con- 
venit să declarăm: guvernul a dat ordin armatei sale 
să intre în Bulgaria. Transmitere subordonată declara- 

ției Statului-Major că este gata. 
Maiorescu a plecat la Statul-Major, unde a găsit pe 

Prinţul Ferdinand. După asigurarea lui Averescu că tru- 
pele din Dobrogea sunt gata, sa transmis depeşa la 
Sofia. O a doua depeşă cere lui Ghika să plece şi să lase 
Ttaliei arhiva. Acelaş ordin lui Pădeanu la Rusciuk. 

— Rămas cu Take în lungă conversaţie. Ştiu că sau 
isprăvit relaţiile lui cu Brătianu : «nici nu poate fi alt- 
fel întrun partid în care Vintilă ia «le haut du pave» ! 
Expunem Coroana la ura liberalilor; de la 1908 libe- 
ralii contează că în caz de război, vor participa la pu- 
tere. — Am obiectat pe dată că Maiorescu este gata să-i 
poftească, dar ei vor să-l seoată. — Ultima sforţare: Th. 

Rosetti prezident, Maiorescu Internele, Eu Finanţe 
sau Război, Costinescu celalt Minister, lăsat de mine— 
Am declarat că orice, fără Maiorescu şef, deschide ches- 
tiunea Carp. — Vorbiti şi de viitor. Cred îmbunat. Cel 
puţin Maiorescu a fost mirat de tonul lui la Consiliu, 
neştiind de unde vine schimbarea. 

„— La 54 Consiliu: măsuri financiare, chestiuni 
de administraţie, convocarea Camerei. la 3 Iulie. 

— La 7 ore Maiorescu a fost la Schebeko; i-a cetit. 
depeşa, noastră : (*) — «Dar aceasta e războiul, este o 

ocupaţie: o 'să se vadă ce va veni în urmă. Tocmai 
Bulgaria cerea arbitrajul nostru cu concesiunea că con- 
venţia, în contra ei e pusă la o parte, şi d-l Sasonow do- 
reşte tocmai ca România 'să facă presiune asupra Gre- 

  

«Mais dest la guerre. C'est une ocenpation: on verra ce 
qui. viendra, ensuite. Mais justement la Bulgarie a demand 
notre arbitrage, avec, la concession. que la convention entre 
alli6s est mise de câte, et M. Sasonov dâsire justement gne 

la Roumanie fasse pression sur les Grees et les Serbes pour 
consentir ă un armistice.
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cilor şi Sârbilor, pentru ca să consimtă la un armistițiu. 
— De 10 ani încoace suntem foarte rău cu Grecia, de 
curând ne-am plâns în privinţa Macedonenilor, nu a- 
vem nici un credit la ei; în.ce priveşte pe Sârbi, nu ştiu 
ce gândeşte Regele, dar eu nu cred să putem face ceva— 
Dar în fine ce vrea România? — Mai întâi graniţa 
noastră strategică; apoi ca nimic să nu mai poată fi de- 
cis în Balcani fără noi. — Schebeko plictisit, dar ade- 
rând la această parte a declaraţiei. 

Mâine Ghika trebue să plece, căci totul este de te- 
mut : starea revoluţionară care autoriză toate precau- 
ţiile; Schebeko a recunoscut că era, prudent. 

Culcer va ataca mâine Silistra. 
Ne-am îmbrăţişat: orice sar întâmpla, ne-am făcut 

pe deplin datoria. | 
28 Iunie. — 'Telegrama lui Hârjeu urgentă, radio- 

gramă din Silistra, M. S. Regelui: 
«Respectos aduc la cunoştinţa M. V. că astăzi la 

ora 1] cetatea Silistra a trecut sub sceptrul Regelui 
Carol 1». 

— Chemat de Maiorescu 8 seara; venea dela Palat. 
Guvernul naţional căzut definitiv la apă. Brătianu a 
fost de două ori înainte de amiază la, Palat, sa plâns că 
Filipescu este ataşat la, Statul-Major al Prințului, iar 
el la Crăiniceanu. Prinţul a fost la el să-i ofere să-l ia 

  

Nous avons 6t6 depuis 10 ans si mal avee la Grâce, râ- 
cemment nous nous sommes plaints au sujet des Macedoniens, 
que nous n'avons aucun crâdit; quant aux Serbes, je ne sais 
que pense le Roi, mais je doate que nous puissions faire quel- 
que chose—Mais enfin que veut la Roumanie?—Dabord notre 
îrontiâre stratâgique, ensuite qua rien ne puisse plus âtre 
dâcid6 dans les Balkans sans que nous soyons partie—Sche.- 
beko, plutât hargneux, mais acetdant ă cețte partie de ]a 
d&elaration, 

Demain Ghika doit partir, car tout est â craindre: 
stat revolutionnaire, qui autorise toutes les prâcautions, — 
Sehebeko reconnu que c'âtaiţ prudenț. 

—Culcer attaquera demain Silistrie—Nous nous sommes 
embrassâs: quoiquiil arrive, nous avons fait notre devoir.



NOTE POLITICE — 1943 165 

şi pe dânsul, şi a refuzat! Maiorescu a înţeles că a fost 
țanţoş şi pretenţios şi că Regele a simţit că o ia prea de 
sus. A. revenit la preşidenţia Kalenderu, când Regele 
văzuse scrisoarea d-nei Brăţianu denunțând că Kalen- 
deru este «un ramolli», care le încurcă treaba la, Crucea 
Roşie. A declarat Regelui că se retrage în viaţa privată, 
iar Regele i-a răspuns că nu. este momentul să facă 
chestiuni de persoane, şi a încheiat aci. Guvernul actual 
a reuşit: să continue .liniştit— Maiorescu terminat ex- 
primând Regelui speranţa, că «P6chine de Take se re- 
dressera, peut-âtre» (poate spinarea, lui Take se va, în- 
drepta). 

— Scrisoare dela Take lui Maiorescu, protestând 
contra prezenţei neaşteptate a lui Filipescu la Silistra. 
Nu admite un Comandament en chef «ad latera». 

29 Iunie. — Văzut trupele de artilerie, Reg. 2 şi 10 şi 
Reg. 9 Infant. defilând pe şoseaua Alexandria. La răs- 
crucea unui drum, Brătianu cu general Paraschivescu 
într'un automobil, în uniformă, asistă la trecere. Filipe- 
scu, la Statul-Major al Prințului în Bucureşti, in- 
tră cu generalul Culcer în Silistra, — iar Brătianu, la 
Stat-Majorul lui Crăiniceanu, la Corabia, primeşte 

„defileul artileriei lângă Comandantul ei... «Doux pays»! 
— Ne-am întâlnit Take şi cu mine la Maiorescu, 

convocați. De dimineaţă a fost Averescu la Primul Mi- 
nistru, comunicând că Cristescu întreabă din Belgrad 
dacă mai mergem înainte, ea să ştie Sârbii ce fac sau să 
primească armistițiul ? A luat asupră-şi să declare că 
mergem înainte, Eri şi alaltăeri diplomaţia rusă făcut 
mari stăruinţe la Belgrad să facă pe Sârbi a fi mode- 
raţi. Noi am aprobat pe Maiorescu. Seara văzut la Rege 
telegrama lui Averescu : «Ce era convenit se va. urma». 

Take comunicat paraponul lui Brătianu. Dela, înce- 
put ar fi cerut să fie în marele Stat-Major, iar Prinţul 
a răspuns că nu este bună prezenţa oamenilor politici; 
sa înclinat. Puţin în urmă află că Filipescu a fost pri- 
mit la, acel Stat-Major; prin urmare, el care a împuşcat 
țăranii, nu, dar Filipeseu, care Pa denunţat pentru acea- 
sta în întrunire publică, da! Ne-a confirmat că Prin- 
țul a fost pe urmă să ofere lui Brătianu, şi că acesta a
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refuzat. Recapitulat nemulţumirea contra lui Hârjeu, 
la spatele căruia Filipescu face ce vrea în armată. 

— La, ora 614 convocați la Palat, Maiorescu, Ionescu 
şi cu mine. Conferim în cabinetul de lucru al Regelui: 
Se citeşte depeşile. Regele dă importanţă telegramei lui 
Filaliti, despre propunerile ce i-a făcut Pasici: «Legă- 
tură cu România, pace tratată direct cu Bulgaria, te- 
mere despre Austria». 

Take dă seamă de conversaţia avută cu două ore 

înainte cu Schebeko, dela, care a simţit că Rusia nu vrea 
cu nici un chip răsboiu, dar că se teme de trecerea noas- 

-tră peste Dunăre ; nici o vorbă însă clară de vre-o opu- 
nere. Mai mult, Schebeko a declarat că nici nu cutează să 
facă României, găsind-o insuficientă, propunerea Bul- 
gariei: Turtucaia-Caliacra (probabil spre a scăpa Do- 
briciul). 

Regele pune chestiunea: 1) Dacă Sârbii cer prea 
mult, este temere ca şi Austria să ceară Sangeacul. 2) 

Cum va putea potoli pe Greci, cari probabil vor voi lito- 
zalul Egeei ? Atunci : ne legăm cu aliaţii, suntem duşi să 
susţinem cererile lor; — nu ne legăm, suntem expuşi să 

facă ei pacea şi să fim siliţi la demobilizare. 
Rostul conferinţei : a rămas că trecem cât de. repede 

Dumărea (Luni— Marţi), şi cu declaraţii formale că nu 
urmărim sdrobirea Bulgariei, ne asigurăm astfel «capul 
de pod» pentru mişcările ulterioare. Luni se vor remite 

lui Kalinkoff paşapoartele. 

Restul şedinţei consacrate marievrelor lui Filipeseu 
în armâtă. Regele destul de excitat, spune că a reproşat 
foarte viu lui Hârjeu şi prezenţa lui şi mai ales a lui 
„Filipescu la Călăraşi. «l-am spu:: să-şi deschidă ochii 
asupra uneltirilor din armată. căci pe el îl fac răspun- 
zător». Când Ministrul i-a supus decretul cu numirea 
lui Filipescu în Statul Major, Regele a făcut observaţie 
că ce caută acolo un om politic? că el Rege nu poate re- 
fuza, dar 'de ce s'a propus, — iar Hârjeu, i-a mulţurnit 
-cu efuziune că a semnat... 

30 Iunie. — Maiorescu a primit pe Rahmi-Bey, fost 
deputat la Salonic, introdus de Sefa-Bey în numele
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Marelui Vizir. Au oferit alianță României pentru a re- 
lua Adrianopole. Dacă nu, cel puţin legături pentru vii- 
tor. Noi am răspuns că nu putem deschide chestiunea 
slavismului, pe care ar pune-o o atare perspectivă. Vor- 
be pentru viitor, da! 

2 Lulie. — Consiliu la, Palat. Regele constată că cel 
puţin până azi, acţiunea României este aprobată de toată 
Europa. Maiorescu citeşte nota pe care o va transmite 
la toate puterile, pentru a preciza şi mai clar cererile 
noastre asupra liniei 'Turtucaia—Dobrici— Balcic. Des- 
tul de lungă discuţiune asupra modului de a formula 

„zona, de care, avem nevoie, la, vest şi sud de linia acestor 
trei puncte. Rămâne ca după consiliu să precizăm pe 
hartă, 

In ziare apare un fel de comunicat relatând cam 
tot ce sa spus în Consiliu şi anunțând că Maiorescu 
a îost însărcinat cu 'Take Ionescu să redacteze nota. Iar 
scrisoare de scuze şi de protestări a lui Take către Ma- 
iorescu...! — Peste zi, Hârjeu a regulat cu Ionescu să 
meargă la faţa locului să aleagă topograficeşte fruntaria. 

— Regele a plecat la Corabia. La gară toţi Miniştrii, 
“Regina, Prinţesele. In momentul îmbarcării, Prinţul 
Ferdinand telegrafiază că podul cel mare a fost arun- 
cat la Corabia în şapte ore jumătate. Regele foarte 
mulţumit. — In gara Chitila Regele a fost primit cu 
ovaţiuni de trupele ce treceau. | 
„8 Iulie, — Deschiderea Camerei. Mesajul scurt, 
considerat de toţi ca foarte demn. — In Cameră, Take 
Tonescu îmi comunică copia telegramei transmisă de 
Ferdinand al Bulgariei Regelui nostru *). Dece nu sar 
introduce în text telegramele ? i 

La 7 ore când am văzut pe Dickin la banca lui, 
acesta, primise vizita lui Take Ionescu şi cunoştea deja 
telegrama!! 

4 Iulie. — Maiorescu şi 'Take vin la mine. Hârjeu a 
adus azi dimineaţă dela Corabia proectul de răspuns 
al Regelui *). 

Decidem să telegrafiăm Regelui: «Situaţia, interna- 

*) V, Anexe. doc. No. IV și IV b.
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ţională, ne impune datoria să rugăm pe M. V. să se re- 
întoarcă la Bucureşti. In aşteptare, pare oportun ca tru- 

pele noastre să înainteze mai încet». 
In momentul de a ne despărţi, vine o nouă telegramă 

rău cifrată, prin care Regele cere să adăogăm o menţiu- 

ne că nu putem face ceva fără ceilalți beligeranţi. Adăo- 

găm deci la, răspuns: «Marşul armatei nu poate fi oprit 
decât prin armistițiul general, hotărât simultan cu pleni- 

potenţiarii păcii şi conchis între cei cinci beligeranţi»- 

Răspunsul se cifrează la Externe, dar pleacă şi cu 

automobilul prin maiorul Balif. 

— La 7 ore, Schebeko alarmat ca marşul nostru să 

nu producă căderea dinastiei bulgare; cel puţin să spu- 

nem până unde mergem. , 

— La ora 8 Maiorescu îmi arată o telegramă dela 

Nanu : Sasonov crede că ne-am aliena, toată Europa, dacă 

prin marşul nostru am aduce căderea lui Ferdinand sau 
strivirea Bulgariei; că nimeni nu ne contestă linia Tur- 
tucaia-Dobrici-Baleic (prima oară că Rusia vorbeşte de 

Dobrici!); că nu ar admite să le tăiem cablul Varna- 

Odessa. 

Imi dă originalul scrisorii Regelui de aseară, tri- 

misă de Hârjeu : Ii recomandă ca împreună cu Marghi- 

joman şi Take Ionescu să cercetăm răspunsul de dat. 

Maiorescu observă : «Prima oară când scrie Regele: Mar- 
ghiloman şi Take, şi pune pe Marghiloman înainte!» 

— Hârjeu mi-a spus că Regele a trecut cu automo- 

bilul podul; a intrat în Bulgaria, trupele în delir; a fost 

cu vaporul la, Bechet, unde era Prinţul Ferdinand, toată 

ziua în picioare şi voios. 
5 Iulie. — Maiorescu mă, vesteşte că telegrama, Re- 

gelui sa expediat fără fraza finală privitoare la armis- 

tiţiu. 

Regele sa înapoiat. — Inainte de a ne duce la gară 

în întâmpinarea lui, Maiorescu îmi comunică secret de 

tot (Take nu va, şti), că faţă de Schebeko şi de Fiirsten- 

berg a stabilit că situaţia este schimbată. În adevăr, Fur- 

stenberg i-a adus, pentru a se remite Regelui, copie după 

corespondenţa dintre Viena şi Sofia. — Regele Ferdi-
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nand a recurs la Tarnowsky ca să implore pe Impăratul 

Austriei să-i scape dinastia şi să intervină la Români. 
Impăratul a pus să i-se răspundă: că vina a tot ce se 
întâmplă este a Bulgariei, care nu a voit să- urmeze sfa- 

turile Austriei de a da. de mult României ceea ce cerea; 
că şi acum stfătueşte să ofere imediat României linia, 
Turtucaia—Baleic; că, cu Regele Carol trebue să se ia 
înţelegere penivu pace. (Aceasta este depeşa agenţiilor 
anunțând că Berchtold a fost la Ischl, vizită interpre- 

tată. de presă ca premergătoare demisiei). | 
Insă, Regele Ferdinand nici în extremis nu sa decis 

să fie franc, căci în telegrama transmisă. Regelui nos- 

tu, după mijlocirea de mai sus, nu pomeneşte de. linia, 
noastră! 

Miniştrii străini au trebuit să convină că politica 
bulgară devenea  neexplicabilă. Mai mult, Faseiotti a 
adus din partea lui Ghenadieff, Ministrul Bulgariei, o 
notă, verbală, cu vagi afirmaţiuni de a voi să restabi- 
lească raporturile de amiciţie. Guvernul bulgar <âtant 
dâcid6 d'ezaminer (!) avec un large esprit de concilia- 
tion, les desiderata territoriaux de la Roumanie et de 

conelure un acord le plus rapidement possible». A- 
proape o obrăznicie ! Sa oferit prin Rusia linia Turtu- 
caia—Dobrici—Baleic, şi Ghenadieff nici pomeneală nu 
face. De pace generală, asemenea nimic. . 

Regele a primit pe dată pe Maiorescu. Nu consideră 
serioase propunerile prin Faseciotti şi cere să se răspun- 
ză fără grabă. — Take, cu care ne vedem la 8 ore, iarăşi 
«mouche du coche». cere să nu lăsăm pe Fasciotti să ac- 
cepte, că el cere să menajăm pe Austria (9). El nu 
ştie despre telegrama Ischl şi fuga. la Jockey să comu- 
nice lui Fasciotti ce i se va răspunde!!! 

6 lulie. — Prin Fasciotti, a! doua propunere Ghena- 

dieff, înainte de a fi dat lui Faseiotti răspunsul la nota 
de eri. După lungi manifestații de dorinţă a restabili le- 
găturile de prietenie, şi legând propunerea cu depeşile 
schimbate între regii noştri, Ghenadieff propune: oferă 
României teritoriul bulgar la Nord-Est de linia Tu- 
tucaia—Baleic. In schimb, neutralitatea României şi a- 

19
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jutorul ei pentru pace cu vecinii. Insă ca primă şi prea- 
iabilă, condiţie, armata română se va retrage «derritre 

le Danube». Acest act ar fi de mare însemnătate politică 

pentru, viitor. Restul peltea de protestaţiuni. 

— La 6% convocați la Rege, Maiorescu, Take şi cu 

mine. Am adus răspunsul pregătit. — Oferta era deja 
făcută, printr'o putere (Rusia) în numele Bulgariei, dar 
mai complectă, de oarece se preciza punctele Turtucaia- 
Dobrici-Balcic, la care România a zis clar că trebue un 
“număr de kilometri la vest şi sud-vest, topograticeşte 

necesar unei fruntarii, Cererea ca armata română să se 
retragă dincolo de Dunăre nu poate fi luată în conside- 
raţie: Ea a fost pusă în acţiune pentru a grăbi închee-: 
rea, păcei între toţi beligeranţii. Dacă Bulgaria este ani- 

mată de aceeaşi dorință, să ne-o spună şi să numească 

pe dată plenipotenţiarul ei, pentru a se începe tratati- 

vele între toţi. România atunci va putea pune în servi- 
ciul tuturor «moderaţiune şi imparţialitate». 

La Rege era o telegramă din Berlin, prin care Ja- 
gow a declarat lui Beldiman că la un demers de mijlo- 

cire, Germania a declarat că nu se amestecă. Adăugat, 
fără a căuta să indice ceva României, că crede că dacă 

cumva Sar izgoni dinastia lui Ferdinand, aceasta ar fi 
o greutate. 

Regele încă sub efectul priveliştei trupei; a găsit 
infanterie care înaintase cu 30 klm. în Bulgaria şi îşi 

făcuse deja retraşamente. Numai graţie avântului 
oamenilor se poate înţelege aşa repeziciune. 

7 Iulie. — Nota de eri a fost dată azi, — şi apoi co- 
municată, lui Schebeko şi Yiivstenberg. 

Schebeko a aprobat cu totul; mulțumit că s'a rapor- 

tat că prima propunere a fost făcută prin ei: ar fi fost 
mulţumit să se spună chiar numele de Rusia. Sasonoft 
i-a spus să comunice că Rusia aprobă ca, pacea să se dis- 
cute şi să se închee la Bucureşti (idem Franţa). Tot el 
crede, după ştirile lui din Londra, că Austria ar avea 
alte vederi. 

— Maiorescu a cules din convorbiri, că ar fi trei
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curente : 1) Ca pacea să se desbată între beligeranţi şi 
să fie semnată la Bucureşti. (Tripla înţelegere, — Ger- 

- mania, — în principiu Serbia) ; 2) Ca, pacea, să se facă 
de Puteri (Austro-Ungaria) ; 3) Ca Puterile să se înțe- 
leagă ele în prealabil, lăsând pe interesați să se adune 
şi să discute deocamdată (Anglia). 

— Ristici a, adus ştirea că Papricoff, cu col. Roma- 
novsky, precedat de un parlamentar, s'a prezentat la li- 
niile sârbe pentru a trata. Sârbii au refuzat chiar de a 
primi pe ofiţerul parlamentar, de oarece nu avea legiti- 
maţie ! Ristici erede că sunt tot manevre bulgare spre 
a obţine diviziunea adversarilor. ! 

— Statul-major comunică: la Vratza o patrulă din 
Reg. 1 Roşiori primită eu focuri, a pierdut 4 oameni (5 
Tulie). La o localitate înainte de Ferdinandovo, Divi- 
zia 2-a Cavalerie a pierdut un om. 

8 Iulie. — Primit o carte de vizită a lui Maiorescu 
cu următorul cuprins : «Luni 8/21 Iulie 1913, 7 ore dimi- 
neaţa. — Am primit telegramă directă dela Ghenadieft 
prin care cere pace şi propune să trimită plenipoten- 
țiari pentru noi, întrebând în ce anume loc». 

La ora, 10 fiind la Maiorescu, mi se comunică şi de- 
peşa directă a lui Ghenadietf şi o a doua depeşă a Re- 
gelui Ferdinand către Regele nostru. Sunt de faţă Fir- 
stenberg şi Take Ionescu. Vine şi Papadiamandopulo 
pentru a comunica -că Grecia ar dori ea preliminările 
de pace să se iscălească pe câmpul de bătae, iar pacea 
să se trateze la Bucureşti. 

Maiorescu răspunde că «câmp de bătae» este vag, 
şi cere să comunice guvernului lui că noi dorim ca 
totul să se trateze la noi. Grecia, vrea să evite orice mij- 
locire a puterilor : să înţeleagă deci repede că îndată ce 
vom cade de acord în cinci, va fi mai impozabil Eu- 
ropei. — Venind” Schebeko. continuăm conversaţia : 
şi Take ameninţă cu reluarea libertăţii noastre de ac- 
țiune, căci nu de geaba am trecut cu 300.000 oameni în 
Balcani. Schebeko are numai o observaţie : depeşile 

„ar da la iveală tot tendinţa Bulgarilor de a se înţelege 
numai ei cu noi. «+
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— La 12 ore suntem câte trei la Palat. Se fixează 
că răspunsul va, cuprinde: 1) Ţinem că graniţa noastră 
ne este dobândită, cu complementul că nu se pot ţine : 
fortificaţii la Rusciuc-Şumla şi 20 kim. împrejur» 
Balcicului. 2) Idem protocolul cu Macedonia. 3) Armis- 
tiţiu se poate trata ori unde vor cere beligeranţii. 4) O- 
dată cu armistițiul se vor numi plenipotenţiari pentru 
pace; oferim Bucureşti ca. sediu. 

— Revenim la 6 la Rege. Se mai admite ca să ves- 
tim în particular pe Fasciotti, — ca să afle Bulgarii, — 
că nu vom intra în Sofia. 

Regele se felicită că suntem liberi de acţiunea noa- 
stră; ceeace nu este avizul ce Brătianu i-a exprimat la. 
Corabia, şi după care ar fi trebuit să avem un tratat cu 
Serbia. 

9 Iulie. — Golescu îmi spune că Take profită de si- 
tuaţia lui pentru a specula la Bursă. Era de față Las- 
car Catargi când eri, la Capşa» Victor Ionescu, jumătate 
beat, le-a spus ce rău a făcut Take că nu l-a ascultat şi 
şi-a vândut «platinele». Se poate face apropiere că 
la 3 Iulie, Dickin, la Creditul român, era vestit de Take 
că Regele Ferdinand a, cerut direct pacea, 

— După ora 5, în mijlocul recepţiei diplomatice la 
Externe, revine Fasciotti cu o nouă, telegramă a Rege- 
tui Ferdinand (a treia), dată personal Ministrului Ita- 
lian la Sofia (citrată) : «Sa Majestă le Roi de Roumanie, 
Bucarest. Les attaques continuelles et toujours plus €- 
nergiques des armâes serbe et greeque qui se sont r6u- 
nies et qui opârent avec acharnement, contre les forces 
bulgares. rendent impossible d'attendre les râsultats des 
pourparlers de paiz entames a Nisch (?). La situation 
de la Bulgarie exige que la paix soit signâe au plus tot 
cette nuit, ou au plus tard demain matin. Je m'adresse 
ă Votre Majestâ et ă Votre gouvernement d'exercer sa 
puissante intervention prăs du Roi et des gouverne- 
ments de Serbie, de Grăce et de Montenegro, afin que 
la paix soit signâe au plus tard. demain matin». 

Dusă la Rege telegrama sus citată, reflecţiunile ur- 
mătoare : «situation de la Bulgarie» ? — sa situation 
personelle? 'Tot este adevărat ce mi s'a scris din Peters-
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burg că suferă de mania persecuției. Aceasta este de- 
peşă de om «affole»; — nu putem răspunde, când tra- 
tăm cu guvernul lui, până ce guvesnul nu răspunde. 

Regele autoriză pe Maiorescu să telegrafieze la Bel- 
grad, cu copie la Atena, că spre a răspunde dorin- 
ţei urgente a Regelui Bulgariei, împuterniceşte pe Colo- 
nel Cristescu să, se ducă dela Belgrad la Niş pentru a în- 
lesni la nevoe iscălirea măsurilor preliminare militare, 
cum ar ti o suspensiune de arme sau o ravitaliare. 

10 iulie. — Azi dimineaţă a sosit răspunsul lui 
Ghenadieff, datat de aseară 9 şi 4ă Sotia. Direct către 
Maiorescu şi urgent : «J'ai Phonneur d'aceuser râception 
«de la dâpâche de votre Excellence, expâdie hier de 
«Bucarest et recue aujourdhui (9/22 Juillet) par inter- 
«mâdiaire de S. E. Ministre Italie. Je dâclare au nom . 
«du gouvernement bulgare que nous sommes d'accord 
«sur les points principaux” qui constitueront les bases 
«de la paix et que sur les points secondaires je ne pr&- 
«vois aucune dificult& pour Ventente dâfinitive qui 
«sera Gtablie par le trait& de paix, soit general soit spe- 
«cial entre la Roumanie et la Bulgarie, selon les pref&- 
«rences du Gouvernement royal roumain. Le gouver- 
«nement bulgare accepte avee empressement la pPropo- 
«sition- de V. E. que la discussion des prâliminaires de 
«la paix ait lieu ă Bucarest et nommera des plânipo- 
«tentiaires ă cet effet, et que les pourparlers militaires, 
«concernant Parmistice et autres points y relatifs, so- 
«ient terminâs ă Nisch. La bonne grâce avec laquelle le 
<«Gouvernemment roumain a râpondu au d&sir de la Bul- 
«garie de renouveler les anciennes relations dW'amiti6, les 
«efiorts qu'il fait pour aceâlârer la eonelusion de la paix 
«me donnent la, confiance que V. E. voudra bien sem- 
<ployer ă nous aider â atteindre rapidement le but 
«&minamment humanitaire qui est la cession des hosti- 
<litâs. Veuillez agr&er, ete. — N. Ghenadietf». 

Iu acelaş timp, Pilodor telegrafiază din Atena: ”) 
<Ministrul Afacerilor Streine, căruia i-am comunicaț azi 
  

«Le Ministre Affaires Etrangăres augquel j'ai communi- 
<«Qu6 ce matin contenu de votre tâlâgramme chiftr& No... m'a 
«pri6 attendre r&ponse.—
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dimineaţă conţinutul telegramei Dvs. cifrate, m'a rugat 
să aştept răspunsul». (Este copia părţii finale a notei 
de răspuns dela, 8 Iulie comunicată la, Belgrad cu îndemn 
de a se accepta vederile noastre şi cu copie după această 
din urmă, trimisă şi lui Filodor spre încunoștiinţare şi 
răspuns). «A dat răspunsul astă-seară, Guvernul grec 
«primeşte reunirea pentru preliminările păcii la Bucu- 
«reşti. Plenipotenţiarii vor semna şi armistițiul la Bucu- 
«rești, căci guvernul grec ar voi ca, armistițiul şi preli- 
«minarea de pace să nu fie semnate separate, dar îm- 
<preună. Guvernul grec va numi ca, delegat pe Panas, 
<fost Ministru la Sofia, şi un militar. Ministrul A face- 
«rilor streine a adăogat că guvernul grec a primit o 
«comunicare dela Pasici din Belgrad că doreşte ca Ex. 
«V. să conchidă preliminarea, păcei la Bucureşti, cu 
«toate. că această propoziţie, adaogă Ministrul A faceri- 
«lor streine, nu este conform planului anterior al guver- 
«nului grec, care consista a semna preliminările păcii 
«pe câmpul de bătaie şi a veni în urmă la conferința 
«din Bucureşti pentru a încheia pacea definitivă. Gu- 
«<vernul grec, de acord cu M. S. Regele, a adoptat păre- 
«rea dvs. şi a hotărît să trimeată delegaţi la Bucureşti, 
  

«Il vient de la donner ce soir. Le gouvernement hellâni- 
«que, a-t-il dit, accepte r6union Bucarest plânipotentiaires 
«prâliminaires de la paix. Ceux-ci signeroni aussi armistice 
«ă Buearest, car le gouvernement hâllenique ne voudrait pas 
«armistice et prâliminaires de la paix soient sign6s s6parâ- 
«ment, mais simultanement, Le  gouvernement hell6nique 
«nommera comme dâlegu6 â cette effet, Panas, ancien Ministre 
<ă Sofia, et un militaire. Ministre Atfaires Etrangăres a 
«xegu communication par Pasiteh de Belgrad du dâsir V. E. 
«conclure prâliminaires de la paix ă Bucarest, quoique cette 
«proposition, a ajoută Ministre des Affaires Etrang&res, n'a 
«pas 6t6 conforme plan antârieur du gouvernement hellâni- 
«que, qui consiste conclure champ de bataille preliminaire 
«de la paix et reunir ensuite confârence ă Bucarest pour 
«conclusion paix dâfinitive. Le gouvernement  hell6nique. 
«d'acord avec S. M. le Roi, s'est range ă votre avis etila 
«d€cid€ d'envoyer des dâlâgus Bucarest et non plus â Niseh. 
«Seulement, a ajoute Ministre des Aifaires Etrangeres, cette 
«dteision du gouvernement grec n'est qw'officieuse et il
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«şi nu la Niseh. Numai a adăogat Ministrul, această 
«hotărâre a guvernului grec nu e decât oficioasă, şi do- 
«reşte să i se facă cererea întrun mod oficial de a tri- 
«mite delegaţi la Bucureşti, căci numai atunci va putea 
«răspunde şi el oficia. 

La, 4 şi 40 Maiorescu expediază prin Filodor invi- 
taţia de a se trimite la Bucureşti delegaţi pentru preli- 
minare de pace definitivă. Insistă, având în vedere si- 
tuaţia gravă din Sofia, să se discute de pe acum la Niş 
unele măsuri militare prealabile şi urgente. Comunică 
în plus că Cristescu e la Niş şi că Coandă va sosi mâine 
acolo. 

— Regele, din consideraţie pentru Regele Ferdi- 
nand, a telegrafiat Regilor Greciei, Muntenegrului 
şi Serbiei, că orice nouă vărsare de sânge mar putea 
decât să îngreuneze situaţia. 

— Maiorescu, îmi comunică în mare seeret, că Sefa- 

Bey a venit să încerce terenul ca să fie admisă şi Tur- 
cia să negocieze cu toată lumea la Bucureşti, ca, belige- 
rantă! Maiorescu a 'declinat propoziţia. Repetă că Tur- 
cia, va avea umilirea să i se ia pentru a doua oară A- 

  

«desire Gtre saisi officiellement de la demande envoyer dâ- 
«legu6s Bucarest et c'est alors il repondra 6galement offi- 
«ciellement, car le Cabinet grec ne se considere par les d6- 
«marehes President Conseil serbe, que saisi officieusement». 

A 4 h. 40 Maiorescu expâdie par Filodor invitation en- 
voyer Bucarest dâlâgus pour prâliminaires paix et paix d&- 

finitive. ]l insiste, vu situation grave Sofia, de discuter 

dejă Nisch quelques mesures militaires prâalables «et ur- 

gentes». Communique en plus que Christescu est Niseh et 
Coanda y arrivera demain. 

-Le Roi, par 6gard pour le Roi Ferdinand, a tâlegraphiâ 

aux Rois de Grece, de Montenegro et de Serbie, attirant leur 

attention gue toute nouvelle effusion de sang ne pourrait 

gwempirer la situation. 

—- Maiorescu me fait part — secretissime — que Seta-Bey 

est venu tâter le terrain pour que la Turquie fut admise ă 

nâgocier aussi avec tout le monde i Bucarest comme belligâ- 
vante! Maiorescu dâeclin6 proposition. Râpăte que Turquie 
aura lhumiliation de se faire une seconde fois reprendre
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drianopole, dar de astădată de către Europa. Dar Regele 
a telegrafiat Sultanului sfătuindu-l, cum îl mai sfătuise 
să facă pacea cu Italia, să nu caute să se stabilească în 
Adrianopole. 

— De notat telegrama lui Ghenadieff, care primeşte 
cu satisfacţie ştirea că România vrea, să ia şi ea parte la negocierile militare din Niş. 

— Maiorescu îmi arată copia telegramei lui Murani 
(Regele Ferdinand), către un consilier Baschara de la 
Viena, unde afirmă cu sânge rece nedreptatea ce i-a fă- 
cut soarta, că e bine, că dinastia lui nare să se teamă de nimic! Acelaş om cerea ca pacea să fie iscălită în 24 de 
ore, atât de mare era, pericolul. 

— Pasciotti m'a întrebat dacă nu voim să avem mă- 
riniimia să lăsăm ea. aprovizionarea să se facă prin Varna. 
Răspuns: Da, dacă această cerere a Bulgariei este fă- cută prin Legaţiunea italiană, Faseiotti profită de 
aceasta pentru a insista că dacă vrem să urmăm pe vii- 
for o politică «românească», dacă «avem ur ideal naţio- 
na», trebue să fim prieteni cu Bulgarii. — Acelaş Fas- 
ciotti spusese lui Take că el nu iubeşte Austria. 

  
Andrinople, cette fois-ci par lEurope. Mais le Roi a telâgra- phie au Sultan, de mâme qu'il lui avait donn6 4 temps la conseil de faire la paix avec Pitalie, lui renouvelant le con: seil de ne pas chercher a s'tablir ă Andrinople. 

A noter la depâche de Ghenadieff, accueillant avec satis- faction la. nouvelle que la Roumanie veut aussi prendre part aux n6gociations milițaires de Niseh, 
Maiorescu (9 h.) me montre copie du tâlegramme de Murany (Roi Ferdinand), â un conseiller Baschara de Wien. cu il crâne et affirme que de sang froid il examine Vinjus- tice que le sort lui fait, qu'il est bien, que sa dynastie n'a rien a craindre! Le mâme homrie qui demande que la paix soit siente dans le 24 heures, tant le pâril est grand... — Fasciotti m'ayant sonde si nous ne voudrions pas avoir la niagnanimită de laisser ravitailler par Varna, je porte au Club, 9 h. 10, la r6ponse: Oui, si c'est demand par la Bul- garie par le canal de la legation d'Italie. Fasciotti en pro- fite pour însister que si nous voulons suivre dâsormais una politique «roumaine», si “nous avons un idâal national», i! fallait faire amiti6 avec la Bulgarie. Le mâme Fasciotti avait dit â Take qu'il n'aimait pas lPAutriche...
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1 iulie, — Telegrama Regelui Greciei. EL ad- 
mite că nu trebue să se urmărească o prea mare mieşo- 
rare a Bulgariei, dar nu consimte având în vedere 
reaua, credinţă a Bulgariei, să se iscălească un armisti- 
ţiu înainte ca condiţiunile detailate ale păcii să fi fost 
hotărâte. e 

— Maiorescu calm; încearcă să reacționeze în con- 
tra nervilor lui Take Ionescu, care acum împreună cu 
Blondel şi excitându-se unul pe altul, tremură pentru 
soarta Bulgariei. 

Ministrul de Interne îmi cere 30.000 lei, pentru co- 
misia sa, — Păltineanu, Apostolu, Gică Bădescu. Su: 
pui cazul lui Maiorescu : «Dar dă-i dracului ; scăzut de 
când cu guvernul naţional, Take trebue să-şi plătească 
oamenii ca, să-i ţie W. 

12 Iulie. — Golescu îmi spune: «Noi ne gândim la 
cele mari şi 'Take aleargă din om în om ca să aleagă 
curtieri la bursă pe Th. Bădărău şi pe Victor Filoti W» 

D. Solomon dela «Concordia» îmi cade în genunchi 
pentru sonda, lor, pe care nu o pot deschide din opozi- 
ţia «Columbiei». Consiliul superior al minelor a opinaţ 
pentru; până şi Alecu Constantinescu a intervenit (So- 
lomon zice: lam interesat să intervină), dar Take şi-a 
vezervat să rezolve chestiunea ! ! 
„Am seris lua Take să se amâne deschiderea ere- 

ditului, de frica polemicilor ce ar deştepta cheltuiala 
cu o comisie care nu poate fi decât oficioasă, de oarece 
armata, are administraţie efectivă. — E] îmi răspunde 
insistând. Atât mai rău! 

— Sehebelko, care se vede că nu iartă pe Bulgari, a 
întrebat dacă suntem siguri de graniţa noastră, de oare- 

  

11 juillet. — Tâlâsramme du Roi de Grâce. [Il admei qw'on 
ne doive pas poursuivre «une trop grande diminution de la 
Bulgarie», «mais îl ne consent pas, 6tant donne la mauvaise 
foi de la Bulgarie, ă signer un armistice avant que les con- 
ditions assez detaillees de la paix aient 6t6 avrâtâes». 

Maiorescu calme; essai de râagir contre les nerfs de Take 
Tonescu qui, maintenant, avee Blondel et sexeitant Pun 
Yautre, tremblent pour le sort de la Bulgarie.
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ce termenii depeşii lui Ghenafdieff nu sunt peremtorii. 
Maiorescu răspunde că are o chezăşie: armata din Bal- 
cani. Insă Fasciotti a, venit cu declaraţia că Tarnovsky 
a fost rugat de Ghenadieff să declare Ministrului _ita- 
lian, spre a fi transmis la noi, că tot, absolut tot ce am 
cerut este acordat, dar cum telegrama lui era, deschisă, 
trebuia pentru opinia publică să răspundă lui Maio- 
rescu în forma în care a răspuns. 

— Maiorescu îmi spune că eri, Take Ionescu pu- 
nând înainte situaţiunea în partidul lui, i-a cerut să fie 
delegat la conferinţă. Maiorescu retranşându-se la spa- 
tele preşedinţilor de consultat, a zis că va consulta pe 
Rege. Azi dimineaţă Take i-a scris că ceea ce i-a cerut 
aseară este un «sine qua non» pentru dânsul. Dar, de 
acord cu Regele, s'a convenit că vom fi cei trei miniştri 
cari am îost convocați în consiliul restrâns, -însă Regele 
ar dori să alăture şi pe Costinescu, 

Am raportat lui Maiorescu spusele lui 'Toncescu 
venit dela Orhanie, că la Statul-major Crăiniceanu, 
Brătianu şi Duca, — acesta ca secretar al Generalului,— 
sunt factorii cei mari; pe când la Cartierul-General, Fi- 
lipescu face pe Şeful de Stat-Major! Bine că nu avem 
bătălii ! 

13 Iulie. — Conferinţă la preşedintele consiliu- 
lui: Firstenberg, Barclay, Waldhausen. Se citesc tele- 
grame. Lahovary dela Paris telegrafiază că la Aface- 
rile streine mau de gând să se amestece în complicaţia 
turcă Adrianopole: «Que la Bulgarie se dâbrouille 
comme elle pourra». — Maiorescu declară că România 
nu va face pe jandarmul pentru Bulgaria, şi că e treaba 
marilor Puteri să avizeze; dacă acţiunea lor e sterilă faţă 

  

13 juillet. — Conference chez Prâsident de Conseil: Fiir- 
stenberg, Barclay, Waldhausen. On lit les depâches, Laho- 
vary de Paris t6legraphie qw'aux affaires 6trangâres on ne 
compte pas se mâler de la complication turqua Andri- 
nople: «que la Bulgarie se dâbrouille comme elle pourra». 
Maiorescu dâclare que la Roumanie ne fera pas le gen- 
darme pour la Bulgarie et que c'est aux puissances ă avi- 
ser; si leur action est sterile vis-ă-vis de la Turquie, cette
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de Turcia, această neputinţă o să aibă o repercuţie pe con- 
ferinţa din Bucureşti, căci Grecii se vor simţi fără frână. 
La aceasta răspunde Barclay: că asupra Greciei se 
poate acţiona cu mai mare eficacitate !? — Maiorescu in- 
vită pe miniştri să confere cu Schebeko, Fasciotti şi 
ceilalţi, dacă cad de acord să dea aceiaşi inspiraţie 
guvernelor lor, fiindcă cunose mai bine chestiunile de 
cât Ambasadorii dela Londra. 

— Costinescu a primit cu, recunoştinţă, dar a, cerut 
să consulte pe Brătianu; scrisoarea lui a pornit astă- 
seară. 

Take găseşte combinaţia prea  meschină, pentru el 
şi cere ca un al doilea takist (Dissescu), săi fie adăo- 
gat, — ceeace face cinci plenipotenţiari !! Adineauri, 
în prezenţa lui Arion şi lui Cantacuzino. a declarat că 
va lua un concediu pentru a merge la Aix-les-Bains! 

Duminică, 14 Iulie. — Maiorescu îmi spune că Take 
face o concesiune: dacă Costinescu acceptă, vom ră- 
mâne patru; dacă refuză, cere locul pentru Disseseu. 

— Delegații bulgari, primiţi la Giurgiu de Iaco- 
vache, sosese ora, 2: Tonceft, Ministrul Finanţelor, şef 
de misiune, General Ficeff şef de Stat-Major, Dr. Ivan- 
  

mâme impuissance aura de la râpercussion sur la, confrenee 
de Bucarest, car les Grees se sentiront sans frein. Ce â quoi 
Barelay dit: «Sur la Grâce on peut agir plus efficacement>!? 
Maiorescu invite les Ministres a confârer avee Schebek», 
Paseioiti et tous; sils sonţ d'acord, donner eux la mâme 
inspiration ă leurs gouvernements parce qui'ils sont mieux 
renseign6s que les ambassadeurs Londres. 

Costinescu a acceptă avee Treconnaissance, mais a de- 
mand6 ă consulter Bratianu. Sa lettre est partie le soir 
im&me. | 

Take trouve la combinaison trop mesquine pour lui et 
demande qwun second takiste (Dissescu) soit adjoint, ce 
qui ferait cine pl&nipotentiaires ! Tantât, — prâsents Arion, 
Cantacuzâne — il a d&elar6 qu'il allait, prendre cong6 pour 
Aix-les Bains ! 

Dimanche, 14 juillet. — Maiorescu me dit que Take fait 
une concession: si Costinescu accepte, on restera ă 4, — mais 
sil refuse, il demande la place pour Dissescu. Les dâlâguts 
bulgares, recus a Giurgiu par Iacovaki, arrivent a 2 h. — 
Tonteheff, Ministre finances, chef mission, gânâral Fit-



180 NOTE POLITICE — 1913 

ciof, vice-preşedintele Sobraniei, Radeff, om politic şi 

gazetar, Col. Stancioff. 
— Tonceff a venit să mă vadă, foarte preocupat 

să dea asigurări de prietenie pentru viitor. A  dorit'o 

totdeauna: prezida marea Sobranie când sa oferit în 
1886 Coroana Regelui Carol. Papricoff nu o să vie: 
foavte ruso-fil. Rusia i-a tras totdeauna pe sfoară. In 
chestia turcească : Europa ar trebui să ia măsuri; poate 

mai târziu vor putea Bulgarii, dar astăzi nu pot. 
Luni, 15 Lulie. — La ova 9 soseşte răspunsul lui Bră- 

tianu; Maiorescu telefonează lui Costinescu şi află că 

pleacă la Sinaia; Maiorescu aleargă la gară şi îl aduce 
îndărăt. — Costinescu comunică că Brătianu nu se mai 
consideră ca şeful partidului şi sfătuește pe Costinescu 
să se concerteze cu ceilalţi pentru a hotărî ce va face. 

Maiorescu îl conduce la Ferekyde, cerându-i un răspuns 
pentu ora 12. Răspunsul e negativ: din momentul ce 
Brătianu a refuzat, nici un liberal nu poate primi. — 
Vom răbda pe Dissescu, dar de pe acum a fost adăogat 

Generalul Coandă. Mai târziu, presupun propus de Rege, 
şi Colonel Cristescu. 

  

“cheftf chef Etat-major, Dr. Ivantehof vice-president Sobra- 

nie, Radeff, homme politique-journaliste, Col. Stancioti. 
Tontcheff vient me voir. Tr&s preocup& de donner des assu- 

xances d'amiti€ pour avenir. De tout temps il Pa dâsir€: il 

prâsidait le zrand Sobrani6 gquand on a offert en 1886 cou- 

ronne au Roi Charles. Paprikoff ne viendra pas: tres russo- 

phile. I.a Russie s'est toujours joute d'eux. Sur question 
turgue: Europe devrait prendre des mesures; les Bulgares 

peut-âtre plus tard, aujourd'hui peuvent pas. 

15 juillet.— A 9 h. arrive la râponse de Bratianu; Maio- 

rescu telephone ă Cosiineseu et apprend qu'il part pour Si- 
aaia; Maiorescu court gare et ramâne Costinescu. Costi- 
nescu communique que Bratianu ne se considerant 'plus 
comme chef de parti, conseille ă Costinescu de se concerter 
avee les autres sur ce qu'il doit faire. Maiorescu la conduit 

chez Pherekyde, lui demandant une r&ponse pour 12. Avant 

midi M. me telephone que râponse nâgative, Bratianu ayant 
refas6, aucun liberal ne peut aceepter. On subira Dissescu, 
mais d'ores et dejă Coanda est ajoute. Plus tard, je suppose, 
sur proposition du Roi, aussi Colonel Christeseu.
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—Rugat de Maiorescu, am chemat pe Pizani ea să-l 
scutur. «Eipoea» se va, schimba. Blamează pe Filipescu, 
dar mai ales pe fiul său «copil de clasa treia primară». 

—La ora 7 Generalul H ârjeu se reîntoarce dela Rege, 
pe care l'a consultat asupra propoziției făcută de Ton- 
cetf şi Stancioff de a se ocupa Vidinul după cererea 
lor, pentru a evita ororile unei cuceriri de către Sârbi. 

Cădem de acord — Take fiind prezent, — să pro- 
punem lui Pasici : Să-şi oprească trupele ; iar dacă nu, 
să ocupăm în comun oraşul. 

Maiorescu şi cu mine mergem la Pasici, soseşte şi 
Ristici : vor consulta comandamentul superior, şi vor 
reflecta ! (m'aşi prinde că vor consulta şi pa Putnic). 
Ristici : vor consulta comandamentul superior, şi vor 
puteri să trateze cu noi, dar numai ad-referendum cu 
ceilaiţi ! 

16 Lulie. — Două note, una a lui "Take în «Universul, 
alta a lui Bădărău în «Presa» asupra delegaţiei române. 
Obraznice şi neexacte ! 

— Colonelul Cristescu raportează: Armata sârbă ad- 
mirabilă: adevărata conducere o are Col. Pavlovici, tâ- 
năr de 39 ani foarte capabil ofiţer de Stat-major. Prin- 
țul moştenitor în fruntea soldaţilor şi mereu la, foc; cum 
a venit Cristescu, s'a anunţat luerul până la cel din 
urmă soldat, ceeace a ridicat mult moralul. Sârbii i-au 

  

— Pri€ par Maiorescu, j'ai appele Pisani pour lui laver le tâte ; «Epoca» changera. 1] blâme Philipescu, mais surtout son fils, qui n'a pas mâme le cerveau d'un «copil el. III prim». 
— A 7 h. gânâral Herjeu revient de chez le Roi, qu'il a eon- sultă sur la proposition faite par 'Tontehetf et Stanciofi d'oe- 

cuper sur leur demande Widin, pour lui eviter les horreurs dune prise de vive force par les Serbes! 
Tombons d'aecord, — Take prâsant, — de proposer ă Pasiteh : 1) qu'il arrâte ses troupes ; 2) sinon, d'occuper en commun la ville. Allons Maiorescu et moi trouver Pasiteh ; arrive aussi Ristiteh ; ils râtlâchiront en consultant aussi «le commandement snpârieur» ! (Paurais pari€ qu'il doit voir aussi ce que dit Putnik). Ristich nous dit duiil a appris que les Pulgares avaient plein pouvoir pour: traiter avec nous, mais senlement ad referendum avec les autres!
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lăsat direcţia efectivă şi după sfatul lui sau desprins 

două divizii din Corp. 1 la Corpul III, ceeace a dat pu- 

tinţă ofensivei care i-a dus dincolo de Cociana., — El 
afirmă că deşi cer mereu suspensie de arme, Bulgarii 

atacă cei dintâi: se vede că azi chiar au înfundat divizia 
care era în observaţie la Vlasino şi ameninţă linia Us” 

kub-Vrania-Belgrad. 
— Arion furios de numirea lui Dissescu şi de a nu 

fi fost ţinut în curent de nimic; vrea să se retragă ime- 

diat după pace. 
— Am răfuit pe Take în Consiliu pentru notele de 

mai sus, şi pentru chipul cum înţelege cenzura când 
este vorba de colegii lui (afacerea Uhrinowschi, fi- 

nanţe, rechiziţii în Bulgaria). 
17 Xulie. — Conferinţă la ora 4- Maiorescu are la 

dreapta, delegaţia bulgară (ordine alfabetică), la stânga 

delegaţia greacă. Sunt în faţă, la dreapta Take Io- 
nescu, Coandă, delegaţia muntenegreană; la stânga Di- 
sescu, delegaţia sârbă. — Suspensia de arme repede a- 
cordată şi redactată, citită de Coandă. 

— După conferinţă  deliberăm în trei şi pe urmă 

mergem la Maiorescu să vedem «aide-mâmoire» date de 
Austria şi Rusia. , 

__ Rusia: — Malurile amândouă ale Vardarului cu 

calea ferată Serbiei ; amândouă malurile Strumei Bul- 
gariei; graniţă, linia despărţitoare a apelor între amân- 

două văile ; Istip Serbiei, probabil şi Koceana şi Stru- 
miţa. — Între Grecia, Serbia şi Bulgaria, graniţa ar 

porni dela Ghergheli, ar trece valea Sfrumiţei până la 
Drama, lăsând Seres şi Drama Greciei. In ce priveşte 
traseul dela Drama la mare; marile Puteri vor deter- 
  

Aide-mâmoire donn€ par Autriche et Russie. 
Russie: Les deux rives du Vardar, avec le chemin de fer 

â la Serbie; les deux rives de la Strouma ă la Bulgarie; 
frontiăre, le partage des eaux entre les deux valltes; Îstip 
ă Ja, Serbie; probablement aussi Koceana et Strumiiza. Entre 
Grăce, Serbie et Bulgarie, la frontitre partirait de Gherghe- 
li en traversant valle de la Strouma jusqu'a Drama, en lais- 

sant Serres et Drama ă la Grâce. En ce qui concerne le trace 
de Drama, & lu mer, la dâtermination de la ligne sera laisee
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mina linia, fiindcă Grecii nu vor consimţi să piarză 
Kavala la Bucureşti. 

Austria : — Serbia va avea malul drept al Varda- 
rului; malul stâng cu valea Brenicei, Bulgarilor. Bul- 
garia trebuind să păstreze Cavala, va avea la sud: 
Struma şi valea Strumei de sus, hotărnicită la sud dela 
Belagica Planina până la Vardar, plus coasta de resărit 
a Cavalei până la Enos. Bulgaria va avea drumul dela - Drama” trecând prin Seres până la Demirhissar 
(toată partea cu Struma de sus-valea,  Strumei este ne- 
înţeleasă). 

Studiat cu Cristescu dacă, Cavala rămânând Gre- 
ciei, nu este pe Karasu (Mesta) loc pentru cale direcță 
Dedeagatci-Sofia, ca să nu se zică că, cu luarea, Cavalei, 
se închide drumul la marea Egeei pentru Bulgari. 

— Dimineaţa, Universul, Epoca, anunţă demisia lui 
Brătianu spunând şi ce era în scrisoarea către Costi- nescu ; exact ce raportase Take eri în Consiliu. - 

— Conversat seara, cu Blondel. EI îmi explică ime- 
diat propunerea, lui Schebeko, prin faptul că ar fi exis- tând o asigurare dată de Rusia la Sofia în sensul 
schimbărilor din timpi apropiaţi: că Cavala nu va fi 
lăsată Grecilor. Confidenţial, îmi spune Blondel. 

18 Iulie. — Iau copie după propunerea Austriei. 
Se explică ceva din ce părea eri neînțeles. Nu se explică 
zănaticia celor din Ball-Platz, cari par că nu ştiu măcar 
că s'a petrecut ceva pe Vardar de o lună. încoace ! 

— 4 ore conferinţă. Se propune de Maiorescu ca cei interesaţi să-şi comunice propunerile lor spre a, se uşu- 
ra lucrarea, finală. — Take Ionescu pleacă cu Venizelos. 

  

aux Puissances, ear les Grees ne pourront consentir 4 /aban- don de Kavala ă Bucarest. 
Autriche:  Serbie aura rive droite du Vardar; la rive gauche avec la vallte de Breniza (Bregalnica — je erois) aux Bulgares. La Bulgarie devanţ conserver Kavala, aura au Sud: «das Struma una das obere Struma-Tha]: (im Siden begrenzt von der Belagica-Planina bis zum Wardar)». De plus, la câte est de Kavala jusquă Enos. La Bulgarie aura le «Bahn von Drama îiber Seres nach Demirhissar»,
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— 9 ore Externe. Conferim cu Bulgarii asupra pre- 

tenţiilor noastre. Citesc trei pasagii din depeşa lui Maio- 

rescu din 8/21 Iulie lui Ghenadief, ale cărei puncte de 

tond au fost primite de acesta, cum ştie Toncelf. Produ- 

cem harta cu linia aleasă de Institutul nostru geogra- 

fic. Lăsăm pe Bulgari în salonul cel mare să o studieze. 

Peste 20 minute Radeff vine: linia, noastră este de 

natură a întrerupe lucrările conferinţei; cerem încă o- 

dată atât cât ne dă linia Turtucaia-Balcie. Da,'sa vo- 

bit de câţi-va kilometrii la vest, dar aceasta nu poate da 

un accesoriu egal cu principalul; ei vor avea nevoe de 

a referi guvernului lor... | 

Când vin Tonceff şi Fiteett; primul: «Ne voim ţine 

angajamentul, dar trebue să măsurăm cât va face; ne 

vom înţelege negreşit, dar (adresându-se lui Take) : care 

va fi, d-le Take Ionescu atitudinea României în pacea 

generală ?. (*) — Take Va luat de braţ, sau retras în- 

tun colţ şi cu Radeff, iar după 30 minute tot continuau 

conferinţa, lor pe şoptite.... ferindu-se de noi ceilalţi ! 

Vineri, 19 Iulie. — Comunicat lui Maiorescu legătura 

ce Tohceff vrea să stabilească între fruntaria, noastră şi 

întreaga chestiune adusă conferinţei. — La 4 când ne 

revedem, luând ordinele Regelui, ne comunică că cestiu- 

nea graniţei se va lăsa, exclusiv să o tranşeze militarii 

noştri cu militarii Bulgari : aşa va trece pe al doilea 

plan preocuparea politică. — Se ia întâlnire, între mi- 

litari. pe mâine 11 ore la externe. , 

— La conferinţă Tonceff ne comunică că ă aliaţii i-au 

dat în seris propunerile lor. Nimic alt. 

După şedinţă 'Tonceff îmi arată propunerea: Sârbii 

linia Strumei, Grecii litoralul dela confluenţa Sarpde- 

vii (3) (ered 'Tapolnica) la cota 1314 (exact 1324) la 

Strazac la cota 1152 (exact 1200), la Kuzlar (cota 21177) 

şi coboară la 3 klm. de Makri. (Ar rămâne Bulgariei nu- 

mai Dedeagaciul pe o limbă de pământ). 

  

(*) «Nous tiendrons Pengagement, mais nous devons aussi 

«mesurer ce que cela donne; nous nous arrangerons certai- 

«nement, mais (s'adressant ă Take) quelle sera, Mr. Take Io- 

«nescu, Pattitude de la Roumanie dans la paix genârale? >
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Stau de vorbă lung cu Tonceff şi Ficeff. — Primul: 
Eivocaţia punctului Kavala la o conferinţă europeană; 
dacă au o hotărâre de principiu în favoarea lor, chiar 
dacă nu sar executa, aceasta ar fi în viitor justificare 
că, la prima ocazie, să-şi reia acest port cu armele. 

Am obiectat că ar fi mai bine o pace definitivă azi, 
cătând compensaţii, precum o sumă în bani cu care re- 
pede şi-ar putea face cale ferată Filipopole-Stanimaka- 
Pasmakli-Xanthi şi utilă portului Dedeagaci, rămânând 
ca, din coasta fertilă să ia cât mai mult până aproape de 
Cavala. — Toncetf îmi cere să repet combinaţia. Fiteeff 
are aer'l a intra în aceste vederi. 

Vine şi Take Ionescu. 'Tonceff mai spune că speră să 
se înţeleagă cu Sârbii: ce, au să se bată Sârbii din nou 
pentru Grecia ? — Răspundem: Atunci cauza Dvs, este 
câştigată (sunt sceptic). — Pentru a doua, oară repetă : 
Dar dacă armata, română se retrage ? — Replic: Aceasta 
nu cred să fie de prevăzut! 

_— Brănişteanu asupra demisiei lui Brătianu: Fa- 
gure a văzut la, Costinescu scrisoarea lui Brătianu. Se 
termină enunțând speranţa că cei patru, — se vede că 
este un comitet de vacanţă —, se vor fixa asupra 
lui Pherekyde. Adică: sa propus lui Costinescu (libe- 
ralii au zis «lui Brătianu»), Brătianu recomandă pe 
Pherekyde ; evident Costinescu era să răspundă «nega- 
tiv» (aşa era scrisoarea lui către Maiorescu !). — De 
altfel Anton Carp fiind la mine alaltăeri şi incidental 
venind. vorba, de delegaţia, la, conferință : «Ce? lui Cos- 
timescu sa propus ?» — Da, zic eu. — Mirare la el. Tot 
Anton Carp a recunoscut că, plecând la armată, Bră- 
tianu i-a vestit că se va, retrage. 

20 Iulie. — A treia conferinţă de formă, se nego- 
ciază. Avut lungă conversaţie cu Spalaicovici. EI bla- 
mează pretenţiile Greciei, ştie că, Bulgarii ori când vor 
cerca cu armele să reia Kavala şi că ar fi bine să se facă 
presiune asupra Grecilor. 

La 5 ore conferim cu Hârjew pentru frontiera noa-- 
stră. Dărz, abia îi putem rupe o modificare sub Ecrene 
şi o burtă, degeaba eroită, între Corcut şi Kiezut- Ahmet. 

Seara la 9 ore delegaţii militari vor termina cu Bulgarii. 

  

13
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  Duminică, 21 Iulie. — Conferinţă definitivă cu Bul- 
garii. Diseutăm din nou linia. Fitceff, în foarte buni ter- 
memni, apără linia lui. Răspund Coandă şi Cristescu. 
Toncetf mai caută concesii, ca să poată prezinta poporu- 
lui bulgar un semn de amiciţie a României. — Maio- 
rescu : Semnul acesta este că sunt 6 luni de când Româ- 
nia şi-a formulat cererea ; dacă Daneff înţelegea, multe 
lucruri triste pentru Bulgaria nu s'ar fi petrecut, Am 
mobilizat. Opinia politică şi la noi este excitată. Azi însă 
nu cerem nimic mai mult ! 'Trebue terminat repede ; alt- 
ceva nu se mai poate. 

Bulgarii sau înclinat. 
Pentru şcoli, Tonceff a, cerut o declaraţie reciprocă. 

“Maiorescu refuză : este vorba numai de privilegii ce 
aveau Cuţovlahii în teritoriul turcesc; ceeace nu ar fi 
cazul în vechile teritorii bulgare şi române. Bulgarii ac- 
ceptă, dar ca să nu se dea prilej şi aliaţilor de a face 
aceiaşi cerere, se va regula prin note separate. Se a- 
cordă zonă de nefortificare. 

— La întoarcere, conversaţie pe bulevard. Patceff : 
n'a condus el campania doua, ci Savoff : şcoală rusă ; a 
făcut război de poziţie şi front imens ca în secolul al 
18-lea. Dacă se urma război de manevră cu forţele bloc 
pe un punct, Sârbii şi Grecii erau zdrobiţi ; el a cerut 
schimbarea planului. Dar cu osebire, Bulgaria n'are oa- 
meni de Stat. Politiceşte nu era nimic pregătit, atunci 
când Daneff dăduse asigurarea că totul era aranjat cu 
Rusia şi cu România. 

Tonceff : Amiciţia Austriei nu se dovedeşte cu nici 
un demers; Fiirstenberg îi dă asigurări, dar nu vede o 
presiune. Vrea să ştie, în viitor, dacă atacă ei pe Greci, 
ce vom face noi? Răspund: Sunt sigur că nu vom sări 
pe ei. Avem graniţa noastră, nu ne trebue suflete bul- 
gare. 

22 lulie. — Conferinţă la 10 ore. Maiorescu comu- 
nică acordul nostru cu Bulgaria. Discursul lui foarte 
bun, de consultat ulterior.
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Se prelungeşte suspensiunea de arme până la 26 
Iulie, ora 12 din zi. 

După conferinţă, mi se comunică o notă cu creionul 
a lui Barelay, autorizat, dacă şi alţi colegi o fac, să no- 
tifice că Anglia nu se desinteresează de soarta, IKavalei 
ca şi de alte puncte ale conferinţei. — Idem o notă a lui 
Fiirstenberg în acelaş sens, dar mai accentuată pentru 
Kavala. 

23 Iulie. — La Maiorescu: Austria şi-a schimbat ati- 
tudinea, faţă de Serbia; nu ea, ne conduce, ci ea se ia 
după noi. (Delavrancea prezent). — Prinţul moştenitor 
german transmis deschis o telegramă lui Martha Bi- 
bescu (minunile unei săptămâni dela Kiel 1): «Faites a 
votre guise et fichez-vous des grandes puissances», — 
Regele ştie de această telegramă. 

— La Rege, 12 ore: Impăratul Wilhelm telegrafiat 
cifrat Regelui, felicitându-l pentru succesul politicei lui 
şi rugându-l să facă ce o putea pentru Regele Constan- 
tin. În răspunsul lui, Regele atinge şi punctul că a scris 
şi lui <arme Ferdinand», ale cărui armate nu mai pot 
face o campanie. — Regele mă însărcinează, să comunice 
lui Fiirstenberg că îi pare bine că află că dejunează, la 
mine cu Pasici, şi îl îndeamnă să persiste în politica de 
apropiere cu Serbia. — Pentru Bulgari : să facă, repede 
pacea, ca Europa să se poată ocupa de Adrianopole: 
«C'est dans cette direetion que tend toute mon action>— 
Foarte mulţumit de Maiorescu: «C'est un vâritable 
homme d'Etat comme âtait; Kogalniceano». — Despre 
Filipescu : nu crede că să mai fie un conservator serios 
care să poată umna direcţia, lui. I-am arătat scrisoarea 
lui Crăiniceanu, care ar putea refiecta părerea grupu- 
lui liberal ghemuit la Cartierul lui general. Despre Bră- 
tianu nu are grijă, de oarece el Pa sfătuit să fim «mag- 
nanimes»> cu Bulgarii. (Maiorescu mi-a adăogat : Bră- 
tianu este prins în seris (patru pagini), de aceia şi vrea 
să se retragă dela şefie), 

EI a dat ordin personal ca toate gradele militare me- 
dicale să se supună lui Cantacuzino pentru combate-
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vea holerei ; intendenţei trebue făcută o anchetă: Culcer, 

un civil şi Mihăescu dela Curtea de Conturi. 

— Primul dejun delegaților. Pasici, Mih. Cantacu- 

zino, Wyzanty, dreapta mea ; General Fitceff, Xenopol, 

Murgăşanu, stânga ; Fiirstenberg în faţă, Ristici, Coan- 

dă dreapta; N. Politis, Mişu Săulescu stânga.— Cu Pa- 

sici sensul conversaţiei că: Furstenberg lucrând la a- 

proprierea cu Serbia, el să-i cedeze Strumitza şi Rado- 

viste. Păgăduit că va căuta o linie mulţumitoare. — Pe 

Piirstenberg Pam pus în curent; cu mine a căutat pe 

hartă un traseu pentru a aduce pe Greci la concesie; 

spre a face pe Sârbi să cedeze ceva Bulgariei. Foarte 

conciliant. Lui Maiorescu zis: Dacă iscălese Bulgarii, 
«nous m'allons pas âtre plus catholiques que le Pap». 

— Conferinţă la ora 4. Maiorescu foarte hotărît a 

le cere să ajungem la încheere. 

După conferinţă, Maiorescu îmi spune că înţelege 

cum. Take sa certat cu Daneff la Londra. S'a apucat să 

amenințe pe Sârbi, ceeace a provocat un incident viu cu 

Spalaikovici. — El Maiorescu vrea cu orice chip să 

evite o revizuire a păcii noastre. 

— La 8 prânz la Waldihausen, Bulgarii, diplomaţi 
şi eu. Lungă vorbă cu Tonceff. Imi spune că se va su- 

pune; ar vrea să scape ceva; speră că dacă Pasici i-a 

dat întâlnire la el, Tonceff, mâine, acesta este semn bun. 
'Poate argumentele pe cari mi le suflă să le spun lui Ve- 

nizelos, sunt de un ordin sentimental. inferior : i-o spun. 

Nu e la înălțime! 

Nu tot aşa, Piceff. El ştie situaţia exactă a armate- 

or în prezenţă; nici o luptă nu mai poate fi decisivă. 
Deci orice continuare ar fi o crimă în contra umanităţii. 

«Il faut finir», repetă el de două ori. 
24 Iulie. — Brănişteanu comunică că Filipescu a 

dat un interview lui Dillon ; se declară adversar al gu- 

vernului, dar este mulţumit de politica lui: fie noroc. 

fie pricepere, a servit foarte bine ţara. 

După dejun, Delavrancea, care a văzut eri pe Fili- 

pescu, Pa găsit în dispoziţiuni «să-l săruţi», foarte mul- 

țumit de politica guvernului; el se va abţine de politică
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şi pe toţi amicii lui îi va trimite la guvern. Sfatul lui 
Delavrancea : este un învins, — aşa, impresie face — şi 
trebue să-i întinzi mâna. 

— Al doilea dejun: Venizelos, Arion, H. Catargi, 
la, dreapta, mea; Spalaicoviei, Creţeanu, Barbu Catargi 
la stânga; Blondel în faţă; Col, Stanciof, Delavrancea, 
dreapta; Căp. Palli, Colonel Cristescu, stânga. 

Conversaţie cu Venizelos : trebue evitată revizuirea 
de o mare putere; greutăţile lui cu Regele său, care tele- 
grafiază ca răspuns la o depeşă, că atmosfera, liniştită 
de aci nu este aceia a armatei, că «el nu este destul de 
nebun, pentru că atmosfera taberei..». Sârbii au cedat 
Strumiţa; ei au nevoe de graniţă strategică pe Mesta 
până la Kuzlar; toţi împreună, putem «mata» marile 
Puteri. — Am cereat să demonstrez că cu fruntaria pro- 
pusă de Grecia, Bulgaria nu-şi poate face drumul de fier 
dela Filipopole la Lagos, de oarece Kuzlar rămâne la 
10 klm. 

Stancioff mi-a mulţumit cu efuziune de atitudinea 
mea. Imi spune: «eşti un om subţire în toate». 

Blondel îmi repetă ce a zis lui Maiorescu: «Nu mă. 
asociez la, niciun demers al colegilor mei pentru a-mi 
rezerva un drept de revizuire a tratatului dela Bucu- 
veşti. Dacă, pentru a uşura iscălitura sa, guvernul ro- 
mân îmi cere o indicaţiune, numai atuncea aşi face-o. 
Trebue ca, totul să se isprăvească la Bucureşti». *) — 
A adus pe Barclay să-şi retragă nota, astfel că azi nu 
are decât Austria o notă dată. | 

— După, dejun, la Arion, conversaţie generală poli-” 
tică foarte amicală. Ultimele evenimente foarte favora- 
bile guvernului şi indicatoare pentru mine... 

— Conferinţa, în loc de ora 4, la 5 ore după cererea 
lui Venizelos. Ni se comunică oficios că Bulgarii sau 

  

*) «Je ne m'associe ă aueune demarche de mes collăgues 
«pour reserver un droit de râvision du trait de Bucarest. Si, «pour faciliter sa signature, le gouvernement roumain me «demande une indication de ce genre, seulement alors je le «ferai, Il faut que tout finisse â Bucarest»,
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înţeles cu Sârbii, aceştia cedând Strumiţa. — La des- 

chidere, Sava -Ivancioff comunică corespondenţa cu 

Grecia, relativă la inexistenţa telegramei grotescă de eri: 

a Regelui Constantin ! ! 

După comunicarea făcută de Matanovici pentru 

Bulgaria, Spalaicovici dă cunoştinţă de acordul cu Bul- 

garia. Discurs patetic şi foarte clar, lăsând să se între- 

vadă viitoarea confederație balcanică a lui Maiorescu. 

Se suspendă şedinţa, Maiorescu refuzând de a o amâna 

până nu se termină totul. 

Tratativele au fost penibile. Cu Bulgarii sa retras 

Maiorescu ; eu am fost chemat, «iar despre Take a zis: 

să nu vie şi celalt că îi ameninţă şi pe ăştia». Masorescu 

le-a spus: Compătimese cu d-voastră, sufer cu d-voastră, 

dar gândiţi-vă şi la noi ; eu cu, toată simpatia, mea, dacă 

nu se face pace, sunt silit să vă fac război. (Fonceff în 

ajun îmi spusese că Maiorescu îl vestise că vom face 

cauză comună cu aliaţii !). 

Atunci reluând harta, am dovedit lui Fitceff (care 

îmi părea că nu cerea decât să fie convins), că pe valea 

Mestei nu aveau să facă drum de fier. Cerând deslega- 

rea lui 'Tonceff, mi-a desinat pe hartă, o linie pe culmi, 

mai redusă decât propusese Grecia (Kuzlar etc.). 

Am luat pe Venizelos. Tocmai şi Blondel, sosit dina- 

dins, fi predica, moderaţia. Liam adus la hartă: mi-a 

declarat că nu putea părăsi linia pe malul stâng al Mes- 

tei, impusă de Rege; că-i trebuia deslegare, ete — M'am 

„etras pe linia intermediară, şi în cele din urmă Veni- 

zelos a convenit că dacă Coandă admite o altă graniţă 

posibilă, sar putea apăra din dosul autorităţei lui 

Coandă. M'am pus lângă Coandă şi călcându-l mereu 

pe picior, lam adus să dea linia lui PFiteetfi. La defileul 

dela Pietrici nu sa putut face nimic. Bulgarii au accep- 
tat în fine, dar vor citi o rezervă. Vor cere să fie înserate 

şi scrisorile lui Schebeko şi a lui Fiirstenberg relative 

la Cavala. Maiorescu propus o redacţie anodină ; Radefi 

a cerut să se facă mai precisă. La 7 şi 30 sa declarat 

pacea, primită în principiu. Radeft şi Fitcefi îmi mul- 

ţumesc cu căldură!
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“Mâine ora 11 semnătura preliminărilor şi armisti- țiului. 

La ai noştri, la club şi aiurea, mulţumiri, felicitări. 
25 Iulie, — Nu se vor semna, preliminare de pace. Maiorescu anunţă că se va, semna pacea, pacea definitivă, nu altceva! Impune din ce în ee mai mult voinţa lui conferinţei şi ascendentul ce a luat este foarte mare. Politis a zis unui coleg că în toate congresele tot omul, nu ţara, face ceva. 
— Al treilea, dejun al meu: Tonceff, I. Kalenderu, N. şi E. Lahovary dreapta mea; Panas, Bădărău, Pie Pherekyde stânga; în faţă Schebeko; Matanoviei şi Pi- soschi la dreapta, Radett şi A. G. Florescu la stânga. — Alu dela Ch. Pherekyde că Venizelos a fost să vadă pe Mişu Pherekyde: «C'est lui qui doit remplacer 

Mr. Jean Bratiano». 
26 lulie. — Al patrulea dejun : General Serdar Vu- cotici, General Hârjeu, J. Filiti, dreapta; Sava Ivan- ciotf, Gr. Cantacuzino, Wyzanti stânga. In faţă Waldhau- sen cu Col. Smiriantiei şi Tresnea-Greceanu dreapta ; Col. Kalafatovici eu Brancovan stânga. Invitasem pe D. Ghika (Sofia), dar era. lipsă. 
— La conferinţă (protocolul 9) Politis foarte perfid, deşi ireproşabil ca, formă, când a prezentat, cererea de despăgubire pentru pagube rezultând din fapte ale ar- matei «contraires aux usages de la guerre», cerere evi- dent respinsă de Bulgari— Asupra chestiunei şcoalelor şi cultului, rămase pe mâine, am cercat Take şi cu mine o presiune pe Bulgari (foarte molaţică aceia, a, lui Take !). N'au voit să cedeze. Venizelos : «Evident, Grecii au bise- riei splendide şi bogate. Bulgarii nicăeri una, ca lumea». Ura şi disprețul între dânşii e ceva extraordinar! Când în conferinţă, privitor la Creta, Radeff a declarat că ei renunţă la orice pretenţie asupra Cretei (condominium), din respect şi admiraţie pentru luptele ei contra, 'Turei- lor, Venizelos nici nu a mulţumit. 

27 lulie. — Ultima şedinţă a congresului. Mâine la, 9 ore întrunire pentru semnătură. Azi dimineaţă, Maio- rescu ne comunică nouă Românilor : a primit o depeşă
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dela Beldiman din Berlin, însărcinat să transmită feli- 

citări guvernului german, care comunică şi declaraţia că 

ei consideră pacea definitivă, declaraţia Austriei 

fiind o fişă de consolare pentru Bulgaria *). Depeşă de 

la Paxis : Lahovary transmite declaraţia lui Pichon că 

pacea este definitivă, cu toate stăruinţele contrarie ale 

lui Isvolski. Se consideră ca pronunţat în acelaş sens 

Germania, Italia, probabil şi Anglia, care nu are nici un 

interes. 

Convenţie secretă cu Grecii şi Sârbii de garanţie 

contra Bulgarilor, dacă ar mişea înainte de execuţia 

complectă a tratatului. Politis va aduce diseară proectul. 

— Miclescu se face garant de o conversaţie a D-nei 

Eliza Brătianu, tratând pe Take de canalie şi mincinos 

şi declarând că va şti să împiedece pe bărbatul ei de a 

mai continua orice raporturi cu el. 

— Dela “Lupu Costache, alăturata perlă din «Ade 

vărul» de eri, după încheerea păcii : «Aseară ia orele 94 

«seara Regele a chemat la Palat pe D-l Take Ionescu. 

«Suveranul a făcut o primire din cele mai mişcătoare 

«şefului conservatorilor democrați» 

— Prânz de 52 tacâmuri la Externe. Miniştri noş- 

tri cu doamnele, delegaţii streini cu tot personalul lor ; 

funcţionarii mari dela Externe. Toastul lui' Maiorescu se 

termină prin declaraţia că sa născut o nouă mare pu- 

iere (în versiunea oficială va fi ceva mai îndulcit). 

Pasici răspunde, spunând că: România a câştigat 

titluri irevocabile la recunoştinţa popoarelor din Bal 

cani, dintâi prin generoasa ei participare la opera e- 

mancipării lor şi apoi pentru rolul istoric ce a desă- 

vârşit prin negocierea cea mai eficace în favoarea echili- 

  

*) «pour nous, considerons paix dâfinitive ; deelara- 

tion Autriche fiche de consolation pour Bulgarie». 

Pasiteh: «La Roumanie s'est acquis des titres irr&voca- 

«bles ă la reconnaissance des peuples balkaniques, Wabord 

«par la gân6reuse participation ă LPoeuvre de leur €emanci- 

«pation et ensuite par le râle historique qu'elle vient de rem- 

«plir de la manitre la plus efficace en faveur de Peguilibre
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brului balcanic, care aruncă baze noi pentru prosperita- 

tea viitoare a acestei părți a Europei, şi adaogă urarea 
ca România să rămână întotdeauna în capul naţiunilor pe 
cari le reprezintăm, arătându-le calea ordinei, păcei şia 
progresului. 

Venizelos nu a luat parte la prânz; în ultimul mo- 

ment s'a înbolnăvit (a prânzii la Enescu). 
28 lulie. — La 9 ore începem să ne adunăm. Nu s'au 

terminat seriiturile. 'Toţi în 'mare ţinută pentru Te- 
Deum. Eu singur în veston. Se pregătesc condee ; Take 
are o pană alui Dillon, un condeiu al lui Lascăr Catargiu; 
Dissescu un condeiu al lui Câmpineanu dela nu ştiu ce 
eveniment... La 934, Maiorescu deschide a 12-a conferinţă. 
Se iscălese două protocoale din 26 şi 27 lunie. La 10 şi 
un sfert Pisoski citeşte textul definitiv ; celelalte patru 
exemplare se colaţionează de secretar. 

Semnăm, fiecare ţară îngrijindu-se de protocolul ei. 
Semnează Maiorescu, apoi eu, Take, Dissescu, Coandă, 
Cristescu. 

Peceţie pun numai şefii de misiuni. Vukotici nu 

are încă sigiliul lui. 
La 11 ore Venizelos aduce omagii tactului şi impar- 

ţialităţii lui Maiorescu, vorbeşte de «ses conseils 6elai- 
TES»... «son nom sera prononcâ avec profonde recon- 
naissance et respect par les peuples». 

Spalaicovici propune ca după Te-Deum să se înscrie 
conferinţa în corpore la Palat, ca omagiu pentru Suve- 

ranul care a contribuit mai mult la stabilirea păcei. 

Discursul lui Masorescu înehide conferinţa, care de 
la 17 la 28 Iulie a desăvârşit opera. de pace. 

Maiorescu se duce la Palat. Regele îi dă Colanul 
ordinului Carol I. 

— La 12 'Te-Deum. Regele, Regina cu automobilul 

«balkanique, qui jette de nouvelles bases pour la prospârit6 
«future de cette partie de Europe». Il ajoute le voeu «que la 
«Roumanie reste toujours ă la tâte des nations que nous re- 

«prâsentons, en leur montranț le chemin de Pordre, de la 
«paix et du progres», 
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plin de flori, idem Principesa Maria şi Elisabeta, Mitro- 
polia prea mică. Regele, după ce sărută erucea, dă mâna 
lui Pasici, lui Venizelos, lui Vucotici, foarte amabil lui 
Pitceft, pe urmă lui Tonceff, 

La Palat, toi speciale pentru înserierea, membrilor 
conferinţei. Şampanie. 

— 434 consiliu de miniştri la Interne. Se regulează 
concediile. Maiorescu interim Internele. 

Am examinat, în trei, proectul sub-tratatului de ga- 
vanţie, până la deplină executare a păeii din Bucureşti, 
între Grecia, Serbia şi noi. 

— Prânzul la Palat strălucit; Regele foarte amabil 
cu Miniştrii români; evident foarte grațios cu streinii. 
„Regele îmi spune cât de prevenitor a fost Impăratul 
Wilhelm. Nu numai Pa, felicitat, «dar m'a întrebat, dacă 
vrea să fie revizuit ceva, care ar fi dorinţa, mea — 
dorința mea !». 

După masă, Radeft îmi spune cât este de fericit 
de succesul la noi al generalului lor (Fitcett). 

"Toastul Regelui foarte de sus şi vorbind de unirea 
puterilor din Balcani. 

— EBri mi-au vorbit Maiorescu şi Take de un credit 
de 300.000 lei pentru «corupţia albaneză» (candida- 
tura Prințului de Wied). Maiorescu a refuzat să ia la 
departamentul lui acest extra ! 

29 Iulie. — Misiunile sunt la Sinaia. Examinăm cu 
Maiorescu proectul de convenţie de garanţie între Gre- 
cia, Serbia şi noi, text propus de Politis şi dat lui Take 
Ionescu «să fie ceva de mâna lui», — pe care Maiorescu 
vrea să-l aibă. 

— Seara banchetul Primăriei. — Fusese invitată 
Presa; Bogdan-Piteşti se şi prezintase în numele «Serii»; 
nu-şi găsea sat decât cu tânărul Pake, şi el foarte izolat; 
faţă de protestările Miniștrilor, Gr. Cantacuzino, după 
lungă parlamentare, a putut reuşi să-l expulzeze! Ni- 
meni alt, se zicea, cu haz, n'ar fi reuşit să-l scoaţă.! 

„După masă. stând de vorbă eu Carini, aflu că el cu- 
noaște convenţia care se elaborează ! | 

Take şi anunţă delegaților că el consimte la o
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taxă inter-baleanică poştală de 10 bani de scrisoare! 
Ştiu că Maiorescu nu este favorabil ideii.. 

30 Iulie, — Ultimele formalităţi. Semnături, anexe 
şi protocoale. La 1114 ne luăm rămas bun. Rămân aliaţii 
şi noi, afară de Coandă şi Cristescu. Hotărîm texţul 
tratatului secret de garanţie până la ratificarea păcei, 
după formele constituţionale ale Bulgariei. Garanţie 
militară şi diplomatică. Peste zi iscălim cei patru mini- 
ştri români, Pasici, Venizelos şi Vukotici. 

— Dejun la Palace-Hotel oferit de Pasici. Pasici 
singur citeşte un discurs-toast. 

După dejun găsesc pe Carini şi îi cer să nu se insiste 
asupra ştirii date de el lui «Matin» despre acordul se- 
cret, căci vom desminţi. Aflu că divulgaţia vine dela Ve- 
nizelos el însuşi. La urmă, Carini a căutat să o dreagă, 
spunând că a, dedus el personal lucrul din vorbele. ros- 
tite de Venizelos. 

Banchet, din nou la Liedertafel, dat de Asociaţia 
Presei. 

Vizita tăcută la 5 ore la Camera, de Comerţ a im- 
presionat pe delegaţi. 

21 Iulie, —— Dejun Venizelos la Capşa.— Bulgarii au 
plecat la 3 ore, conduşi de Moruzi şi însoţiţi de Bur- 
ghelea. Aseară, când ne-am despărţit, am fost acablat 
de protestaţiile lor de amiciţie. Fitceff, care îmi ceruse 
eri portretul meu, mi-a trimis azi pe al lui, 

— Părerea lui Panas asupra Albaniei: «trois ou 
quatre souverains se sueeâderont avant de pouvoir pren- 
dre pied ; qui sera, le quatriăme, celui-la răgnera». — Ge- 
neralul Hârjău făcut propoziţie dacă sar duce în Alba- 
nia ; am înţeles că ar fi în ipoteza, Wied ales domnitor. 

— Schebeko a venit să mă vadă, cu nu ştiu ce recla- 
maţie rusă dela anii 1848 şi 1853, bani datoriţi dela ocu- 
paţia rusă, Foarte sub formă dubitativă, cererea lui. 
Despre pacea de aci, m'a felicitat «du grand succâs de la 
Roumanie»; nu crede că vor sta Bulgarii în pace; i sa 
spus că ar trebui să se evacueze repede de noi teritoriul, 
ca nu soldaţii întorşi dela oştire să se apuce de răzbu- 
nări şi omoruri «pour les questions de femmes». — I-am
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spus că vom sta cât va fi necesar ca să protejăm spita- 
lele şi lazaretele în care sunt bolnavi şi holerici ai 
noştri. 

1 August.—Am dus lui Maiorescu nota, lui Schebeco 
cu cele 1.400.000 ruble, -poteoave de cai morţi. Nu ştie 
nici el nimica. Din contră ştie că noi avem ceva de ceruţ 
dela Sfântu Spiridon, bani popriţi în Rusia. Schebeko 
speră să treacă la Viena; înainte de plecare ar vrea să 
reguleze afacerea Spiridoniei; de aci cererea creanţei 
vechi, de opus ca compensație la preţ. 

Vorbim de viitor : A propos de interviewul lui Costi- 
nescu în «Berliner 'Tageblatt», şi în care el spune că la 
iamă poate va mai fi un guvern conservator de scurtă 
durată, dar nu un guvern Take. Maiorescu crede că 
la Decembrie trebue să ne retragem; ar fi elegant şi 
ne-am desface cu bine de o tovărăşie care nu mai poate 
merge. | sa propus diferite combinaţii de şefie ; el vede 
într'însele posibilitatea de a mă amâna pe 'mine şi de 
aceia cere să rămânem în formă de comitet, numai el va 
lua concediu şi rămâne să conducem partidul în trei. An 
înţeles că el ar dori să dispară în plină apoteoză. Când 
i-am spus că, în mintea, unora, șefia lui subînțelege vice- 
prezidenţia mea, a zis că în astă combinaţie ar rămâne 
poate. Dar îndemnul lui este să aşteptăm toamna. 

“Mi-a povestit că ducând Regelui decretul cu interi- 
mul lui Bădărău, Regele nu Pa acceptat şi a preferit, 
de oarece se cere un takist, pe Xenopol. Regele i-a spus 
că la Palat, cercând să consoleze pe Tonceff: că Bulgaria 
primeşte regiunea frumoasă a tutunurilor, Bădărău sa 
vârât în conversaţie: «Dar şi noi luăm o frumuseţe de 
tabrică la, Dobrici !» Uimit de atâta lipsă de tact, Regele 
furios i-ar fi spus: «Tăceţi» ! — Motivul dat de Rege 
este că Bădărău fiind profesor “i-ar şedea mai bine 
la Instrucție... 

— Regele pleacă la Sinaia. Vesel şi bine. Prinţul 
şi Prinţul Carol pornesc direct dela gară la Cartierul 
General, în automobil. 

La gară Maiorescu îmi spune că, ia ora 12 când 
eşea dela Palat, Take Pa vestit că dă demisia cu colegii
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lui takiști, faţă de lipsa de încredere ce-i arată Regele. 
— Se vor reface decretele şi se vor semna mâine la Si- naia : Bădărău revine la Interne! | 

Take Va rugat pe Maiorescu să nu se vorbească în 
consiliu de Prefectura de Suceava. — I-am vorbit eu ; 
sa scuzat că nu poate face în câteva ore cât mai stă la 
Bucureşti, dar că !a întoarcere va, fi prima numire. 

Tot asemenea, el a deschis vorba, despre Constanţa : 
va disolva consiliul jiberal care se alege. 

Nota: La gară, Take ma venit la plecarea Re- 
gelui. 

2 August. — Blank a văzut pe Blondel şi a venit la 
mine. Negocieri pentru împrumut în Franţa. Ar avea 
tot concursul şi sorţi de reuşită (acordarea cotei), — 
zice Blondel —, dacă sar accepta : 1) Emisia, direct şi 
numai Paris; 2) Angajament moral să facem comande 
şi în Franţa (marina spre pildă). 

Vorbind cu Maiorescu, de oarece doresc să iau 
avizul Regelui, el îmi spune că trebue mare circumspec- 
ție ca să nu fie vreo gelozie la Berlin, de oarece e 
probabil că Regele se va duce la Berlin şi Wilhelm va 
veni la Bucureşti, pour sceller la Paix. 

Cu această ocazie ne reamintim că şi lui, şi mie, 
Regele ne-a semnalat importanţa articolului de tonă 
din «Neue Freie Presse», care tocmai accentuiază că 
acum la Berlin sa mutat sediul legăturii cu România. 

I-a eşit cu totul din cap Regelui, Take Ionescu ! 
In ulţimul moment, criza cu interimul lui Bădărău Pa 
desgustat: «în astfel de momente» !! 

4 August. — În alegerea Constanţa  (balotaj), am 
scris lui Bădărău să recheme pe prefect care a dat vo- 
turi liberalilor. 

5 August, — Rezum în Karlsbad vorbirea eu Re- 
gele (azi la 11 August). Era ziua de naştere a Prinţu- 
lui Nicolae. La dejun la, Peleş toată Familia regală, 
afară de Prinții Ferdinand şi Carol. Prinţul Nicolae a 
făcut înconjurul mesei ca să închine cu toată lumea. 

In audienţă, înainte de masă, am vorbit de cercările 
de a ne deschide piaţa Parisului: «mais sans conditions
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d'armes, surtout»; — aprobat a se vorbi.de poduri şi 
de comande maritime. 

Regele aprobat să deschid credit la portofoliul 
pentru Senat, dar să dau şi 60.000 lei pentru lucrarea lui 

Lecomte du Nouy. «Voi face lucrările; le-am  iscălit 
chiar înainte de plecare». 

Foarte mulţumit, din nou, de articolele din «Neue 
Yreie Presse», cari ar trebui să fie reproduse de presa 

românească, — “mai ales acela care stabileşte că depeşa 

Regelui Carol «a salvat situaţia». — (Regele în tele- 
grama Lui de mulţumire Impăratului, vorbeşte de pro- 

bele de amiciţie ce ia dat în vremurile grele: deci se 
recunoaşte că Austria nu a părăsit pe România astă 

iarnă, în favoarea Bulgarilor). 

Asupra Albaniei, mirat de ştirea că Sir Edward 
Grey a zis că Puterile îi vor alege un Principe. Regele 
îmi spune că cel ce va fi ales de Albanezi va fi ales 

şi de Puteri, şi că Wied va avea concursul formal al 

Italiei şi pe sub mână al Germaniei, care nu-l poate 

desemna pe faţă. 

— După, masă, la, Maiorescu. Nu se mai poate con- 
tinua cu Take. De altfel a căzut în stima tuturor, a Re- 
gelui ca şi a străinilor. — Cum se poate să fie în con- 

cediu; cu holera şi cu demobilizarea pe braţe? — Imi 

cere să viu exact înapoi ca să-mi lase prezidenţia pe 
15 zile şi Externele. 

— D-na Eliza Brătianu a transmis Regelui o de- 
peşă, denunțându-i că la Măgurele ar veni oameni bol- 
navi, morţi de foame : preocuparea, ca şeful liberalilor 
să nu fie prea supărat pe Coroană... 

— Karlsbad. Am sosit Joi 8 August. Constat că 
toată lumea, îmi face curte, Nemţi şi Francezi. Toţi mă 
felicită şi vor să afle ceva. — Koch, de care nu mai ştiam 

de mult nimica, îmi serie să mă poftească la masă. — 
Fac cunoştinţa lui Nordheim, evreu din Hamburg, însă 
mare amic, dela Gambetta încoace, al tuturor oamenilor 

politici francezi; bogat, inteligent, foarte cultivat şi călă- 
torit. — Idem cunoştinţa lui Crozier. —Azi iar mă invită 
Koch şi în cele din urmă vine să mă întreţină de o afa-
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cere de bonuri de tezaur de făcut în Anglia: chilipir nu este — 5% pe 9%, cu încă 414 drept spese şi comision. "Termen un an! A doua zi scrisoare dela Koch; oferind serviciile lui pe lângă Baring sau Rotschild. Am păs- trat-o ca document. 
13 August. — Fac cunoştinţa lui Clemenceau. Foarte elogios pentru noi, «mândru» de ce au făcut Românii. Recomandă mare. legătură în viitor cu Sârbii şi Grecii, deşi nu crede în fidelitatea acestora. Imi spune că a vorbit de mine întrun articol privitor la evrei. Luiz- zati i-a scris că va face el un articol asupra evreilor români, recunoaşte că ce ar fi mai bine ar fi ca nimeni să nu se mai ocupe de această, chestiune, ca să avem plă- cerea, inițiativei. 
M August. — Doamna Michel de Giers, întâlnită, la Kaiser-Park, foarte cordială cu Românii: despre toţi are un cuvânt de amintire, Felicitări pentru pace, foarte calde. Felicitări mie personale: <on a beaucoup citâ votre nom ; quoique pas aux atfaires 6trangtres, on sa- vait que vous 6tiez le leader (90)>. 
— 4: E. Lahovary revine de la Poincar$ cu im- presia că acesta ar dori ca un om cu autoritate mare — ca Regele? — să mijlocească o apropiere între Ger- mania şi Franţa. Poincar6 crede că toate înarmările germane însemnează că Germania simte că odată nu va putea, compta pe Austria în descompunere ; atunci păr- țile germane se vor lipi de Germania, iar ca equilibru Germania, ar trebui să restitue Lorena, iar Alsacia să devie Stat independent tampon, ca, Elveţia, Luxem- burgul. 

— Pilceff mă întâmpină : Tot ee sa întâmplat în Bulgaria e vina Regelui. El din Noembrie mereu a luptat contra, nebuniei Regelui de a intra în Constanti- nopol. El a sfătuit pacea după Kirkilisse, când a ee- rut-o Kiamil. EI a refuzat să dea ordinul de a ataca Ceatalgea ; Sawotf a dat acest ordin. El a părăsit din Februarie direcţia Statului-Major. La început, Daneff vedea ca dânsul; Regele însă la, întors. Atunci aveau în Macedonia 50.000 oameni şi se putea ocupa tot ce era



200 NOTE POLITICE — 1913 

necesar Bulgariei. Ce sa întâmplat în urmă, a fost o 
nebunie, pură fantezie a lui Ferdinand. | 

30 Septembrie. — Iar sunt «la preţ». Moruzi îmi 
face politeţe peste politeţe, se preface că-mi aduce tot 
la cunoştinţă ; repetă peste tot, că eu sunt soarta gu- 

vernului, cheia viitorului: «Dacă m'aşi împăca cu 
Take... !>» 

— Contele de Waldburg, însărcinat de afaceri al 
Germaniei, îmi comunică secret că (Germania este ne- 
liniştită de starea de spirit a Turciei; marele-Vizir e 

cuminte, dar partidul războiului poate să biruiască ; că 
de fapt nu se demobilizează şi că prizonierii ce se res- 
titue sunt imediat încorporaţi din nou. Se crede că există 

un acord cu Bulgaria, căci altmintrelea mar fi cedat 
Bulgarii aşa de repede pe toate punctele. — Restul con- 

versaţiei a fost asupra demersurilor prea stăruitoare ale 

Discontului pe lângă Auswaertiges Amt pentru ca diplo- 

maţii lor să lucreze în favoarea împrumutului. 
Rezultă că lui Disconto i-e frică să piardă împru- 

mutul şi că D-l Petersen, vorbind de ruptură, vrea să 

facă, presiune. Petersen mi-a spus că Disconto socotește 

  

30 septembre (13 octobre). — De nonveau «ia preț. Mo- 

ruzi me fait politesses sur prâvenances, feint de porter tout 

â ma connaissance et va, repetant partout, que le sort du 

gouvernement, la elef de Pavenir c'est moi, si «je m'entendais 

avec Take». 

— Le Comte de Waldburg, charg& d'affaires aliemand, me 

communique, secrătement, que PAllemagne est ingutte des 

dispositions d'esprit de la Turquie; le Grand-Vizir est sage, 

mais le parti de la guerre peut Pemporter; qu'on ne d&mo- 

bilise rellement pas et que les prisonniers qu'on leur rend 

sont de suite incorporâs. On croit ă Pexistence d'un accord 

avec la Bulgarie, sans quoi les Bulgares n'auraient pas c6dâ 

si vite sur tous les points. 

Le reste de la conversation a porte sur les demarehes 
trop instantes de la Disconto aupres de PAuswărtiges-Amt, 

pour que leur diplomatie agisse en faveur de Pemprunt. Il 

râsulte que la Diseonto a peur de perdre Vemprunt et que 

M. Petersen, en parlant de rupture, veut faire pression. Pe- 

tersen m'a dit que la Disconto compte sur le Comptoir de 

PEscompte, pour prendre une partie de son empruni. Je 

comprends maintenant la note des journaux francais qui
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că «le Comptoir dWeseomte» va lua, o parte din împru- mutul său. Înţeleg acum nota gazetelor franceze care acuză o oarecare bancă că ar fi făcut să nu reuşească combinaţia Paris. 
Marţi, 29 Octombre, — J, Th. Florescu, în urma stă- ruinţelor lui Miclescu şi ale lui Mitilineu ca să-l pri- 

mese, îmi face o lungă vizită. Explicaţie asupra a- 
cuzaţiei de neonestitate ce i-am adus odinioară (afa- 
cerea Staadecker raportată de Făreanu şi afacerea unei 
expulzări cunoscută şi de Ch. Pherekyde şi pe care Take 
Ionescu o mărturisise întemeiată). Florescu îmi afirmă 
că la constituirea actualului guvern Take Ionescu i-a 
spus că nu l-a făcut, Prefect de poliţie din cauza, opozi- 
țiunei mele (când fusese stipulată o libertate necontro- 
lată de nimeni în fiecare departament!) că personal Take 
la însărcinat să mă atace în afacerea, expropriaţiunei 
casei mele şi Pa complimentat în urmă de discursul ţinut, 
ete. Adeziune la partidul nostru şi se ţine la dispoziţia 
mea. 

Joi, 31 Octombre, — Intrevederea cu JM aiorescu. 
Dam cercetat în afacerea unei corespondențe din «D6- 
bats», care afirmă că Take Ionescu a avut în Decembrie 
trecut mandat dela Guvern să ofere un tratat de alianţă 
Bulgariei ; convenim să dau o desminţire în «La Politi- 
que». — Contra părerei lui Maiorescu, am asociat şi pe 
Filipescu, căruia, i-am trimis pe Bastache; el mi-a co- 
municat un număr al «Epocei» (25 August 1913), în 
care personal a dat o precedentă desminţire. 

Maiorescu îmi aduce aminte că la Palat, fiind la masă 
lângă Marele Duce Nicolae Mihailovici, acesta zicându-i 
că România ar trebui să intre în blocul balcanic, el a răs- 
puns că, trebue mai întâi aşteptat să se vadă ce ese din 
această alianţă, pentru că nu o crede durabilă. Se miră 
de prostia de a afirma o aşa tendinţă, când toată poli- 
tica «Regelui şi a mea» se sprijineşte pe discordia pro- 
babilă dintre aliaţi. 

  

aceusent une certaine bangue d'avoir fait rater la combi- 
nâison Paris, . E „ - 

14
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„In ordin intern, va accepta şefia, dar cu comitetul 
de trei (Arion, Cantacuzino, . eu) ca să treacă la mine 
conducerea, efectivă ; dar nu trebue fixată data lichi- 

dărei, ca Regele să nu rămână la disecreţia partidului 
liberal. Vorbit-am şi de necesitatea unui program. | 

6 Noembre. — Chemat împreună cu Arion la Prin- 
cipesa. Era vorba de creditul pentru Cotroceni. În aş- 
teptarea, arhitectului, am luat ceaiul. Principesa, încân- 
tătoare, ne-a spus cum avea Regele recurs la dânsa 
când se întâmplă neînţelegeri cu Prinţul. La rândul lui, 
când Prinţul are plictiseli : „se plimbă, fumează, se în- 
vârteşte - împrejurul ei şi aşteaptă totdeauna ca, nevas- 
tă-sa să-l. întrebe: «Eh bien, Nando, qwest ce: qwiil 
y a» — Acelaş humor binevoitor pe care Pam mai 
constatat la Buzău cu prilejul inaugurărei alergărilor 
de acolo (27 Octombre). 

La Sinaia, în fiecare moment al zilei, conversaţia 
Reginei nu se desparte de Albania, splendorile ei, pre 

destinarea unei principese de origină românească să se 
suie pe tron, ete. Când Prinţesa.de Wied pierde răb- 
darea, se repede la, Principesa Maria: «Vreau să vorbese 
'de câini, de orice, şi să nu mai aud de Albania». 

  

6 novembre. — Appel6 avec Arion chez la Princesse, 
campee pour deux jours ă Cotroceni. Il Sagissait du credit 

pour Cotroceni. En attendant V'architecte, pris le the dans 

le petit salon-chaumitre de la Princesse, Charmante, elle 
nous a dit comment le Roi a recours ă elle en tiers, quand 
il y a frietion avec le Prince. A son tour, quand le Prince 

a un ennui, îl deambule, il fume, îl tourne et attend toujours 

que sa femme lui dise: Eh bien, Nando, qu'est-ce quiil y a? 

Le mâme humour charmant que javais constată, ă Buzeu, 

lorsqu'elle a dînâ ă la Villa Albatros le 27 octobre pour 
Pinauguration de nos courses. 

„. Adorable la seâne avec les faux cheveux de la Princesse 
Sophie de Wied. A Sinaia, chaque moment de la journee, la 

conversation de la Reine ne quitte pas l'Albanie, ses splen- 
deurs, la predestination dune  princesse d'origine roumaine 
ă monter su» ce trâne,ete. Quand la Princesse n'en peut plus; 

elle se prâcipite chez la Princesse Marie: «Je veux parler 

de chiens et de faux cheveux et ne plus entendre rien de 
PAlbanie».
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„14 Noembre. — Comitet central. convocat la Club 
de Lahovary. 23 membrii de faţă; — s'a ales Maio- 
rescu şef al partidului. Virgil “Arion, singur, se declară 
contra, pentrucă şefia, aceasta, este condamnarea, lui Carp 
şi pregătirea, şefiei lui Take. — Au vorbiţ: Lâhovary (e 
aprinsă şi vie polemică, prin istoricul şi imputările a- 
dresate celor cari atacase în primăvară guvernul); Gre- 
ceanu, spunând că şefia oferită este necondiționată; Pan- 
grati, care a condamnat cu severitate luptele injurioase 
ale unor fruntaşi (privirea lui spunea că mă răzbună 
de interviewul injurios al lui Filipescu) şi a acceptat 
cu bucurie şefia ; Antonescu, care a felicitat partidul ; 
Săulescu, foarte categorie; am mai vorbit eu şi Arion. 
Am admis denunţarea, legând-o de programul nostru 
asupra proprietăţii : dimineaţa, apăruse serisoarea, pro- 
gram a lui Take. — Virgil Arion, după cuvântarea, 
mea, a declarat că votează pentru. — Unanimitate. 

Filipescu tot Filipescu, a seris o scrisoare amabilă 
lui Lahovary, declarându-i însă că nu mai face politică, 
de aceia nu va veni la comitet. Dar ne-a rugat şi pe 
Lahovary şi pe mine... să nu i se citească scrisoarea, în 
comieti | Face şi nu face... politică. -. - - 

15 Noembre, -—— Deschiderea, Camerei. O apoteoză 
pentru Rege ! Takiştii bine stilaţi, au izbucnit în urale 

  

Un jour on fombe d'accord qw'une cociffure basse irait 
ă merveille, mais cela exige une natte, et une fausse natte 
ne siintroduit pas facilement dans le château de la Reine. 
Une fausse natte!! «Jen fais mon affaire, fait la Princesse 
Marie, et mon ami Beer va nous arranger cela». Premiers 
cartons, couleur pas assortie, alles et venues, tout passe, 
Un soir — arrivage tout frais — on joue ă la baraque et, 
en attendant son tour, la Princesse Sophie se retire dans un 
petit salon et fait appeler la Prindesse Marie. La Princesse 
Sophie tenait au bout de ses doigts une naâtte defaite, vraie 
«queue de cheval, et la faisant tournoyer se. roulait de joie : 
«Quand je pense que dans ce ehâteau je joue avec des faux 
«cheveux, îl faut qu'on me laisse rire!»
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la pasagiul introdus de Rege care vorbeşte de pace între 
foştii beligeranţi. 

— După şedinţă mam sfătuit cu Maiorescu asupra 
serisorei lui Vaida, chemând; pe Verzea în ajutor, de 
oarece este conflict între Mihali şi Iuliu Maniu. Maio- 
rescu, abţinere. Eu, să vorbim cu Verzea. Aflu că, dacă 
Mihali, Vaida şi Aurel Vlad stau bine, Maniu este plin 
de datorii (efecte ale destrăbălării unchiului său Coro- 
ianu) şi că Maniu a fost ajutat de Mihali din banii ce 
primeşte din ţară. Sfătuese pe Verzea să plece, cu atât 
mai mult că aflu că Stere se duce acolo. 

18 Noembre. — Chemat în audienţă la M. 3. Regele. 
Vorbit finanţe, buget, «ar ajunge lesne la 700 mili- 
oane». Palat, Cameră şi Senat, cheltueli enorme cu 
care sar fi putut face poduri Şi şosele, şi pe cari tre- 
bue să le avem cel puţin pentru 1916. Risipa cu rechi- 
ziţiile cu caii: «se vor judeca, cei dela intendenţă». 
Foarte puţină politică, afară că Filipescu iar lucrează 
în armată şi că Văleanu este omul lui. Aci, mai lung 
despre Crăiniceanu, «un zăpăcit» care transformase Car- 
tierul lui general «în club politie», şi care tot demisio- 
nează şi nu demisionează: «trebue mutat». Nu foarte 
mulţumit de Averescu. Regele se plânge de indiscreţia 
graţie căreia nu se mai putea face mişcarea, ce proec- 
tase : Averescu la Inspectoratul cavaleriei şi Statul-Ma- 
jor vacant; s'a speriat Hărjeu fiindcă sa zis că îşi face 
pentru el un loc. | 

M'a însărcinat să văd pe Maiorescu să nu iasă 
din casă, şi să ţin eu. locul lui la prezentarea lui Czernin 
Miercuri. 

— La Cameră, Take Ionescu: «Ţi-a spus Regele ce 
mi-a spus mie ? Că noi trebue să votăm legea. de orga- 
nizare a Dobrogei şi să facem organizarea. Asta nu 
se poate termina în Decembre. Deci nu ne putem duce 
înainte de anul nou...» 

P. S. Conversaţie despre Czernin. A fost mulţumit 
Regele de convorbirea cu el: şi de scrisoarea Arhidu- 
celui care Pa numit ca persoana lui de încredere şi 
«care va face ce:i va cere Regele».
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20 Noembre. — Recepţia, oficială a lui Czernin. Am înlocuit pe Maiorescu, — Primit cu o jumătate de oră înainte, am vorbit de criza românească. Regele mi-a dat instrucţiuni, pe care le-am trimis lui Verzea. 'T'ranseriu textual : «Viu dela, primirea la Palat a lui Czernin <unde am înlocuit pe- Maiorescu. Inainte de audienţă <am putut avea un schimb de vederi provocat de seri- <«soarea D-tale de Luni. Inainte şi mai presus de toate, «trebue ca unirea şi concordia să fie restabilite. Cu nici «un chip să nu se facă o spărtură : pericolul ar fi mare, «Apoi, dacă se cere de Români ceva mai mult decât se «oferă, nu trebue ca pretenţiunile să crească în măsură «ce se concede ceva, pentrucă nu trebue ca ruptura să «vie dela; Români. Din sorginte foarte autorizată, se ştie «că în Ungaria sar dori; contra voinţei Impăratului şi «Arhiducelui, ca să nu se ajungă la o înţelegere şi ca «vina să fie a Românilor. — Ca să recapitulez : aci se «crede că Ungaria ar da, sub presiunea legei lui Appony: «doi noui Episcopi din care unul unit, rotunjirea «diocezei noului Episcopat, funcţionari români în jus- «tiţie şi administraţie, 30 deputaţi. Ar mai fi vorba şi «de o subvenție şcolară cu respectarea, programului ofi- «cial şi o concesiune cu procesele de presă. Acestea sunţ «bune de primit şi, dacă se dau realmente, nu încape să «fie respinse. 
«Chestiunea română a fost examinată şi cu Ber- <linul ; ea este eşită din cadrul local şi soluţiunea ce se <va găsi, va fi păzită. Deci înţelepciune». | 
27 Noembre. — Primiţ de Rege. Întâi s'a, vorbit de Albania. Fusesem sesizat de Maiorescu eri după con- siliu : doi albanezi din Bucureşti, Zografi şi Vanghele Pandele, denunţase ea, aventurier primejdios pe Noga, care se rotește pe lângă Wied. Din corespondența, ce mi-a arătat M. S., constat că Prinţul de Wied e bine orientat. Are pe lângă el pe Ecren-Bey, şeful familiei Vlora. Cât pentru E'ssad-Paşa, el a scris că pune casa o II 

20 novembre. — Reception officielle de Czernin. J'ai vem- plac Maioresco. Recu une demi-heure avant, nous avons parl6 de la crise roumaine. Le Roi m'a, donn6 des instrue= tions que jenvoie ă Verzea. Je transcris textuellement, 
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şi averea lui la dispoziţia lui Wied. Jagow a comunicat 
prinţului desemnarea lui de Europa. După sfatul Re- 
gelui, el va cere împrumutul, din care 1.000:000 de în- 
dată, pentru. a avea ce. da, «celor cari au nevoie». 

Vorbit de creditul C. F. Explicat. de ce am ceruţ tot 
creditul, iar nu să desprindem o parte din el. 

„Cu această ocazie i-am vorbit de programul nostru 
şi cum vom fi în curând definitiv constituiți. 

„144 Decembre. — Comitetul executiv aprobat progra- 
mul cum Îl întoemisem, după trei lungi şedinţe. — Maio- 
rescu admis paragraful conţinând o ameninţare de sanc- 
țiune pentru marea proprietate care nu. sar exeeuta sin- 

gură. Păreri ale lui Gr. Cantatuzino, C. Arion, Pangrati 
şi Em. Antonescu. M'am rostit că aceasta era. o greşală. 

31 Decembre. — 6 ore seara. Maiorescu prezintat de- 
misia guvernului. Regele : voi chema, la 2 Ianuarie pe 

D-l Brătianu «pentru a-i întări puţin autoritatea prin- 
tre ai săi». — Dar guvernul nu se va forma, decât Sâm- 
bătă 4 Tanuarie.



1914, 

4 Ianuarie. — Fost să văd pe Filipescu, după cum 
coniunicasem lui Mâioreseu; şi colaborarea fiind desfă- 
cută i-am cerut să reintre în partid şi comitet; el, reîn- 
ceput protestările că nu mai face politică şi că este dis- 
pus să ne ajute ca simplu, cetățean. Nu mai este doc- 
trină în partid, de aceia sa slăbit acţiunea. El are un 
jurnal în care se serie pentru principiile partidului ! — 
La observaţia, mea că face mai multă politică decât ori 
când, răspunde că nu mai face decât două lucruri: jur- 
nalul «un boulet qu'il traîne», şi lichidare. Toată. diseu- 
ţia lui era că Maiorescu, de acord cu Regele, vrea să 
ducă, partidul la Take Ionescu. — După ce i-am dovedit 
toată eroarea lui, a început să vorbească mai cu şir şi 
să admită chiar posibilitatea de coaliţie locală cu Takiş- 
tii. Special sar vorbi de Botoşani şi Craiova. — Am 
veproşat greşala, nouă a recentului articol di «Epoca» 
contra Regelui. «Dar, mă rog; regret că nu poi zice con- 
tra lui tot ce aşi vrea, să zic » — Mâine ne vom revedea. 

— La ora 12 Regele m'a primit în cabinetul cel mic 
de lângă camera de culcare. Regele în civil. Nu înfăţi- 
şare prea” slăbită. Foarte, foarte grațios cu mine. Re: 
gretă convulsiile în care se aruncă ţara. Ar fi trebuit 
doi-trei ani de linişte absolută. Se putea merge cu Con- 
stituţia actuală încă 15 ani. Dar liberalii pretind că 
schimbarea nu se poate face decât cu mine, care an pu- 
tere de a domoli patimile. Aprobat eforturile de 'a rea- 
duce pe Filipescu în partid. Nu trebue lăsat pe dinafară, 
căci ar fi un punet de sprijin pentru toţi nemulţumiţi : 
Iorga, socialiștii, Fleva ete. -
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Două mari cestiuni sunţ amenințătoare:  cestiunea 
Transilvaniei şi cestiunea evreiască. — Am spus Rege- 
lui ceeace îmi scrie Săulescu din Paris despre conver- 
sația Jui cu Cahen d'Anvers, — Nici o vorbă despre Take 
sau Takişti, despre o colaborare sau fuziune! — Mi-a 
dat medalia mare «Avântul Țării». Mi-a luat amândouă - 
mâinile mulţumindu-mi «pour le service signală que je 
lui ai rendu», — I-am strâns mâna, şi el m'a îmbrățișat 
pe obraz. i 

— Chemat la Regina. Liberali nu sunt «en odeur de 
saintetâ. Impunsături la adresa lui Brătianu care este 
leneş, Anghelescu care şi-a torturat nevasta. Duca care 
nu are aerul de a semăna cu tatăl său. 

— Am fost la Maiorescu, care m'a pus; în curent 
cu vizita, ce i-a făcut Brătianu la ora 10. Acesta vrea ca 
fruntașii opoziţiei să intre în Cameră; nu a lăsat să se 
înţeleagă că alegerile Constituante vor avea loc înainte 
de Octombre. — Despre Take, îmi spune că acesta a 
seris Regelui pentru nişte decoraţii refuzate, şi propune 
ca Regele să decoreze «proprio  motu» pe Moruzi! 
Drept răspuns, Regele a dat scrisoarea lui Moruzi. — 
Maiorescu: «Băiatul inteligent al lui Ghiţă Ion; nimic 
mai mult !» 

5 Ianuarie. — Vine Filipescu la mine : explozie de 
ură contra lui Maiorescu; mişel, mizerabil... izbuenire în 
plânsete. «Nu mă mai vei vedea întrun comitet, nici în- 
tun partid, nici în Cameră, nici în Senat!»—Va între- 
buința cât mai are timp sau energie ca, să demaşte pe 
Maiorescu. Aceiaşi furie în contra, lui Lahovary ; nuare 
nimeni dreptul să-mi ia stima şi consideraţia partidului: 
am fost atacat neomenese. — Nu i-am amintit cum m'a 
atacat în afacerea Ressu şi ce a zis (sau a pus să zică) 
de mine acum de curând în «Epoca», după «Facla»!! — 
Va, da concurs prin presă, prin manifeste, dar... nu face 
politică. Va trimite. către noi pe cei ce ţin de dânsul. 

— După masă, Deşliu: Pe mine mă iubeşte ; dacă 
aşi fi eu şeful ar veni, darcu Maiorescu nu. El era pe lista 
Miniştrilor, dată de Carp la Aprilie 1912, şi Maiorescu 
la şters pentru a pune pe Pangvati!! (Pentru prima
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dată când aud de familia asta). Camera de Comerţ, (sic) 
îi va pune candidatura în Bucureşti, şi va avea cele 
mai multe voturi. La Târgovişte va lupta cu ai noştri. 

8 Ianuarie. — Gr. Cantacuzino îmi afirmă că Gr. Fi- 
lipeseu a spus D-nei Cantacuzino că tatăl lui a cerut 
(sau va cere) 7 locuri în comitetul executiv, din care 
unul pentru D-rul Gianni! ! — Oamenii lui nu vin pe la 
noi: Gianni nu a răspuns convocării mele şi nici nu s'a 
scuzat; Deşliu, după ce a promis să vie la o conferinţă de 
geti de culori, a pretins că avea un consiliu de familie ; 
iar Costică Săvulescu m'a întrebat «de ce nu i-a, deslegat 
d-l Filipescu». — Acelaş om face pe cel ce ne va da con- 
cursul şi pe care politica îl scârbeşte... ! 

— Despre Rusia. La inaugurarea monumentului 
Marelui Duce Nicolae, în Mai, trebuia să meargă Prinţul 
Carol. — Subit serbarea a fost fixată la 11 Ianuarie şi 
Principii noştri, din cauza doliului, oarecum dispensaţi. 
Vorbind de aceasta cu Waldthausen (6 Ianuarie) lă prân- 
zul Ypersele, el mi-a spus că Schebeko i-a făcut Tepro- 
şuri fiindcă l-a vestit că Prinţul Carol lua serviciul în 
armata germană şi a plecat supărat pe el. Este probabil 
legătură între aceste fapte. 

10 Ianuarie. — Tot Filipescu. Eri seară la J ockey 
aproape decisesem pe Filipescu să reintre în partid şi 
să ne prezintăm împreună la alegeri în Bucureşti, cu 
toate consecințele ce urmează. Amânase răspunsul pe 
azi dimineaţă, când va veni la mine. La 2 ore, la tele- 
ton: inutil tot; să-i spun lui Ion Lahovary căori unde îl 
va, vedea, îivadaun picior în.., că dacă mai vorbeşte de 
el «il arrivera un malheur»; că nu mai vrea să audă «de 
ce sale part! — Erau Gianni şi N. Lahovary la mine. 
T-am pus în curent.. — Nimic, dar nimic din cele ce sau 
zis la comitetul executiv eri, nu autoriză o nouă supă- 
rare. 

11 Februarie. — Alegerile sau încheiat eri. Am rupt 
mai multe locuri (18), decât cele ce ne oferise liberalii. 
Lozinea.a fost: la cap mie şi lui G. Stirbey. 

Prefecţii aveau aerul de a, fi de-o parte, dar tot per- 
sonalul şi toată acţiunea la ordinele unui om politie:
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Costică arca, la Buzău; Pietraru la Teleorman; Ghika 
la Vlaşea, ; A. Iliescu la, Olt, ete., şuruburile strânse; um- 
pluiură, cu 'grămada, împiedicări dela vot fără ruşine... 
şi prin ziare de «grozăvia dela 1911» este vorba... 

Takiştii, pe faţă, în solda liberalilor. Pentru Craiova 
de două ori Prefectul a cerut mână liberă ca să se înţe- 
leagă cu Stirbey pentru a“scăpai pe Vernescu ; de două 
ori i s'a răspuns că trebue scos Gebleseu pentru că «a- 
cesta, este preţul concursului lui Take la Bucureşti». — 
La "Teleorman Patzuris făcut de două ori voiajul să a- 
ducă ordinul lui Take că, cu nici un preţ, să nu es eu. 

- La Bucureşti, la, balotajul colegiului 1 Cameră, 'Ta- 
kiştii având lista lor, spre a reţine pe cei care nu aceep- 
tau să voteze pe liberali, au dat voturile lor liberalilor 
care au avut 80-—100 mai mult, tocmai ce au Takiştii mai 
puţin. Sipsomo a cerut formal lui Jean Manu un vot 
pentru M. Pherekyde. — Nu poate fi nici o tăgăduială 
chiar pentru locurile şi colegiile unde nu era cartelul 
locurilor concedate. — In această perioadă Maiorescu 
mi-a scris, la 25 Ianuarie, aprobând refuzul de locurile 
oferite de guvern. — In orice caz, glasul general este că 
Takismul s'a topiţ. 

18 Februarie. — Filipescu vine de dimineaţă. EI care 
striga că a fost o greşală de a prevede în program posi- 
bilitatea unei sancţiuni; care acum o săptămână găsea 
că aceste sancţiuni nu pot fi explicate decât în sensul «fie 
de avantajare la impozite pentru cultura intensivă (?), 
fie de sancţiuni financiare», — îmi vorbeşte de o tran- 
sacţiune de căutat: să dăm liberalilor posibilitatea de a 
expropia, odată şi repede, iar ei să ne conceadă neatin- 
gerea legei electorale! — Dar bine înţeles, în schimb 
distrugerea 'Takismului : «dacă vorbii şi cu Take Io- 
nescu, cu noi nu puteţi stă de vorbă ». | 
„___ Barbu Catargi, pe la 4 ore, se plânge de conversa- 
țiile ce are Filipescu cu liberalii; este gata pe înţelegere, 
dar să i se dea capul lui Take Ionescu. — O apropiere 
ciudată de făcut cu ce serisei mai sus!
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— Gr. Ghika-Deleni: Sunt bine cu Porumbaru şi 
cu Stelian; ei sunț speriaţi de calea pe care a, luat-o şe- 
ful lor şi caută să aibă cu noi o înţelegere. — Am răs- 
puns că pot vorbi cu mine ori când. 

22 Februarie. — Audienţă la Rege. Mirat de comu- 
nicatul «Viitorului» care anunţă alegerile Consfituante 
primăvara, viitoare, reamintim Regelui că, părăsind pu- 
terea am cerut, pentru motive agricole, alegerile toamna 
şi că guvernul a dat această asigurare lui Maiorescu, 
la primul contact ce Va avut cu Brătianu. De altminterea 
erau şi vorbele care le propagau acum în urmă Anghe- 
lescu şi Constantineseu. 

Regele: Nimica nu-i hotărât;- va prezida Miercurea 
viitoare primul consiliu al Miniştrilor lui şi atuncea se 
vor lua hotărâri. (Deci Mesagiul de deschidere este opera 
personală a lui. Brătianu. Stilul dealtmintrelea. o indica). 
— Miniștrii i-au spus că disponibilităţile de pământ 
erau mai mici decât se afirmase. — Neştiinţă absolută 
asupra procedării şi a; îndemnizării de plătit ; se va face 
un împrumut ? 

Mai clar şi mai orientat pe chestiunea electorală : 
corupţie la colegiile cele mici, greutate de a guverna din 
cauza pretențiilor alegătorilor. — Răspund: Nici un 

  

“Samedi, 22 fevrier. — Audience Roi. Etonn6 commu- 
niqu6 «Viitorul» annongant 6lections Constituante ce prin- 
temps, nous rappelons au Roi qu'en quittant le pouvoir nous 
avons demand€. pour raisons agricoles, 6lections automne et 
“que le gouvernement en a donnâ lassurance ă Maiorescu aw 
premier contact de Bratianu avec” Maiorescu. D'ailleurs- 
c'6tait le propos que propageaint Anghelescu et Constanti- 
nescu tout dernierement encore. Le Roi: rien decid; prâsi- 
dera Mereredi prochain le premier conseil de ses Ministres- 
actuels, et “est alors que des dâcisions seront prises. (Done 
le Message d'ouverture est oeuvre personnelle de Bratianu, le 
style Pindiquait). Les Ministres lui ont dit que les disponi- 
bilites en terre &taient moindres qwon ne. la affirmâ. Igno- 
rance absolue sur le proeâdâ et sur lindemnită a payer: om 
fera un emprunt? - :
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guvern n'a fost stânjenit, de către alegători ; singur 
acel al lui Sturdza n'a putut să guverneze ; dar greva venea, din alt loc (Brăţianu). | 

Regele : 'Toate ţările merg spre sufragiul univer- 
sal—Pu : Ele caută antidotul lui—Dar vor fi condiţii, 
plata impozitelor. —Pu : Da, impozitul personal 4 lei.— 
Va fi cel puţin un colegiu în care guvernul va avea «la 
main haute, docile...» Bu : Până în ziua când îşi va, simţi 
puterea.— Regele: 'Toate astea vor fi explicate şi hotărâte 
prin Constituantă. — Eu : Nu, toate astea trebue spuse 
acuma, căci acuma va avea Corpul electoral să aleagă — 
In două cuvinte: Regele nu ştie decât ceeace Miniştrii 
lui i-au spus sau îi vor spune. 

Despre Filipescu, regretă cele două interviewuri ale 
lui şi atitudinea «Epocei», căci, adaogă Regele cu tărie, 
nu ne vor schimba politica noastră externă şi nu vom 
rămâne în aer; — suntem bine înţeleşi asupra acestui 
punct, nu e aşa ? 

Mai târziu, vorbind de proectele de căsătorie ruseşti: 
Nu mai pot amâna un răspuns; este o insistenţă «pres- 
que genante», dar nu vom face o politică de familie; a- 

  

Plus eclair et plus oriente€ sur question 6lectorale : cor- 
vuption des petits colleges, difficult de gouverner 4 cause 
des prtentions des 6lecteurs. — Je ziposte: Aucun gouver- 
nement n'a 6t€ gân6 par V6lecteur; un seul, celui de Sturdza, 
v'a pas pu gouvermer, mais la grâve venait d'ailleurs (Bra- 
tianu), 

- 
— Tous les pays marehent vers le suffrage universel. — 

“Moi : Ils en cherchent Pantidote. — „Mais il y aura des con- 
ditions, paiement d'impât.... — Moi: Oui, impât personnel, 4 lei. — Ce sera au moins un college dans lequel le gouverne. 
menţ aura la haute main, docile... — Moi: Jusqu'au jour ot 
il sentira sa force. — Le Roi: Tout cela sera expliqu€ et ar- 
T6t6 dans la Constituante, — Moi: Non, tout cela doit âtre 
dit maintenant, ear. c'est maintenant que le corps 6lectora] aura ă choisir. — Bref: le Roi ne sait que ce que ses Minis- 
tres lui ont dit ou lui diront, 

Sur Filipescu: regrette ses deux interviews et Pattitude 
de P«poca», ear, ajoute le Roi fermement, «nous ne changeons 
«pas notre politique 6trangtre et nous m'allons pas rester en 
«Pair; nous sommes bien entendus lă dessus, n'est-ce pas?»
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lianţă, de familie, da, schimbare de politică, nu. — Prin- cipii Moştenitori pleacă la 14 Martie la Berlin. 
A primit cu neplăcere pe Tardieu, din pricina poli- ticei lui «Le Temps». Franţa este aceia care împinge totdeauna pe Rusia, şi reprezentaţiunile cu prilegiul ge- neral Liman sunt opera Franţei. Petersburgul e supă- rat ; continuul amestec a] Franţei în chestiunile mili- tare ruseşti. — Impăratul timid, nu spune nici odată Miniştrilor lui ceeace vorbeşte cu Suveranii, şi adesea ori Berlinul a fost mirat de aceasta. Marele Duce Nicu- lae Mihailovici este în disgrație din cauza cărței lui a- supra lui Alexandru; caracterul lui dealmitrelea nu-i place Regelui. — Când 'Tardieu a spus Regelui că Eu- ropa îi datorează lui pacea, Regele a ripostat: «O dato- rează mai ales Impăratului Germaniei»: —<Preparasem dinainte răspunsul» ! 

Asupra finanţelor : Ce fericire că ai făcut întrun mod aşa dibaci împrumutul Şi că nu ai făcut în Franţa! Foarte frumoasă operaţie, pentru care te mai felicit încă, odată, 
23 Februarie. — Mitilineu întors dela Berlin mi-a 

  

- Plus tard, en parlant des projets de mariage russe: Je ne puis plus differer une r6ponse; il y a une insistence «presgue genante». Mais nous n'allons pas faire une politique de fa- mille; alliance de famille, oui, changement de politique, non. — Les Princes Royaux partiront le 14 mars pour Berlin. Recu avee deplaisir Tardieu, ă cause de la politique due «Temps». La France est celle qui pousse toujours la Russie, et les representations au sujet du gânâral Liman sont l'oeu- vre de la France. On est fâche â Petersbourg de Pimmixton continuelle de la France dans les questions militaires russes. L'Empereur, timide, ne rapporte jamais ă ses Ministres ce qu'il câuse avec les Souverains et souvenţ Berlin a 6t6 sur- pris de ce fait. Le grand duce Nicolas Miehailoviteh en adis- grâce ă cause deszon livre sur Alexandre I, dont le Roi d'ail- leurs n'aime pas le caractere. Lorsque Tardieu diţ au Roi, que YEurope lui doit la paix, le Roi riposta: <On la doit aussi et surtout ă TEmpereur d'Allemangne». «J'avais prâ- pare la r&ponse!, 
Sur les Finances: «Quel bonheur que vous ayez si habi- lement fait Pemprunt eţ que vous ne Payez pas fait en France : trâs belle opâration et je vous en felicite encore». 23 fâvrier. — Mitilineu, retour de Berlin, m'a dit quw'ă la
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spus că la Disconto şi Salomonsohn şi Solmsen i-au spus 

că Berlinul e foarte mirat de numeroasele conferinţe de 

Francezi iluştri, la Bucureşti.“ . 

_— Mi: Sa mai comunicat că Duca trebuia să. prezi- 

deze banchetul ce se oferă lui Tardieu (dacă nu este lui 

Lacour-Gayot), dar din ordinul lui Brătianu sa făcut 

bolnav. ă 

24 Februarie. — Revizuirea. Aflăm că chiar azi di-- 

mineaţă se comunică, citirile pentru revizuire. Adun co- 

mitetul .consultativ, care adoptă declaraţia pe care am 

redactat-o. Iat-o: 

«Adâne mirat de precipitaţiunea cu care se face pro- 

punerile de reviziuirea, Constituţiunei, trei zile numai 

după deschiderea Parlamentului şi înainte chiar ca 0 

discuţiune asupra Adresei să fi adus o preciziune a în- 

ţelesului şi întinderei ce se caută a se da celor două 

puncte de căpetenie, care privese proprietatea şi legea 

electorală; 
- 

«In starea de obscuritate în care s'au făcut alege- 

vile, nici un act sau cuvânt autorizat nelămurind opinia 

publică asupra intenţiunilor Guvernului care este pro- 

motorul .cererei de revizuire; A 

«In vedere că nu se poate schimba într'6 grabă ab- 

solut incompatibilă cu greutatea problemei, un  așeză- 

mânt constituţional sub care ţara sa desvoltat şi a pros- 

perat în timp de 40 ani, — Partidul Conservator de- 

clară : , 

«Că pe cât este de doritor să înlesnească, soluţiunea 

  

Disconto, et Salomonsohn et Solmsen Imi avaient: dit com- 

bien on &tait suxpris des nombreuses confârences de Francais 

de marque ă Bucarest. — On m'a communiqu6 encore que: 

Duca devait prâsider le banquet offert ă Pardieu (ă moins 

«ue ce ne soit â Lacour-Gayot), et que sur Pordre de Bratianu 

4] a dâ faire le malade. 
Pi 

, Luni, 24 fevrier. — La Râvision. Nous apprenons que ce 

matin mâme on commence les lectures peur la, r6vision. Je 

vassemble le comit6 consultatii et on adopte la dâelaratioa 

que j'ai râdigte. — Arion la dâveloppe ă la Chambre. Nous 

avvivons trop tard au Senat. Bratiano, dans sa: premiere ' 

x&plique, la prend de tres haut; plus calme ă la seconde.
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cestiunei agrare, pe atât consideră ca o siluire proce- 
deele care nu sunt de natură a îndruma, partidele poli- 
tice şi opinia publică spre cercetarea liniştită şi docu- 
mentată a celor mai bune mijloace de înfăptuire». 

Arion desvoltă, această, declaraţie la Cameră ; dar 
sosim prea târziu la Senat. — Brătianu, în prima re- 
plică, o ia foarte de sus ; mai calm însă la a doua, replică. 

25 Februarie. — La, Senat, Comitetul delegaților e 
deja convocat pentru ora 214 !!. — Vestese pe Missir că 
cer cuvântul la rezumatul şedinţei de eri. Se -zăboveşte 
pentru a. fi aşteptat Brătianu. 

Fac declaraţia — răspuns al Ministrului, — iau din 
nou cuvântul: de astădată Brătianu, foarte blând, a- 
firmă că nu vrea, să pripească lucrurile şi că se va dis- 
euta după Adresă, . 

Se atribue atitudinea sa vizitei ce a făcut azi dimi- 
neațţă Regelui. 

12 Martie. — Rostit discursul meu asupra  revi- 
ziei. Pentru prima parte, Brătianu nu era de faţă. Mi- 
sir a provocat . o suspendare de şedinţă, şi a pornit în 
grabă pe Morţun ca să-l caute pe primul-ministru. Dis- 
cursul a avut un răsunet, mare chiar asupra majorităţii. 

18 Martie. — M. Pherekade îmi propune o întreve- 
dere cu Brătianu pentru a nu avea aface cu intermediari 

  

  

Mardi, 25 fâvrier. — Au Sânat, le comit des dâlâguâs est 
dejă convoqut pour.2 et demi! J'avise Missir que je demande 
la parole sur le sommaire de la s&ance d'hier. On retarde de 
suite pour attendre Bratiano. 

-Deelaration-reponse du Ministre. — Je reprends la 
parole: cette fois-ci Bratiano, tr&s doucereux, affirme qw'il ne 
veut pas brusquer les choses et qwon discutera . apres 
VAdresse. On attribue son attitude ă la visite faite au Roi 
ce matin, Pa 

12 mars. — Pronones mon discurs sur la. râvision. Pour 
la premitre partie, Bratiano n'âtait pas prâsenț. Missir a 
provoqu6 une suspension  Vaudience et on a. vite expedi6 
Mortzun chercher le Priemier. Le discours a &normâment 
port sur la majorit& mâ&me. - 

18 mars. — M, Phârekyde me propose- une enirevue avec 
Bratiano, pour ne pas avoir affaire â des intermâdiaires. 
pour une entente. Elle auxait lieu chez lui. Jaccepte, lui.
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pentru o înţelegere. Intrevederea ax avea loc la dânsul, 
Primesc, îi asigur că nici o chestiune personală nici nu 
mă preocupă şi nici nu se opune la aceasta. 

19 Martie, — Mi se propune întrevederea pentru 
mâine 6 ore şi jumătate. Sunt obligat să cer amânare, 
căci mă aşteaptă Regele mâine la ora 7. 

George Stirbey îmi spune că a, găsit pe Rege hotă- 
rât de a sacrifica proprietatea; mai puţin partizan de o 
reformă electorală. I-a spus că, oricât de penibilă să lie 
chestiunea, el găseşte că o întrevedere între Brătianu şi 
Marghiloman era indispensabilă. Se înţelege de unde 
vine propunerea Pherekyde. 

In vederea, acestei întâlniri şi punâna pe socoteala 
vizitei mele la Rege necesitatea de a mă orienta exact, 
am convocat la 5% pe Filipescu şi pe Lahovary. Am că- 
zut de acord că putem conceda obligaţia —, pentru un 
sfert de exemplu — de a da pământ cu sancţiunea  ex- 
proprierii individuale, dar, ca garanţie pentru viitor, 
abandonarea colegiului unic. 

20 Martie. — Pherekyde îmi telefonează că nu ne pu- 
tem vedea, nici mâine nici Sâmbătă, Brătianu având 
multe comisşii. 

  

donne assurance que nulle question personelle ne me prâo- 
cupe ni ne s'oppose. 

19 mars. — On me demande entrevue pour demain 6 h. 
et demi. Suis oblige de dâcliner, devant aller chez le Roiă 7 h. 

G. Stirbey me dit avoir trouvă le Roi decid& pour le sa- 
crifice de la propriâtă, moins partisan dune râforme 6lecto- 
vale. Il lui a dit que quelaue penible que soit cette question, 
il estimait qwune entrevue entre Bratiano et Marghiloman 
Gtait indispensable. On comprend d'oi vient la proposition 
Phârâkyde. 

En vue de cette entrevue et mettant sur le compte de ma 
visite au Roi la nâcâssite de mon orientation exacte, j'ai con- 
voqu€ 5 et; demi Filipesco, Lahovary. Sommes tombes d'ae- 
cord qu'on pouvait coneâder Pobligation, — pour le quart 
par exemple, — de donner de la texre, avec la sanction de 
Vexpropriation îndividuelle, mais comme garantie pour Pave- 
ir, Pabandon du college unique, 

20 mars. — Phâr6kyde 'tâlephone que nous ne pourrons 
nous voir ni demain ni samedi, Bratiano ayant beaucoup de 
commissions.,,
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24 Martie. — Intrevederea, cu primul Ministru. El e acela, care vorbeşte toată vremea... A se relua altă dată, M. Pherekyde a asistat. 
14 Aprilie. — Conferim q-] Brăhanu şi cu mine la Pherekyde acasă. Toată conversaţia numai asupra legei electorale : Colegiul unic este convingerea, lui perso- nală, crede că poate impune reforma, dar nu depinde de el ca revizia să se tacă într'o atmosferă de linişte sau de- violenţă. Dacă nu ne înţelegem, va, fi obligat să facă apel la, massele populare. Oarecare întorsături de fraze sunt ameninţări : ruperi adânci; oamenii vor suferi; ra- porturile ulterioare vor fi foarte grele, etc... — Răspund foarte liniştit că dacă trebue să înghiţim blocul lui in- tangibil, mai bine să-] impue prin forţă, 
— Semi-mărturisire că, mijloacele lipsese pentru Je- gea agrară : «dificultăţi, dar nu imposibilităţi», In ceeace priveşte Banca, discuţie admisibilă, pentru altă organizare. Ar fi dorit un acord pentru a rezolvi chestia petrolului. — A spus râzând : Să reluăm proectul «României». — Câteva, cuvinte puţin măgulitoare pentru Take Ionescu. 

  

24 mars. — Entrevue avec le premier Ministre. C'est lu; qui parle tout le temps et reprendra une autre fois. Michel Pherâkyde prâsenţ. 
14 avril. — Nous conf6rons, Mr, Bratiano et moi, chez Pherâkyde. 'Toute la conversation porte sur la. loi €lectorale: le college unique est sa convietion personnelle; îl aroit pou- voir emporter la, r6forme, mais il ne dâpend pas de lui que ie 

lions son bloe intangible, autant qu'il limpose par la force. — Demi aveu que les ressources manquent pour les loig agraires: «difficultes», mais pas «impossibilitey. Pour la Banque, discussion admissible pour une autre organisation. Il auraiţ voulu accord pour Tâsoudre la ques- tion du pâtrole, — Lui ai dit en riant: Reprenons le projet de la «Roumaniey! — Quelques paroles peu favorables ă Take Ionescu. 

15
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“In rezumat : Nici o înţelegere posibilă; Legea A- 
grară a trecut pe planul al doilea; Colegiul unic este 
marele cal de bătaie. 

— Interpelat: pe Costinescu asupra bugetului. El 
foarte alab; este sfârşit, 

— Eri la Darvari conversaţie cu Principesa Maria. 
Ea îmi spune: «Că. a fost foarte urât să seprofite de lipsa 
ei ca, să; se încuree lucrurile. Cele ce spune «Facla» de Re- 
gină sunt din nenorocire în parte adevărate». «Facla» 

acuza pe "Regină că a rupt căsătoria pentru a favoriza 
pe nepotul ei din Albania, ca să nu se găsească Româ- 

nii între necesitatea, de a urma alianţa politică cu Gre- 
cia şi asistenţa de dat noului Regat. Materie procurată, 

după cât se zice, de către Ioan Mielescu, care cunoştea 

cuvintele imprudente rostite de Regină înaintea unor 
martori. — «Dar am reluat totul în mână şi am scris 

eu Diadocului. Elisabeta este mulţumită la dânsa, îşi 
iubeşte ţara, (România) ; faptul de a o părăsi o costă; 
aceasta nu este ceva: personal în contra Diadocului. Sper 
că se va face, încet; din nenorocire el nu poate veni 

acuma la Bucureşti...». 
  

En r&sumâ: aucune entente possible ; la loi agraire est 

au second plan ; Je college unique est le grand cheval de ba- 

taille. 

Interpell6 Costinescu sur le budget. Lui au dessous de 
tout. Il est bien fini, 

__ Em hier, chez les Darvari, conversation avec Princesse 
Marie. Elle me dit que cea €t6 bien vilain de profiter de son 

«absence pour brouiller les echoses. Ce que la «Facla» *) a dit 

«de la Reine, est malheureusement vrai en partie. Mais j'ai 

«repris en main et jai 6erit, moi, au Diadoque. Elisabeth est 
«heureuse chez elle ; elle aime son pays; c'est de s'en aller 
«qui lui coâte; cela n'est pas personnel contre le Diadoque. 

«J'espere que cela se fera lentement, malheureusement lui 

«ne peut pas venir de suite ă Bucarest..> 

*) Lia «Facla» accusait la Reine d'avoir rompu le mariage 
pour favoriser sori meveu d'Albanie, pour que les Roumains 
ne soient pas pris: entre la necessite de suivre Valliance po- 
liiique avec la Greece et Passistance ă donner au nouveau 

Royaume. Matitre fournie, parait-il, par Jean Miclescu, qui 
connaissait les paroles imprudentes de la Reine devant 

t6moins.



. 
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16: Aprilie. — C. Cantacuzino-Paşcanu mi-a cerut o 
întrevedere cu el la George Stirbey. Refrenul lui : Vezi 
pe Take! De ce nu vorbeşti cu Take! — O să se si: 
leaşcă. să întâlnesc pe Take la George Stirbey.— Crede 
că poate să afirme că 'Take mare nici un aranjament cu 
Uberalii. - cae: o. 

— Generalul Coandă îmi raportează despre călătoria 
lui. A văzut pe Talaat, Enver, Marele Vizir, Mareşalul 
Sanders.: Acesta din urmă crede că Enver este-cun faux 
bonhomme», că nu trebue dată încredere. sincerităţii lui 
fictive; exasperat de starea primitivă a oamenilor; nu 

au artilerie ; se lucrează. serios în armată ;. Pureia nu 
-poate întreprinde nimic înainte de 18 luni; nici o putere 
militară în-momentul de faţă; 54 de ofiţeri germani 

constitue un al doilea Minister. — Toţi Miniştrii se tem 

de Bulgaria; Talaat crede că Uniunea. Sârbilor şi Bulga- 
rilor e posibilă, cum o voi Rusia să se ocupe de aceasta; 
Ar inclina pentru o alianţă cu Grecia, dacă ar consimţi 

“Grecii să dea Chio şi Mitilena, care face parte integrantă 
din Asia mică. Enver a cerut schimbul cu. Rodos care 
face sistem cu Creta. In :Grecia; erede că . Venizelos 
  

16 avril. — C. Cantacuzene-Pascanu m'a mânagâ uns 

entrevue avec lui chez Georges Siirbey. Son refrain.: Voyez 
“Take! Pourauoi ne parlez-vous pas avec Take! Il s'arrangera 

„pour que je rencontre Take chez Georgeş, — <avant den 

“parler ă votre parti» ajoute Cantacuzene. Îl croit ponvoir 

affirmer que Take n'a aucun arrangement avec les libâraux. 

— Coanda me fait rapport de son voyage. Vu Talaat, 

Emver, le Grand Vizir, le Martehal Sanders.:Ce dernier croit 
„que Enver est un faux bonhomme; qu'il ne faut pas se fier 

„a sa sinebrit6 apparente; exaspâr6 de la primitivit des 

hommes; il n'y a pas dariillerie; on travaille s€rieuserent 
dans VParmâe; Turquie ne peut rien entreprendre avant 18 

mois; aucune foree militaire actuellement; 54 officiers âlle- 
mands constituent un second ministere dela guerre; Tous 
„les Ministres se mâfient de la Bulgarie; Talaat croit ă Panion 

„possible des Sexbes et des Bulgares, dâs que la; Russie voudra 

s'en oceuper; inclinent pour alliance ave Grăce şi les Gees 

consentent ă abandonner Chios et Mitilene,'qui sont partie 

„intâgrante de VAsie Mineure ; Enver -a suseif€ abandon, 'en 

Schange, de Rhodes qui fait systâme avec la Crâte. 

En Grece, Coanda croit que Venizelos -peut accepter, una
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„poate să primească, odată afacerea Epirului regulată. 
Armamentul maritim al Turciei o să oblige pe Greci să 
fie îngăduitori, având în vedere cheltuelile ce le au de 
făcut pentru a consolida nouile lor posesiuni. 

La Constantinopol, nota generală: admiraţie fără 
mărgini pentru Regele nostru şi a se lua «mot d'ordre» 
de la Bucureşti. 

— Barbu Stirbey a venit la mine. Pretextul: Peti- 
ţia lui Filipescu, ale cărei părţi fivale par a conține o a- 
meninţare pentru Rege. Explic că Filipescu înţelege, că 
dacă nu mai există protecţia legilor în timpul alegerilor, 
cetăţenii vor fi siliţi să se apere singuri. — Imi repro- 
şează că în afară de audienţe, nu ţin pe Regele în curent. 
Brătianu corespunde prin D-na Mavrojeni. Take prin 
el: EL nu serveşte decât pe Rege şi se oferă pen- 
tru a-i duce şi comunicările mele. Nu trebue ca în faţa 
Regelui să par că ştiu că el, Barbu, îi raportează: «E 
nostim, când ştie fiecare că celalt ştie tot, să se prefacă 
fiecare că nu ştie ceeace ştie celalt !» (O fi oare o aluzie 
la anume raporturi ?) 

Am convenit că voi pune în scris tot ce am spus lui 
Brătianu asupra reviziei, şi tot ce Brătianu mi-a răs- 

  

fois lEpire r6gl€.... Les armements maritimes de la Turquie 
ameneront les Grees a 6tre condescendants, vu les depenses 

qu'ils ont ă faire pour consolider leurs nouvelles possessions. 

A Constantinople, note genârale, admiration sans bornes 
pour le Roi et mot ordre ă prendre ă Bucarest, 

— Barbu a, cherche ă me voir, Prâtexte: la petition de 
Filipescu, dont la partie finale semble contenir une menace 

pour le Roi. J'explique que Filipescu entend  simplement 

qw'on sera oblig€ de se defendre si la protection des lois 
cesse pendant les €lections. Il me reproche de ne pas tenir le 

Roi au couranț, en dehors des audiences officielles. Bra- 

tiano correspondait par Madame Maurojeny. Take par lui. Lui 
ne sert que le Roi, et s'offre pour porter mes messages, [Il 
ne faut pas que devant le Roi je paraisse savoir que lui, 
Barbu, lui rapporte; «c'est amusant, quand on sait chacun 

«que Pautre sait tout, de faire semblant que chacun ignore 

«ce ane Pautre sait!» (Est-ce allusion ă rapports certains?) 
— Convenu que je mettrai par erit tout ce que jai dit â
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puns; căci se poate ca acesta să nu fi raportat exact cu- 
vintele noastre. 

19 Aprilie. — Intâlnit pe Take Ionescu, după propu- 
nevrea lui Paşcanu, la G. Siirbey. Nimica precis ; încă nu 
angajat cu Brătianu; ar dori să fie samsarul cinsțit, 
«Regele fiind singurul care mai poate obţine concesiuni 
dela, liberali». — Colegiul Unic este tirania partidelor. 
Nu trebue să ne plângem de tirania alegătorului ; dar 
Cluburile politice sunt acelea ce trebue acuzate. Brăţianu 
este încătuşat în formula sa de Colegiul unic; trebue 
să-l ajutăm să se libereze de ea ; dacă Brătianu primește, 
el ar primi amestecul colegiilor actuale, et pluralitate de 
voturi pentru Colegiul I. Filipescu se va deda la vio- 
lenţe şi are să-i provoace : — Eu —_ nu, dar o să tragă 
o bătaie poliţiei dacă nu se astâmpără, 

17 Mai. — Fusesem chemat cu insistenţă la 14 Mai, 
pentru a prânzi la Buftea cu Principesa Maria. Impo- 
sibilitate absolută. Principesa spusese Suzanei (D-na 
Ivon Marghiloman) că eram «nu un ami, dar un 
frate. 

— Telefonie mă cheamă Prinţesa la; 11%, şi mă 
roagă să mă silese ca Prinţul Carol să nu lipsească 
la întrevederea dela, Constanţa. Dânsa nu poate să vor- 
  Bratiano sur la revision et ce que Bratiano m'a r&pondu. 
Peut-âtre celui-ci n'a pas rapporte fidălement nos paroles. 

19 avril. — Rencontr6 10 h. s. Take Ionescu, sur proposi- 
tion de Pascanu, chez G. Stirbey. Rien de prâcis; pas encore engage avec Bratiano. Il voudrait servir de courtier honnâte, «le Roi 6tant le seul qui peut encore obtenir des eoncessions 
des libtraux». Le college unique est la tyranie des partis. Il 
ne faut pas se plaindre de la iyranie de Pâlecteur: c'est les elubs politiques qu'il faut aceuser. Bratiano emprisonnâ dans 
sa formule de college unique; il faut lui aider â -en sortir: «il» vest pas fetichiste et si Bratiano accepte, lui accepterait le mâlange des actuels colleges avec pluralită de voix pour le 1-er. — Filipescu fera des violences et les provoguera ; moi — non, mais il rossera la, police si elle ne se tient pas tranquille. 

17 mai. — J'avais avec insistance 6t6 appelă le 14 mai, deseendant dW'auto Ialomitza e partant pour Iassy, pour diner â Buftea avec la Princesse Marie. Impossibilit& -abso- lue. Elle avait dit ă Suzanne que j'tais «non un ami, mais
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hească de aceasta cu Regele, dar "Țarul venind cu toată 

Familia Sa, ar fi extraordinar să nu se cheme şi Prinţul 

Carol. Dânsa este trup şi suflet pentru această căsătorie. 

Brătianu vede ca dânsa. Take e foarte partizan pentru 

reîntoarcerea, sa, dar avem pe Regina în contra noastră 

din'-cauza Albaniei ei. Regele nu sa dat un moment pe 

față. Prinţul Ferdinand: şovăeşte din cauza Germaniei. 

'Trebue lucrat fără ca să se simtă că şi dânsa e ameste» 

catţă. — Asupra interpelării mele :- Nu se poate zice că. 

voinţa Regelui să fie slăbită, dar sunt lucruri care se 

încurcă, şi acţiunea, directă a cuiva care îl vede des — 

Regina, are influenţă asupra lui. — Căsătoria greacă se 

va. face, acum când Elisabeta, care nu-şi iubeşte decât 

frumuseţea, este în alt mediu. Când va vedea pe Prinţul 

în alte condiţii, iubitor şi făcându-i curte, are să pri- 

'mească această tămâie şi restul va veni singur. — Râ- 

zând apoi- Prinţesa, îmi spune: că Regina în timpul unei 

citiri, ea eşind dintrun vis, îi comunică că probabil Eli- 

sabeta are o iubire nefericită pentru Bulgarul (pe care 

nu Va văzut niciodată !). — Na avut niciodată vre-un 

conflict cu Regina, fiindcă nu are nicio ambiţie perso- 

  

comme un frăre>. Tel&phone pour 1134. La Princesse me de- 

mande ă m'employer pour qwă Pentrevue de Constantza le 

Prince Carol ne soit pas absent. Elle re peut en parle» au 

Roi, mais certainement que PEmpereur venant avec toute sa 

famille,. ce serait bizarre qu'on m'appelât pas Carol, Elle est 

toute âme pour ce mariage. Bratiano voit comme elle; Take 

est feu et flamme pour: son retour. Mais nous avons la Reine 

contre nous: ă cause de son Albanie. Le Roi ne sest pas 
deboutonn6 'un instant. Le Prince Ferdinand hesitant, ă 
cause de-P'Alleriazne. Il faut agir sans qu'on sente qu'elle y 
est pour quelque chose. Sur mon interpellation: on ne peut 

dire que lă volont6 du Roi soit affaiblie, mais il y a des 
choses qui: se brouillent et action directe de quelqgw'un qui 
le voit souvent — la Reine, — a de la prise. Le mariage grec 

se fera, maintenant qw'Elisabeth, gui paime due sa beaute, 
est. dans un autre milieu. Quand elle verra le Prince dans 

Wautres conditions, Padmirant et la eourtisant, elle accep- 

tera. cet encens et le reste ira de-soi. Eh riant, la Princesse 

me dit que la Reine, pendant une lecture, comme sortant 

dWun reve lui communiqie que problement Elisabeth a un 
«amour malheureuz» pour le Bulgare (qv'elle n'a jamais vu)?
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.nală, dar dacă va fi vorba de copiii mei, am să-i apăr şi 
«va fi războiul. a i 

— Regina e contra ambelor căsătorii ; — Princi- 
pesa Maria nare decât o temere: Cestiunea de sănă- 
tate ; acea boală a sistemului vasculan al 'Țareviciului 
trece prin femei şi nu loveşte nici odată decât pe băr- 
baţi. Principesa Heinrich de Prusia a transmis-o băeţi- 
lor săi şi unul din ei a şi muvit. O - 

Nam fost întotdeauna uniţi în căsătoria noastră, — 
divergențe de gusturi —, dar în chestiunile de familie 
sau de interes sunteny totdeauna, de aceaşi părere, ceeace 
este o mare putere... 

4 Lunie. — In ajunul alegerilor sezisasem Comitetul 
Consultativ de demisia luii Maiorescu; a fost înţeles. în- 
tre noi că nu o vom divulga. Mi se pare că aceasta a fost, 
o eroare: Am fi avut un succes electoral şi mai mare. 
Am reluat convorbirea acum 4 zile. Arion afirmând. că 
alegerea nu se va putea face decât între mine, Lahovary 
şi Filipescu, Lahovary a zis: «Eu nu am nici o preten- 
ție», şi Filipescu a reârioit declaraţia lui că nu putea şi 
nu voia să fie şef. — -M'am opus la o desemnare imediată. 
  

— Jamais eu de conilit avec la Reine, parcegque je n'ai 
aucune ambition personelle, mais sil sagit de mes enfants, 
je les d6tendrai et «ce sera la bataille». La Reine est contre 
les deux mariages. Princesse Marie n'a qwuns crainte, la 
question de santă; cette maladie du systâme vasculaire du 
Tzareviteh passe par les femmes et matteint jamais que les 
hommes. La Princesse Henri de Prusse Ta transmise ă ses 
fils et Pun est mort. 
«Nous mavons pas toujours &t€ unis dans notre mânage— 

divergence de goâts, — mais dans. les questions de familla 
ou dintârât nous disons toujours la mâme chose, ce qui est 
une grande force... Ie 7 E 

4 juin. — La veille des 6lections J'avais saisi le Comite 
consultatif de le demission de Maiorescu. II avait 6t6. eon- 
venu de n'en rien dire. Il semble bien que c'a 6t6 une erreur: 
nous aurions eu un succâs 6lectoral encore plus grand. Nous 
avons repris la conversation îl y a quatre jours.. Arion af- 
firme que le choix ne pouvait porter que sur moi, Lahovary 
et Filipescu; Lahovary a dit «Eu n'am nici o pretenţie» et 
Filipescu a renouvel6 sa dâelaration qu'il ne pouvait, ni ne 
voulait âtre chef. Je me suis oppos6.ă une dâsignation res-
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ca condescendenţă pentru Lahovary, sub pretextul lip- 
sei lui Grădişteanu şi a lui Vlădescu. 

— Astăzi ora 10 Adunarea Comitetului Executiv. 
Toată lumea a venit. Lipsă numai Vlădescu, de negăsit. 
Au vorbit : Ion Lahovary, Deşliu care a propus oficial 
numirea mea, Greceanu, G. Stirbey (foarte bine), cei doi 
Cantacuzino, Filipescu, Ionel Grădişteanu. — Unanimi- 
tate, — cald şi mişcător !— 

5 Iunie. — Deschiderea Parlamentului. Discursul 
Tronului nu vorbeşte decât de reforme, — foarte vag — 
şi de două ori de înţelegere, 

A. Constantinescu «Sper că, sunteţi mulţumiţi de 
Mesaj» 1— Eu: «Dacă voi sunteţi mulţumiţi, ce să zi- 
cem noi ? c'est un lâchage! noi, încântați». 

Liberalii, Takiştii, Brătianu mă felicită, Take vor- 
beşte în vecinătatea mea. Nici ziua bună nu mi-a dat. 

6 Iunie. — Am cerut audienţă azi dimineaţă. Am şi 
fost primit la 6. Atâta preveniență m'a mişcat. Regele 
mi-a ţinut mâna în amândouă mâinile lui, un timp pre- 
lungit: «Te felicit din toată inima, pentru alegerea 
D-tale, dar mă felicit mai ales pe mine». — La plecare : 
«AI toată încrederea mea, toată, dar — cu un gest ener- 
gic — trebue să fii şef !» — Se vorbeşte de Filipescu, 
mai mult timp. M'a pus în curent de ce se vorbise ev 
Sasonow. In chestiunea internă va trebui găsită o înţe- 
legere : «veţi găsi cu D-1 Brătianu şi D-l Take Ionescu, 
o formulă», — singura dată când a "pronunţat numele 
lui Take. 

treinte immediate, par 6gard pour Lahovary, sous prâtexte 
absence Gradisteanu et Vladescu. 

Aujourdhui 10 h. r6union de Comit &xecutif. Tout le 
monde est venu. Absent Vladescu, introuvable. Ont pris la 
parole Jean Lahovary, Deşliu qui a officieusement propos6 
ma nomination, Grecianu, Stirbey (trâs bien), les deux Can- 
tacuzene, Filipescu, Ionel Gradisteanu, 

Unanimitâ. — Chaud et 6mouvant. 
6 juin. — (Le Roi): «Je vous fâlicite de tout coeur pour 

votre 6lection, mais je m'en fâlicite sourtout tout particu- 
lierement». 

«Vvus avez toute ma confiancs, toute, mais — avec un 
seste 6nergique — il faut que vous soyez chef». 
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10 Iulie. — Notă austriacă. Primul ei efect e de a 
produce mirare. Porumbaru. a vorbit cu Czernin la ora 
4 la Sinaia, şi Czernin i-a spus că instrucţia va mai ţine 
încă două zile; la ora 6 ducea nota, Regelui ! Şi Porum- 
baru îmi povesteşte chiar dânsul cu naivitate păţania 
lui. 

13 Iulie. — Mă reîntore dela; Buzău. Nota de răspuns: 
a lui Pasici foarte coreetă şi dibace. O spun în «La Po- 
litique» (Czernin sa plâns mie de tonul gazetei). Blon- 
del se agită foarte mult, â perorat la Jockey Club în 
sensul că ar fi trebuit ca imediat noi să ne punem din 
partea Sârbilor. Pretutindeni face pe agentul provocator. 

— Primese vizita lui Porumbaru. Îmi spune că nota 
a fost probabil supusă prealabil Germaniei ! — Relativ 
la incidențele noastre de fruntarii cu Bulgaria : «Sunt 
aproape aplanate; unii (?) vedeau întrînsele mâna, rU- 
sească; alţii mâna austriacă. [ se. pare că Germania mer- 
ge de nevoie. Cine ştie dacă nu are să sune şi ceasul 
nostru cu Transilvania, !» 

Cum Blondel spusese: <Aţi ştiut să cereţi concursul 
Sârbilor şi Grecilor în diferendul vostru de fruntarii cu 
Bulgarii», — am întrebat pe Porumbaru seara, dacă era 
  

10 juillet. — Note autrichienne. Son premier effet est de 
produire de la stupeur, Porumbaru a causs avee Czernin â 
4 h. ă Sinaia et Czernin lui avait dit qu2 linstruction dure- 
vait encore deux jours; ă 6 h. portait la note au Roi! Et 
s'est Porumbaru qui me raconte naivement sa deconvenue. 

Dimanche, 13 juillet. — Je entre de Buzeu. La note res- 
ponsive de Pasiteh tr&s correcte et adroite. Je le dis dans 
la «Politique». Czernin s'est doucement plaint ă moi du ton 
du journal. Blonde! s'agite beaucoup. Il a pâror€ au Jockey 
dans le sens que nous anrions dâ de suite prende la partie 
des Serbes. Partout îl fait lagent provocateur, 

— Visite de Porumbaru. Il me dit que la note a 6t€ pro- 
bablement soumise au prâalable â VAllemagne! Dans nos 
incidents de frontiere avec la Bulgarie: cils sont presque 
aplanis ; les uns y voyaient la main de la Russie, d'au- 
tres la main de P'Autriche.» Il lui semble que !'Allemagne 
marche ă conţreeoeur, 

Comme Blondel avait dit: «vous avez hien su. demander 
le coneours des Serbes et des Grecs dans votre diffârend re 
frontiere avec les Bulgares», j'ai demand a P. le soir si



226 "NOTE POLITICE .— 1914 

adevărat; mi-a răspuns că se sugerase numai aliaţilor 
o declaraţie. Omul acesta (Blondel) e limbut şi gafteur». 

Sinaia, 15 Iulie. — Lungă întreţinere cu Czernin. 
Foarte «gentleman», vorbind deschis cu mine. Punctul 
lor de vedere: Că este vital: pentru dânşii să extirpeze 
pan-serbismul pentru a, dovedi oamenilor că ţara lor nu 
a intrat în lichidare. — Foarte mulţumit când i-am spus 
că, pentru mine, un tratat trebue să fie respectat, dar 
cum să evităm conflictul eventual cu tratatul dela Bu- 
cureşti. — EI: Nu vom lua nici un sat Sârbilor, şi dacă 
sunteţi aliaţii noştri, interesele voastre suni şi ale noas- 
tre. — Am insistat pe acest punct: Integritatea, terito- 
rială a Serbiei. — EI: Fără ca să fiu Ministrul afaceri- 
lor streine, sunt sigur că n'o să vrea nimeni să modifice 
harta. | 

16 Iulie. — Audienţă la Rege. Regele examinează 
trei chestiuni : 1) Starea opiniei publice şi armatei : anti- 
austriacă. 2) Să mergem alături de Austria ? Rusia este 
în stare să răstoarne guvernul bulgar şi să atiagă Bul- 
garia în partea ei: Prinşi între două focuri, coasta ma- 
ritimă deschisă şi Constanţa, pierdută. — 3) Să mergem 
în eontra, ei ? Onoarea te opreşte: Tratatul de la 1884, 
  

c6tait vrai; il m'a repondu qu'on avait sugger6 seulement 
aux alli6s une deelaration. Cet homme est bavard et gaffeux. 

Sinaia, 15 juillet, — Long entretien avec Czernin. Trâs 
gentleman, se livrant avec moi. Leu point de vue c'est qu'il 
est vital pour eux d'extirper le pan-serbisme pour enlever 
aux gens Vidâe que leur pays est entrâ en liquidation. Tres 
heureux. quand je lui ai dit, due pour moi un trait6 doit âtre 
respectă, — mais comment &viter le conflit &ventuel avec le 
traite de Bucarest. Lui: Nous ne prendrons pas un village 
â la Serbie, et si vous €tes nos alli6s, vous întârâts sont les 
notres, J'ai insist sur ce point: integrite territoriale de la 
Serbie. Lui: sans âtre le Ministre des Aff. Etr., je suis cer- 
tain qu'on ne voudra en rien modifier la carte. 

16 juillet. — Audience chez le Roi. — Le Roi examine 
trois question: 1) Letat de Popinion publique et de arme: 
anti-autyichienne. 2) Aller avec YAutriahe: demain la Rus- 
sie provoque le renversement du gouvemement bulgare er 
la Bulgarie redevient russe. Pris entre deux feux, nous 
avons toute la câte ouverte et Constantza perdue. 3) Il v a 
aussi Phonneur, notre signature sur le traite de 1884, encore
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încă minimum pe 3 ani în vigoare. — Regele îmi arată, 
confidenţial, telegrama, personală prin care Impăratul 
îi comunică declaraţia de război şi face apel la vechea. 
lui prietenie pentru a spera că va, aproba, această crudă extremitate la, care sa hotărât; — şi a: doua telegramă, a 
"Țarului, care şi el îi invocă prietenia, pentru a colabora 
pentru menţinerea -păcei dacă e posibilă. Acest adaus 
«dacă e posibil», nu-i plaes Regelui. — 

Imi arată în sfârşit, telegrama lui Diamandi - adre- 
sată lui Porumbaru, spunând că Ambasada Germaniei 
la Petersburg neagă că nota austriacă ar fi fost făcută. 
sub autoritatea guvernului german, care nu iia cunos- 
cut textul decât odată cu celelalte puteri. — Ținem pune- 
tul acesta, ea, important. (Am avut în această privinţă o 
controversă cu Vredenbureh care crede, ca şi Presa, că 
nota a, fost discutată şi întărită la Berlin). 

Asupra propoziției mele, dacă chestia Transilvaniei 
e destul de coaptă ca să riscăm totul pentru tot, Regele 
nu crede (e şi părerea mea). Ea va fi coaptă peste 20 ani 
Şi va veni la sigur, fiindcă Austria tot se va, disloca din 
cauza Ungariei, - E E i 

  

pour minimum trois ans cn vigueur. Le Roi me montre con- 
fidențiellement la dâpâche personnelle par laquelle P'Empe- 
reur lui communique la dâclaration de guerrre et fait appel 
A sa veille amitie pour espârer qu'il approuvera cette dure 
extremită ă laguelle îl sest deci d6, — et la seconde dâpâehe 
du Tzar, qui invogue aussi son amiti€ pour «collaborer &. 
maintenir la paix, si c'est; possible». Cette adjonetion «si c'est 
possible», ne lui plait pas beaucoup. Îl me montre enfin dâ- 
pâche de Diamandy â Porumbaru, que Pambassade d'Alle- 
magne ă Pefersbourg nie que la note autrichienne avait 6tâ 
faite sous Pautoril€ dn gonvernemenţ allemand; qui n'en 
a connu le. texte qu'en mâme. temps que les autres puissan- 
ces. Tenons ce point comme important. (Pai eu ă ce sujet 
controverse avec Vredenbureh qui eroit, comme la presse, 
que la note a 6t6 diseutee et renforese ă Berlin). Sur ma 
proposition, si Ja question de la Transylvanie est mâre 
pour risquer le tout pour le tout, le Roi ne le croit pas 
(c'est. mon avis). Elle sera mâre dans 20 ans et viendra pour 
stir, parcegue l'Auţriche se disloquera tout de mâme, et par
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Asupra reconstituirei blocului balcanic : Lipsă de 
vreme; Grecii nu vor ceda Cavala; şi poate aceasta ar 
întări prea mult pe Slavi. 

Foarte indecis, foarte îngrijat, Regele îmi cere să 
nu mă depărtez de Sinaia, dorind a mă revedea după ce 
va conferi cu câţi-va, oameni politici cu greutate din 
toate partidele. 

Punctul lui actual de vedere: O victorie repede a 
Austriei; pacea imediată; dar înainte, Austria să facă 
Rusiei declaraţiunea pe care ne-a făcut-o nouă, că 
integritatea Serbiei nu este amenințată. 

Semnalez Regelui insuficienţa lui Porumbaru (ar 
ti nevoe, zice EI, să fie chemat aci şi fixat pe lângă Bră- 
tianu), şi acea a lui Corbeseu la Poliţie. 

— Seara, Poklevsky îmi arată o telegramă, de co- 
munieat lui Brătianu, că guvernul rus nu primeşte 
<sdrobirea» Serbiei. 

11 Iulie. — Ziua toată strecurată în alternative de 
speranţă că se va putea realiza localizarea. 

Duc pe Poklevsky la Bucureşti; — seara, târziu, 
îmi comunică că Rusia nu ne cere decât neutralitate ; 
mă conjură să lucrez în acest sens (2 noaptea). 

18 Iulie. — Blondel, înmuiat, nu mai predică decât 
neutralitatea, nu 'mai se agită pentru ca să sărim în a- 
Jutorul Serbiei. 

le fait de la Hongrie. Sur la veconstitution du bloc balkani- 
que: temps fait defaut; les Greos ne cederont pas Cavala; et 
peut-âtre cela renforcerait trop les Slaves. 

Tres indecis, trâs prâoceup6, le Roi me demande de ne 
pas trop m'earter de Sinaia; il veut me revoir; il doit voir 
quelques hommes politiques de poids de tous les partis. Son 
point de vue actuel: une vietoire rapide de PAutriche ; lau 
paix immâdiate; mais auparavant, que PAutriche fasse ă la 
Russie la deelaration ă nous faite, que Pintegrite de la Serbie 
n'est pas menacâe. 

Je signale au Roi Vinssuffisance de Porumbaru (on de- 
vrait, dit-Il, lappeler ici et le fixer auprăs de Bratiano) et 
celle de Covbescu ă la police. 

— Le soir Poklevsky me montre un tâlegramme ă com- 
muniquer ă Bratianu, que le gouvernement russe n'acceptera 
pas l'6crasement de la Serbie.
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Incepe a se simţi că liberalii nu mai lucrează în sen- 
sul rusesc, 

19 Iulie. — Scrisesem lui Brătianu în potriva menţi- 
nerei trupelor în serviciul tramvaelor, contra greviştilor. 
La 5% sunt vestit telefonic că Luni 21 Iulie, ora 5, va 
avea, loe un Consiliu de Miniştri cu toţi şefii de partide 
şi notabilităţi politice; se hotărăsc două, persoane : indie 
pe Lahovary şi îmi rezerv a oua, persoană, căci tele- 
grafiasem încă din ajun lui Filipescu. 

— 195 minute mai târziu după această convocare 
primesc : «Sper că vei fi Luni la Sinaia pentru consfă- 
tuirea despre care am vorbit. — Carol» 

Telegrafiez din nou urgent lui Filipescu. 
20 Iulie, Sinaia. — Vorbese cu Lahovary, care este 

foarte anti-austriae; convoc pe Grădișteanu. — La, Sinaia 
toată lumea în contra intrărei în acţiune şi mai ales 
alături de Austria. — Poklevsky vine la mine la 8 seara. 
Abătut. Nu crede că să se fi început acţiunea fără o asi- 
gurare din partea Angliei. Ne cere neutralitatea în 
schimbul ori căror alte avantagii. Guvernul National 
Bulgar este o garanţie că nu se va merge contra lor. 

— Germania a declarat formal războiu Rusiei: A- 
ceasta este prima veste care se află când sosesc aici. 
  

19 juillet. — Javais €crit Bratianu contre le maintier 
troupes au service des trams contre les grevistes. A 5h. et de- 
mie eoup de tel&phone me disant que Lundi 5 h. (21 Juillet) 
“Conseil Ministres avec chef partis et notabilitâs ; que je dâ- 
signe deux personnes; j'indique Lahovary et je râserve la 
seconde personne, ayant la veille telegraphi€ Filipesen. Re- 
cois 15 minutes apres cette convocation: «Sper că vei fi Luni 
la Sinaia pentru consfătuirea despre care am vorbit». Ca- 
rol. Je tâlegrephie de nouveau urgence Filipescu. 

20 juillet. — Sinaia. — Je cause avec Lahovary ; il est 
anti-autrichien. Je convoque Gradisteanu. A Sinaia tout le 
monde contra action et surtout contre action avec Autri- 
che. Poklewsky vient me voiră Sh. soir. Abattu. Ne croit 
pas qwon se soit embarqu6 sans une assurance de P'Angle- 
terre. Demande notre neutralit6 et en €change tous les a- 
vantages; le gouvemement bulgare national est une garan- 
tie qu'on ne va pas contre eux! 

— VAllemange a dâclar6 formellement la guerre â la 
Russie; c'est la premiâre nouvelle qu'on apprend en dâbar- 
quant iei.
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21 lulie. — La, dejun, Ministrul Anghelescu comu- 
nică că Italia a declarat neutralitatea | , 
„_— Carp îmi expune sistemul lui: Războiu imediat, 
noi alături de Austria. Tripla Inţelegere e sigură să bi- 
xuiască; Italia va merge pentru a lua Tunisia; noi vom 
lua Basarabia de Sud, Austria cea da Nord cu cheia, 
Hotinului, pentru a fi doi spre a o apăra. | . 
|. — Se anunţase că Costinescu, partizan al Rusiei, 
îşi dăduse demisia. Intreb pe Procopiu şi prinţr'însul 
aflu că Brătianu temporizează. O oră mai târziu ştiu că 
Liberalii vor propune neutralitatea. — Telegramă dela 
Filipescu — 2 Aug. stil nou, Duminică, dela Baden- 
Baden: Am primit astăzi telegrama, ibiposibil- să sosese 
mâine. Dacă nevoie pornesc cu prima ocazie.(?!). 

— Consiliul de Coroană. — Un grup. numeros, emo- 
ţionat; ne vede pornind spre Castel, Toţi, suntem foarte 
mişcați. Ţinem şedinţa în sala de muzică a Reginei. 
Prinţul Ferdinand stă în faţa Regelui. Tratatele pe 
masă, Regele ia la dreapta sa pe Rosetti, la stânga pe 
Carp ; Prinţul, pe Brătianu la dreapta, pe mine la stân- 
ga. Take a luat cu dânsul pe C. Cantacuzino şi pe Di- 
sescu. — Disescu şi Morţun iau note complete. 
  

21 juillet. — Lundi, — A dâjeuner, ministre Anghelescu 
nous communique que Lltalie a declare sa: neutralite. 

— Carp m'expose son systâme: guerre immâdiate, nous 
dans le camp autrichien. La Triple-Alliance est sâre de 
battre; PItalie marchera pour prendre la Tunisie; nous pren- 
drouns la Bessarabie du Sud, !'Autriche celle du N ord, avec la 
cl6 de Hotin, pour âtre deux ă la dâfendre. 

— On avait annoneâ que Costinescu, partisan de la Russie, 
avait donnă sa dâmission. J'interroge Procopiu et par lui 
Japprends que Bratianu temporiserait. Une heure apres je 
sais que les libraux proposeront la neutralită, 

— Depâehe de -Filipeseu — 2 Aout n. s., Dimanche: «Habe 
heute 'Telegrammi erhalten, unmăglich morgen anzukommen, 
Wenn. noethig, abreise mit erster Gelegenheit» (?) 

— Conseil de Couronne.—Un groupe nombreux, 6mu, nous 
voit partir pour le château. 'Tout le monde tts &mu. Nous 
si6geons dans la salle de musique de la Reine. Prince Fer- 
dinand en face du Roi. Les traitâs sur la table. Le Roi prend 
ă sa droite Theodor Rosetti, ă sa gauche Carp; le Prince ă 
sa droite Bratianu, moi ă sa gauche. Take a pris avec lui C. . A
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" Regele citeşte declaraţia Sa: «Pentru prima dată 
întrebuinţez cu dvs. limba franţuzească, care redă mai 
bine nuanțele («va fi publicată», ne spune Regele mai 
târziu, în cabinetul său). «Nu trebue să facem politică 
de sentimente. Neutralitatea este o soluţie rea, care va 
face ca România să piardă înalta situaţie pe care a câş- 
tigat-o. A merge cu Rusia ar fi contra sentimentelor una- 
nime ale ţării. — Să ne pronunţăm numaidecâţ în favoa- 
rea Germaniei şi Austriei, eu care ne leagă un. tratat, 
este ceeace ne dictează interesele viitorului.. Va urma 
onoare şi profit». | 

Tăcere generală.  : 
„Regele dă cuvântul lui Rosetti : «Cei tineri, arătând 

pe Brătianu, ar trebui să vorbească cei dintâi». Bră- 
tianu doreşte să vorbească după opoziţie.. — Rosetti se 
execută; doreşte ca ţara să nu caute şă Joace roluri 
care nu sunt pe măsura, ei şi să se astâmpere.: E 

„— Carp, pornit, emoţionat : «<Războiu imediat, trebue 
ajutat Germanismul .să zdrobească Slavismul. Românii 
din "Transilvania ne îngrijorează puţin: au manifestaţ 
ei oare dorinţa, de a fi încorporaţi? Cei dintâi cari vor 
  

Cantacuzene et Disseseu; Dissescu prend notes completes, 
Morizun aussi. 

Le Roi Lit sa dâelaration; «Pour la premitre fois Jemploie 
avec vous le francais qui rend mieux le nuances. Il ne fant 
pas faire de politique de sentiment. La neutralit€ est une 
mauvaise solution qui fera perdre â la Roumanie la haute 
situation qu'elle a acguise, Aller avec la Russie, serait contre 
le sentiment unanime du pays. Nous prononcer: de- suite en 
faveur de PAllemagne et VAutriche, avec lesquelles nous 
lient un trait€ est ce que les intârâts de Pavenir nous dictenț. 
Il y aura honneur et profit». 

Silence general, | 
— Le Roi donne la parole ă Rosetti: «Les: jeunes — 

montrant Bratianu, —  devraient les premiers parler». 
Bratianu dâsire parle» aprăs Popposition, Rosetti s'exâcute. 
Il desire que le pays ne ceherche pas ă jouer des râles qui ne 
soni pas ă sa taille eţ qu'il se tienne tranquille. 

Carp, fougueux, 6mu : «Guerre immediate; il faut aider le 
germanisme ă 6craser le slavisme; les Roumains de Tran- 
sylvanie Vinquiătent peu: ont-ils seulement manifestă le 
dâsir d'6tre' incorporâs? les premiers qui tireront sur nous,
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trage asupra noastră dacă urmărim altă politică, vor fi 
regimentele române. Regele a vorbit limbagiul datoriei 
și onoarei; trebue să-l urmăm. Avem un tratat, România 
trebue să-şi ţie angajamentele». 

Eu: Cer a fi fixat asupra rolului Italiei. — Prezi- 
dentul citeşte telegrama, sosită atunci, confirmând că 
sfârşitul Consiliului de eri, pe care nu-l prinsesem decât 
incomplet. — Văzând unanimitatea în contra acţiunei 
imediate, Regele a spus, arătând textul declaraţiei sale : 
cu Austria. (Regele mă corectează: «cu Germania...») — 
cu Germania, primul rezultat este că trebue să renun- 
țăm la tratatul dela Bucureşti; îl primesc, dar trebue să 
se ştie că aceasta va să zică prietenie cu Bulgaria şi 
mărirea Bulgariei în Macedonia şi poate chiar la Ca- 
vala. Bulgaria vrea să fie plătită şi trebue să ne schim- 
băm puşea de umăr. Un efect admisibil, dar care va mări 
prevenţiile opiniei publice. Este apoi părăsirea, pentru 
foarte multă vreme, a, ideii românismului în Austria şi 
alte locuri. — Rămâne şansa de a fi cu învingătorii : 
aceasta prevalează, Defecţiunea Italiei însă, o ştirbeşte 
şi deocamdată se poate admite o îndoială. 

  

si nous suivons une autre politiqe, seront les regiments rou- 
mains. Le Roi a parle le langage du devoir et de Yhonneur: 
il faut le suivre. Nous avons un traite, la Roumanie doit 
tenir son engagement. 

Moi: Je demande a âtre fix6 sur le râle de Plialie. — Le 
nrâsident lit depâehe justement recue confirmant qu'elle a 
declare sa neutralită. — Moi: J'examine deux hypotheses : 
1) Si on marehe avee PAnutriche.... Le Roi corrige: «avec 
) Allemagne»...—avee PAllemagne, le premier râsultat est qu'il 
faut renoncer au trait6 de Bucarest; je Vaccepte, mais îl 
faut qu'on sache que cela veut dire amiti6 avec la Bul- 
garie et agrandissement de la Bulgarie en Macedoine, et 
peut-âtre ă Kavala: la Bulgarie veut âtre payte et nous de- 
vons chânger notre fusil d'âpaule. Un effet admissible, mais 
qui augmentera les prâventions de Popinion publique. C'est 
ensuite Pabandon de lidâe de roumanisme pour tr&s long- 
temps, en Autriche et ailleurs. Reste la chance d'âtre avec 
les vainqueurs: Ceci emporte tout. La defection de PItalie la 
diminue et, jusqu'ă nouvel ordre, on peut admettre un doute.
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2) Să mergem cu Ruşii. Pericolul moral e prea mare; 
nimenea, nu o doreşte. Nu o povăţuesc. 

Atuncea... neutralitate. Este ea oare posibilă ? Rusia 
o cere şi va respecta-o. Nare interes să ne arunce de 
partea cealaltă. Austria ? Nici ea nu o să, vrea să ne in- 
dispue, căci de altmintrelea trebue să fie destul de mul- 
țumită că îi lăsăm disponibile corpurile pe cari ar tre- 
bui să ni le opue. — Este oare soluţia onorabilă ? de 
sigur că da. «Casus foederis» nu există. Dacă sar putea 
interpreta că intrigi ursite pe teritoriul unui vecin €- 
echivalează unei agresiuni de Stat la Stat, atunci sar 
putea, zice într'o zi, că din cauza Ligei atacăm Austro- 
Ungaria. De altmintrelea Italia, mai intim legată şi mai 
veche aliată, nu judecă, că există pentru ea «casus be]li». 
Să ne armăm spre a ne păzi graniţele şi atâta tot pen- 
tru moment. 

Take Ionescu se raliază cu totul Ja, părerea, mea. A- 
liaţi. nu am fost consultaţi înainte de a se trimete nota, 
care era un ultimatum de războiu asociaţi, dar oameni 
liberi, nu putem fi târâţi prin voinţa unui singur aliat.— 

  

—2) Aller avee la Russie; les dangers moraux en sont trop 
grands. Personne ne le souhaite. Je ne le conseillerais pas. 
Alors neutralită. Est-elle possible en fait? La Russie la de- 
mande et la respectera. File n'a pas d'intârât â nous prâci- 
piter dans Vautre plateau de la balance. I'Autriche? Elle 
aussi ne voudra pas nous indisposer, de îmâme qw'elle doit 
sestimer suffisamment heureuse de ce que nous lui laissons 
disponibles les corps qwautrement elle devrait nous opposer. 
— Est-elle honorable ? Certainement, Le' casus îoederis 
p'existe pas. Si on interprâtait que des intrigues ourdies 
sur le territoire d'un voisin &quivalaient ă agression d'Etat 
ă Etat, on pourrait un jour dire, â cause de la Ligue, qus nous attagucns l'Autriche-Hongrie. D'ailleurs PItalie plus 
intimement et de plus vieille date alliâe, n'estime pas que le casus belli existe pour elle. Armons pour garder nos fron- ticres et c'est tout pour le quart d'heure. 
Take Ionescu se rallie entierement ă mon avis. Alli6s, nous n'avons pas 6t€ consultâs avant lenvoi de la note qui tait un ultimatum de guerre; assocics, mais hommes li- 

bres, nous ne pouvons pas âtre trainâs par la volont& d'un 

16
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Este în orice caz pierderea tratatului dela Bucureşti; 

posibil, dar. acest tratat nu ne poate dicta hotărârea 
noastră în acest moment. 

Brătianu, foarte confuz, uitând părţile unei expu- 
neri pe care o enunţase, vine la concluzia: «Să ne ar- 

măm, să preparăm opinia publică, să nu ne deciarăm 

neutri dar în stare de apărare a graniţelor noastre» 
(dau rezumatul cu care siârşeşte, după dialoguri şi în- 
treruperi). În acest răstimp el prepară opinia publică. 

Carp combate cu vehemenţă. Opinia publică nu este 
cum o credem noi (?), sentimentul public e acela pe care 
îl exprimă el. 

Ion Lahovary, — tratatul dela Bucureşti şi confe- 
deraţia balcanică : «Nu omor Români pentru ca Austria 
să facă o Bulgarie mare în paguba unei mici Serbii». 

— Jon Grădişteanu şi Pherekide, mai afirmativ de 

cât Brătianu; contra —: Costinescu, foarte categoric : 

contra Rusiei, dar zicând că astăzi a merge alături cu 
Austria, ar fi a deslănţui războiui civil. 

— Carp ne apostrofează că abandonăm pe Rege! 

că-l silim să-şi calce cuvântul. 

  

seul alli€. C'est dans tout le cas la perie du traite de Buca- 
vest; possible; mais ce trait ne peut gouverner notre dâci- 

sion ă cette heure. 

— Bratianu, tr&s contus, cubliant les parties dWVun ex- 
pos€ qu'il avait Enone6, arrive ă la coneclusion: «armer, prâpa- 

rer l'opinion publique, ne pas se dâclarer neutres, mais en 

€tat de dâfense des frontieres». (Je donne le râsnumâ auquel 

arrive sa râponse apres dialogue et interruption).. Pendant 

ce temps il preparera !opinion publique. 
— Carp combat avee vâhemence. lLiopinion publique 

n'est pas comme nous la eroyons (?); le sentiment publie 
“est lui qui Pexprime. — Parlent: Jean Lahovary — traitâ de 
Bucarest et confâdâration baleanique: «je ne tue pas des 

Roumains poun que VAuiriche fasse une grande Bulgarie, au 
detriment d'une petite Serbie». 

Jean Gradisteanu, Pherekyde plus affirmatif que Bra- 
tianu, contre; — Costinescu, tres net contre la Russie, mais 

disant qwaujourd'hui prendre partie pour PAutriche serait 

dâchaîner la guerre civile. 
Carp nous apostrophe que nous abandonnons le Roi! 

a 
Qu'on Poblige ă manquer ă sa parole.
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Eu: In toată conştiinţa, mea şi pe onoarea mea, cred că cuvânţul Regelui nu este angajat. Din contră, Procedând astfel cum procedăm, acoperim pe Rege. Dacă am eşi de aci cu războiul, toată lumea ar zice : «Acesta, e războiul Regelui !» şi nu o vreau. La, cea dintâi înfrân- sere, Regele ar fi acela care ar îi atacat. Dacă noi, oa- menii politici, preparăm opinia, publică, când. vom de- clara războiul, noi vom fi răspunzători. Aga înţeleg eu să servesc pe Rege. 
Aprobare generală. M orțun, manifestează viu. 
La eşire — Carp : «Nu te feliciţ pentru primul tău act de şef al partidului conservator». — Hu : Fiecare cu sentimentul lui de datorie şi de răspundere. — BI: «Mâine Regele va abdica ! !» 
La ora 84 seara, Brătianu, 'Take Ionescu, Phere- kyde şi cu mine, trecem la Rege. 
Schimb de vederi. Spun lui Brătianu: Dacă notele D-tale conţin un angajament, intră în războiu şi noi te Vom susține. Dealtmintrelea am vestit întrun colţ pe Prinţul, Ferdinand, că e treaba liberalilor să se pro- nunţe, și că nici Take nici eu nu voim să le lăsăm po- 

  

Moi: Fin tout honneur et en toute conscience, je crois que la parole du Roi n'est pas engagâe, C'est en agissanţ comme nous le faisons que nous couvrons le Roi. Si on sortaiţ d'iei avec la guerre, tout le monde dirait «c'est la guerre du Roi!» Et. je ne le veux pas. Au premier revers, c'est le Roi qu'on attaquerait. Si nous, les hommes politigues, nous preparons Topinion Publique, quand nous aurons declare la guerre, c'est nous qui serons responsables. Voilă comment Jentends servir le Roi, 
| Approbaltion sen6rale. Mortzun manifeste vivement., Em sortant, Carp: «Je ne te f6licite pas pour ton pre- mier acte de chef du parti conservateur !» — Moi: Chacun son sentiment du devoir eţ de la responsabilită. — Lui : «Demain le Roi abdiquera» (2 1) 

— A 8 h. et auart nous passons chez le. Roi, Bratianu, Take Ionescu, Pherekyde et moi. — Echange de vues. Je dis ă Bratianu: Si vos notes contiennenţ le germe d'un engage- ment, marehez et nous vous soutiendrons, D'ailleurs şai diţ dans un coin au Prince Ferdinand, “que c'est aux libâraux â se prononecer, car ni Take, ni moi, nous n'entendons leur laisser la possibilit& de jouer dou-
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sibilitatea, să joace un rol dublu: Cu Germania la Rege, 

cu Rusia la Bucureşti. 
Regele: Sunt Rege constituţional şi nu voi declara 

Eu singur războiul. 
Redactăm împreună notele şi comunicatele. Notele 

Berlin şi Viena lasă să întrevadă acţiunea noastră ulte- 

vioară, decurgând din o atitudine care ajută Austria, în 

“momentul de faţă. 

Seara 914 în timpul mesei, Czernin destul de mul- 

țumit; Germanii, îmbufnaţi; Poklevsky foarte îngrijat, 

dar nu încă disperat. 

Societatea noastră românească : foarte bucuroasă» 

mă felicită. 
Se răspândește svonul că Poincar€ ar fi fost asa- 

sinat. 
22 Iulie. — Radef, în momentul când plecam, mă ia 

de-o parte pentru a-mi spune că vine dela Rusciuk unde 

a fost să vorbească cu Consiliul de Miniştri. «Nu vreau 

să joc rolul d-lui Kalincoff; pot să-mi îndeplinesc mi- 

siunea î» — Mergi înainte ! i sa răspuns. — Se duce la 

Brătianu şi îi declară că Bulgaria vrea prietenia Româ- 

niei. Ea va vespecta noua graniţă, şi va înainta în Ma- 

cedonia; credincioasă Austriei, prietenă cu România. — 

I-am spus că la Consiliul de eri aşa considerasem şi eu 

  

ble jeu: avec PAllemagne chez le Roi, avec la Russie ă Bu- 

carest. 

Le Roi: je suis Roi constitutionnel et je ne vais pas 

moi seul declarer la guerre. 

On redige en commun les notes et les communiqu6s. 

Les notes Berlin et Vienne laissent entrevoir notre action 

ultârieure dâcoulant d'une attitude qui aide PAutriche en 

ce moment. 
Le soir (9% h. quand je dîne), Czernin assez content, les 

AJlemands boudent; Poklevsky tres soucieux, mais encore 
pas trop dâsabus6. Notre sociât6 roumaine joyeuse et me 

fâlicitant; on r&pand ]a nouvelle de Yassassinat de Poincar€. 

22 juillet. — Radeff, sur le point de mon depart, me 

prend de cât6 pour me dire qu'il vient de Rusciuk ouă il a 

6t6 cause» avec le Conseil des Ministres. «Je ne veux pas 

jouer le xâle de M. Kalinkoff; puis-je remplir ma mission?» 

Marehez! lui fut-il repondu. 
Il va dâclarer ă Bratianu que la Bulgarie veut lamiti€
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situaţia. — Guvernul nu Sa sehimbat. (Poklevsky îmi 
„spusese contrariul ; vorbise de rusofilii cari vor intra în 

cabinet). E falş că Ratko Dimitrief vine dela, Petersburg 
pentru a căuta să răstoarne guvernul. 

— M'am reîntors la Bucureşti. Vorbind cu M. Phe- 
rekyde, el mă ajută să reconstituese un incident dela 
sfârşitul Consiliului de eri, pe care nu-l prinsesem decât 
incomplet. — Văzând unanimitatea în contra acţiunei 
imediate, Regele a spus; arătând textul declaraţiei sale : 
«Acesta, este testamentul meu politic la care nu renunţ; 
nepotul meu îl va urma». Pe aceste cuvinte s'a bazat 
Carp ca să vorbească de abdicare. 

23 Iulie. — Alaltăeri la Prinţesa Maria, Alteța Sa 
îmi spusese: «D-l Take Ionescu vede tot negru; este 
sfârşitul generaţiei noastre (?) şi ruina României !» 

Sipsomo şi Charles Lahovary îmi spusese că Take 
era, într'o stare neexplicabilă de surescitaţie şi de descu- 
rajare. — Azi aflu prin Iancu Bacalbaşa, că Grey spu- 

sese lui Take că România, ca toate Statele mici, trebuia 
să dispară ! De aci istericale... 

— Legația Franceză îmi comunică, telefonie că Ger- 
mania a violat Belgia şi trupele au trecut pe acolo în 
Franţa ! 

24 Iulie. — D-l Brătianu vine la 94 la mine, mă pune 
în curent de cum s'au făcut comunicările după Consiliul 

de Luni la Castel. — La prima conversaţie, răceală: 
  

de la Roumanie. Elle respectera la nouvelle frontiere; elle 

ira sur la Macâdoine; fidâle ă PAutriehe, amie de la Rou- 
manie. (Je lui ai dit qwau conscil d'hier javais envisage 
ainsi la situation). Le gouvernement inehangâ. (Poklev- 

sky m'avait dit le eontraire; il avait parl6 de russophiles 

notoires entrâs dans le Cabinet). C'est faux que Ratko Dimi- 
tuief. vient de Petersbourg pour chereher ă renverser le gou- 
vernement. 

Rentr6 Bucarest ei causant avec Michel Pherekedy, il 
m'aide ă râconstituer un incident ăi la fin du Conseil, hier, 
que jJavais incomplâtement saisi. Voyant unanimit€ contre 
action immâdiate, le Roi a dit, montrant le texte de sa d6- 
claration: «C'est mon testament politique et je n'y renonce 
bas; mon neveu eontinuera». C'est lâ-dessus que Carp sest 
base pour parler d'abdication.
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Czernin şi Waldhausen vor referi. — A doua comuni- 
care dela Czernin la Brătianu: S'a încheiat o legătură 
cu Bulgaria, care va fi amică cu România «câtă vreme 
vom fi prieteni». Toată ziua de Marţi îngrijorare şi ho- 
tărâre de a limpezi pe dată dacă azi, aşa cum ne găsim, 
«suntem prieten. — Miercuri 23, întâlnire la Czernin 
unde Brătianu găseşte şi pe Waldhausen: amândoi so- 
lemni: «Guvernele lor iau act cu plăcere de faptul că 
guvernul român se desinteresează de tratatul dela Bu- 
cureşti şi că măsurile ce ia sunţ o indicație că România 
rămâne aliata lor». 

Din toată conversaţia următoare înţeleg că Bră- 
tianu rămâne orientat spre tripla alianţă; va mobiliza 
încet pentru a da, spiritelor timpul de a evolua şi ale 
pregăti ; speră: o victorie germană, pentru a ne întoarce. 
De altă parte Diamandy vine personal la Bucureşti cu 
propuneri importante dela Sasonoff. — Imi confirmă ” 
tratatul dintre Bulgaria şi Germania. — Turcia, era şi ea 
pe punctul de a, iscăli, dar probabil declaraţia de războiu 
a Angliei o va pune pe gânduri. «Cu oameni hotărâți, 
Turcia poate juca un rol deslănțuind un războiu sfânt 
în lumea musulmană». : 

Brătianu ar mai fi atins lui Czernin necesitatea de 
a se declara ceva în favoarea 'Transilvaniei, — I-a spus 
din nou că a reproşat Austriei, de a nu fi ţinut seamă 
că el Brătianu a vestit-o că orice agresiune contra, Ser- 
biei era un «casus belli» cu Rusia. (Conversaţia lui cu 
Sasonoff). 

Grecia îl strânge cu uşa. A propus o cooperaţie a 
statelor noastre majoare — şi o armată comună în Ser- 
bia pentru a păzi fruntaria de comitagii bulgari. S'a 
răspuns prin negativă, propunerile implicând o  atitu- 
dine ostilă contra Austriei.. 

25 lulie. — Filipescu îmi transmisese următoarea 
telegramă din Baden-Baden, 2 August s. n. (Duminecă), 
primită Luni la Sinaia, deci cu comunicaţie care implică 
că prima mea, depeşă de Joi sosise la, timp : «Am primit 
astăzi telegrama, imposibil de a sosi mâine. Dacă pot, 
voi porni la prima ocazie». Am înţeles că nu voia să vie
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în ţară. — Azi vine tânărul Filipescu care îmi explică 
că tatăl său este bolnav, că ar fi de cea mai imperioasă 
necesitate, după ce a făcut 15 zile cură, să împlinească 
cel puţin 30 zile; mă roagă să nu-l chem... — După două 
ore Gr. Cantacuzino : «Special vin să-ţi comunic că aflu 
dela d-na Blaremberg că Flipescu, greu bolnav de inimă, 
e considerat ca pierdut ; a avut continuu sincope, a în- 
cercat se se întoarcă, nevasta a luptat din toate puterile 
să-l împiedice ; doctorul ar fi declarat că poate muri pe 
drum» (?). 

21 Iulie, — Am fost ales eri preşedintele Crucei Ro- 
şii; m'am dus la Sinaia să mă prezint Reginei. Din con- 
versaţia mea, de eri cu D-na Poenaru, înţelesesem că Re- 
ginei îi era, necaz că Prinţesa, ia prea multă, iniţiativă. în 
operile cațe sunt proprii ale ei. — Am fost primit la 
7Y; un sfert de oră mai târziu vine şi Regele şi stăm 
de vorbă în trei. 

Regina singură: Consiliul de Luni a fost foarte 
frumos; Regele mulţumit că are astfel de oameni pentru 
a-i consulta. «Ce a-şi fi făcut, mi-a spus El, dacă sar 
fi desbinat şi ce răspundere dacă, aş fi fost silit să aleg 
între una, sau cealaltă părere !» 

Regina adaogă : Nu mi-a plăcuţ; tonul celor două te- 
legrame ale Impăraţilor; aşa se scrie Regelui meu ? 

— Convorbire în trei. Regele calm : Presupuneri 
asupra, soartei războiului în favoarea Germaniei şi ni- 

  

  

21 juillet. — Elu hier Prâsident de la Croix Rouge, ai 
6te Sinaia me presenter Reine. De ma conversation, hier, 
avec Mme Poenaru, j'avais compris que la Reine avait de Pai- 
greur de ce que la Princesse prenait trop d'initiative dans 
les oenvres qui lui 6taient propres. - 

Recu â 7 h. et demie; un quart d'heure apres, le Roi en- 
tre et. Pon cause ă trois. 

La Reine seule: le Conseil de Lundi a ât6 tres beau; le 
Roi, heureux d'avoir de pareils hommes pour se consulter; 
<qivaurai-je fait, m'a-t-Il dit, si ils S'6taient divisâ, et, 
quelle responsabilit€ si javais dă prendre partie pour Pun 
des deux camps!» — Le Reine ajoute: je v'ai pas 'aim6 le 
ton des deux t6leprammes des Empereurs; est-ce ainși 
qu'on €erit & Mon Roi? 

A trois: Le Roi calme; conjectures sur le sort de la 
campagne, en faveur de PAllemagne et rien de plus; sur les



240 NOTE POLITICE — 1914 

mic mai mult. Asupra vorbelor despre abdicare : «Eu ? 
dar am expus pur şi simplu cele trei ipoteze». 

Convingerea mea, se întăreşte că Regele nu a fost ne- 
mulţumit de soluţiunea, adoptată de noi. 

Regele mi-a spus pozitiv că sa telegrafiat dela Pe- 
tersburg propuneri de alianţă, garantându-se integrali- 
tatea graniţelor de astăzi : aceiaşi formulă ca în 1876. — 
Am obiectat: Dar Diamandy n'a sosit încă ? — Regele : 
S'a telegrafiat. Nu se propune un tratat acelora care mai 
au unul, şi Rusia trebue să ştie că avem un tratat! 

— Ma reţinut la, masă seara. — La masă general 
Mavrocordat cu D-na şi D-na N. Ghika. 
După masă Principele cu Principesa şi Prinţesa Mig- 

non. Conversaţie liniştită; se vovbeşte de Crucea, Roşie. 
Regina anunţă ceeace s'a, hotărât între noi, că dă dele- 
gaţie Prințesei. Prinţul cere să aibe pe Barbu Stirbey 
la Cartierul General: Este un om cu care mă pot înţe- 
lege ! ! 

30 Iulie. — Intrevedere la Predeal cu D-na Câmpi- 
neanu ; măgulită de vizita mea. Ambele Cruci Roşii vor 
fraterniza ! 

  

propos d'abdieation: «Moi? mais j'ai seulement expos€ les 
trois hypotheses». Ma conviction se fortifie que le Roi n'a 
pas 6t€ fâch6 de ]a solution adoptte par nous. 

Le Roi m'a dit positivement qu'on a telegraphie de Pe- 
tersbourg des propositions d'alliance, en garantissant Pinte- 
grit€ des frontiâxes actuelles: mâme formule qu'eu 1876. — 
J'ai objecte: Mais, Diamandy n'est pas encore arrivâ? — Le 
Roi: On a telegraphi6. On ne propose pas un trait â ceux 
qui ea ont un; et les Russes doivent savoir que nous avons 
un traită! A dîner, les Mavrocordato (genâral) et la femme 
de Nicolas Ghika. 

— Apres dîner, le Prince et la Princesse Marie et Mig- 
non. Conversation apais6e. On parle de la Croix-Rouge. La 
Reine annonce ce qui avait 6t6 convenu entre Elle et moi, 
qwelle donnait dâlegation â la Princesse. Le Prince de- 
mande ă avoir Barbu Stirbey au Quartier gânâral: «c'est un 
homme avec qui je peux m'entendre!!» 

Lundi, 30 iuillet. — Enirevue â Predeal avec M-me Cam- 
pineanu, tres flattâe .de ma visite. Les deux Croix-Rouges 
fraterniseront!
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— La 5% în camera mea la Hotel, conferință cu 
Brătianu, care verifică minuţios dacă nu se ascultă la 
uşi ! 

«O parte din colegii mei vor să accelereze măsurile 
militare, dar Diamandy soseşte peste două zile şi eoin- 
cidenţa mobilizării ar avea un înţeles pe care vreau să-l 
evit. — Celor cinei zile de mobilizare, vor urma 20 zile 
de concentrare a trupelor ; atuncea va veni eriza şi tot 
sper până în acel moment o bună victorie a Germanilor. 

— "Tot mai vine Diamandy ? întreb eu. Nu vi s'a te- 
legrafiat propunerile de alianţă (stiri dela Rege) ? — Nu, 
le aduce Diamandy (7). Dacă propun o alianță, ce răs- 
pund ? — Eu: Spuneţi clar că avem un tratat. — El: 
Eu nu vorbesc de tratat; Berlinul şi Viena nu Pau di- 
vulgat, nu-l divulg nici eu. 

Altă chestiune : Bulgaria tot este un punet de între- 
bare. Cu toate asigurările Germaniei şi Austriei, el nu 
crede că a semnat. 

A intra în-contra Austriei ar fi o «felonie», pe care 
el nu o va comite. A vorbit cu mai mulţi ofițeri şi speră 
într'o schimbare, dar foarte mică, a opiniei publice. — 

  

— 5 h, et demie, dans ma chambre d'hâtel, confârenen a- 
vee Bratianu, qui vârifie munitieusement si on n'âcoute pas 
aux portes ! 

«Une partie de mes collăgues veulent acedlerer les me- 
sures militaires, mais Diamandy arrive dans deux jours 
ei la coincidence de la mobilisation aurait alors une pori6e 
que je veux viter. Aux cinq jours de la mobilisation, sui- 
vront les 20 jours de concentration des iroupes: alors sera 
la erise et jespăre toujours dici lă une bonne vietoire des 
Allemands».—Diamandy vient toujours, dis-je? on ne vous a 
pas telegraphie les propositions d'alliance? (Nouvelle du 
Roi). — Non, Diamandy les apporte. (2) Siils proposent une 
alliance, quw'est-ce que je r&ponds? — Moi: Dites elaire- 
ment que nous avons un trait. — Lui: Moi, je ne parle pas 
du traite. Berlin et Wien ne Pont pas divulgu€, je ne le di- 
vulgue pas. 

Autres touches: La Bulgarie est toujours un point d'in- 
terrogation. Malgr6 les assurances de PAllemague et de 
VAutriche, il ne croit pas qu'elle ait sign6. Marcher contre 
VAutriche serait une fâlonie qu'il ne commettra pas. — Il a
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Nu convoacă Camerile, pentru că nu ştie ce pot zice Iorga, Jean Miclescu şi «mon» G. Diamandy. 
31 Lulie. — Bri Lahovary m'a conjurat să nu sus- - țin sforțările Regelui de a ne face să rupem neutralita- tea. Aflu că Marie Mavrocordat i-a spus că Regele este 

tot pentru o acţiune! Această Doamnă îmi spusese mie 
la Sinaia, Duminică, că are să fie pe dată un nou Consi- 
liu de Coroană ! De aci alarma ce găsisem. 

Lahovary recunoaşte însă că nu putem sili pe Rege 
să devie un Bernadotte şi să meargă;contra Germaniei.— 
Insistenţe pentru blocul Balcanic. 

— "Tot eri, Weniţescu : «Ai o putere colosală ; nu o 
pierde; trebue să mergem cu tripla alianţă; nu mă su- 
pără Transilvania, pentru că pangermanismul lui Wil- 
helm va disloca el Austria; viitorul vrea, să ne lipim de 
Germania». 

— Azi, Virgil Arion, venit dinadins la mine să-mi 
spună că trebue să mergem cu Austia; el din Ligă, 
afirmă că acolo este viitorul ; „ «se şi vede, am tăcut, 
mereu». 

— Delavrancea : ar vrea să vadă pe Germania cu 
«burta în sus», dar nu face sentiment mai departe. 

— Am certat rău pe Herescu; care în adevăr a re- 
pezit pe Vaida pentru scrisoarea, lui de  loialism aus- 
triae. Herescu mai catolic decât Papa. — Nostim : Pentru 
Herescu, interviewul lui Vaida a, fost dictat de Stere 
care vine dela Viena ; pentru Delavrancea, el i-a fost 
smuls probabil prin ameninţarea procesului de înaltă 
trădare ce i s'a făcut. Brătianu îmi spusese eri: Noi 
i-am cerut eri o declaraţie aşa! ! 

—Ziarele reprodue declaraţia, lui Take din «La Rou- 
manie», anunţată de «Universub şi reprodusă de 
«L'Indâpendanee» (!) că trebuie neutralitaţe definitivă 
şi loială. (Cum se potriveşte această atitudine a zia- 
rului lui Brătianu cu vorbele lui de eri 7). Aceasta se 

cause avec des officiers et il compte sur un revirement, 
mais bien leger, dans Popinion publique. — Ne pas  convo- 
quer les Chambres parce qu'on ne sait pas ce que peuvent dire Iorga, Jean Miclescu et «mon» G. Diamandy. 
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traduce de «Facla» şi de unii liberali : Brătianu şi Take sunt contra, Regelui ; Marghiloman pentru. 
«Facla» adaogă că voi fi zdrobit : Am anunţat prin Stoeanovici lui Cocea că i-am tăiat subvenţia, acum trei zile. «Tout s'explique b. 

Duminecă, 3 August, — Gtăsese în curierul meu seri- sori de ameninţare pentru  «servilismul meu faţă de Rege», două fiind cu ameninţări de moarte şi pentru Rege. Le-am dat lui Morţun prin Mitilineu. 
Lani, 4 August. — Bărbulescu îmi raportează: «In sferele Băncii Naţionale, Ioan Cantacuzino a afirmat că Diamandy a adus din Petersburg propunerea, cedării imediate a Basarabiei de nord în schimbul unei alianțe imediate, plus Transilvania şi Bucovina garanțate în caz de victorie». Al, Rioşanu îmi repetă acelaş lucru cu sancţiunea, «ca Regele să abdice dacă nu voeşte să pri- mească», cuvinte rostite de Dr. Danielopol, ale cărui le- gături sunt cunoseute. Aceasta, este tema, nouă a cam- paniei în contra Regelui! Am pus o notă în această privinţă în «La Politique». 
Miereuri, 6 August, — Sinaia. Mă cheamă Primţesa : «Ce pot povăţui pe Prinţ să facă în momentul de faţă, pentru ca să devie popular în armată» (4 1). — Am să mă gândesc. Indie că Prinţul are un mie avantagiu : «Se crede despre el că este mai puţin partizan al 
a 

Lundi, 4 acât. —Barbulescu me rapporte: «Dans les spht- res de la Banque Nationale. Jean Cantacuzâne a affirmâ que Diamandy avaiţ, apportă de St. Petersbourg la proposi- tion de cession immâdiate de la Bessarabie dn Nord en &change d'une allianee immediate, plus la Transylvanie et la Bukovine saranties en cas de victoire», 
Alex. Riosanu me rapporie le mâme propos, avec sane- tion «que le Roi abdique s'il ne veut pas accepter», tenn par le Docteur Danielopol, dont on connaîţ les attaches. C'est le nouveau theme de la campagne contre le Roi! Jai insâr6 une note ă ce propos dans la «Politique>. 

  

Mereredi, 6 aocât. Sinaia. — La Princesse me convoque: «Que puis-je conseiller au Prince de faire en ce moment pour le rendre populaire dans Parmee?!» — Je r6flechirai. Jindique que le Prince a un petit atout: «on le eroit moins ehaud que le Roi pour lAutriche en ce moment». — «An
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Austriei ca Regele în acest moment».—«]n definitiv, eu 

îl ered mai germanic ca Regele !».—«Aceasta nu se ştie». 
răspund eu: 

Toată lumea mă tratează foarte amical. Prinţul, 
— care s'a întors acuma din Bucureşti — Principii Ni- 
colae şi Carol, care vin rând pe rând, măresc un cere 

foarte intim. S'a făcut 74 _ (dela 5%), când mi se 
dă voe să mă retrag. 

— Caernm se plânge de tonul «Independenţei» şi de 
atitudinea guvernului. «Dacă d-l Brătianu e contra noa- 
stră, să o spue şi să se ştie b 

— La 714 vine Brătianu dela Predeal să mă vadă. 
Ne întâlnim în apartamentul lui Antonescu: Dia'mandy 
nu a adus nimie seris: «tot ce ţi-am spus săptămâna 
trecută (şi nu-mi spusese nimic!) : alianţă, iar ca preţ 
Transilvania şi Bucovina». «Ce garanţie ?» întreb eu, 
pentru a controla cuvintele rostite de Blondel la Bucu- 

reşti. «Garanţia Franţei şi a Angliei, dar aceasta o spune 

numai Poklevsky». (N'a dat voe lui Diamandy să apară 

în Sinaia afară de vizita făcută lui Poklevsky. nici 

Regele nu Pa văzut). Am răspuns: «Dă-mi voe să iau 

  

fond, il est je crois plus germanique que le Roi!;—On ne le 

sait pas, râpondis-je. 

On me traite tres amicalement. Le Prince — retour ă Lin- 
stant de Bucarest, — puis Marie Nicole, les princes Nicolas 

et Carol viennent successivement augmenter un cerele, tre 

intime. Il est 7 h. et quart (de 5 h. %4), quand on me permet 

de me retirer. 

—Czernin se plaint du ton de «l'Indâpendance» et de Lat- 

titude du gouvemement: «Si M. Bratianu est contre nous. 

qu'il le dise et qu'on le sache»! 

— A 7 h. % Bratianu vient de Predeal me voir. Entrevue 

dans appartement Antonescu: Diamandy n'a rien apporte 

„Wâerit; tonjours ce que je vous ai dit la semaine dernitre: 

(Il ne m'avait rien dit); alliance, et comme prix la Transyl- 

vanie et la Bucovine.—Quelle garantie? dis-je pour contrâler 

les propres termes Blondel ă Bucarest. — «Garantie France 
et Angleterre, mais c'est Poklevsky qui ajoute cela». (Pas 

permis Diamandy apparattre Sinaia, sauf visite Poklevsky. 

et le Roi ne la pas vu). J'ai râpondu: «Permettez moi de 

prendre note et Je demande comme marque d'amiti€, vue no:
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notă şi cer ca semn de amiciţie, dat fiind atitudinea noas- 

tră de neutri, a nu se da un răspuns în momentul acesta». 
Lucrează pentru a schimba starea de spirite în ar- 

mată. Nu poate să spuie nimic celorlalţi miniştri. Cu 

Costinescu a avut totdeauna frecături pentru cestiunile 

externe. Acest spirit de revoltă şi acţiune urmărită în 

contra, Regelui, Pau făcut; să declare deunăzi că nu poate 

merge mai departe de ceeace propusese. Trăsnetul pe 

care îl speră din partea Germaniei, întârziază să vie. 

Ştirile din Franţa sunt tendenţioase şi telegramele lui 

Lahovary sar zice că sunt redactate de Doumergue. Vi- 

zita, lui Talaat îl plictiseşte mult; de asemenea şi Zai- 

mis, Grecul care vine. Se va căuta o înţelegere de neutra- 

litate : dar poţi să stai de vorbă eu Tureii ? Cine poate 

obliga pe guvernul ture? Bulgarii, nu sunt siguri nici 

înt'un sens nici în celalt. La propoziţiile bulgărești 

sa răspuns numai să declare ei că consideră ca o miş 

care amicală din partea României, dasă aceasta se des- 

interesează de ceeace vor să facă în Macedonia. 

— Vizita lui Neniţeseu : Ar trebui să iau afacerea 

în mână, să mobilizez şi să tranşez la vreme afacerea în 

folosul Germaniei. 
  

tre atțitude neutre, de ne pas donner une râponse en ce mo- 

ment». — Il travaille pour changer esprit armee. Il ne peut 

dire rien aux autes Ministres. Avee Costinescu il a eu 

toujours des frottements pour questions exterieures. Cet es- 

prit de revolte et Paetion. poursuivie contre le Roi, ont fait 

qu'il a dâclar€ Vautre jour ne pas pouvoir aller au delă de 

ce qu'il a propos6! — Le coup de tonnerre espârâ de la part 

de PAllemagne tarde ă venir. Les nouvelles de France sont 

tendancieuses et les dâpâches de Lahovary on les eroirait 

râdigâes par Doumergue. La visite de Palaat Pennuie beau- 

coup; le grec qui vient, Zaimis, de mâme. On recherche une 

entente blocale de neutralii: mais peut-on causer avec les 

Mures? (Qui peut obliger le gouvernement ture? Les Bulga- 

ves ne sont pas sârs ni dans un sens, ni dans Pautre. Aux 

propositions bulgares il a €t€ repondu seulement qw'ils d&- 

clarent aw'ils considărent comme un mouvement, amieal de la 

Roumanie, si la Roumanie se desintâresse de ce qwils veu- 

lent faire en Macâdoine. 

— Visite Neniţzesco: je dois prendre Vaffaire en mains, 

mobiliser et trancher ă temps la situation en faveur de 

TAllemagne.
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—ba Palat, declaraţiile lui Take au fost considerate 
ca un act de lipsă de curagiu. 

12 August. — Sinaia, în pare, convorbire cu Did- 
mandy dela, Petersburg. Convine că declaraţiile de neu- 
tralitate ale lui Take, primite cu prea mare grabă de 
către gazețele liberale, au făcut mare rău. La Petersburg 
se crede sau se arată că se crede că neutralitatea noastră 
este câştigată. Diamandy crede că trecerea din starea de 
fapt actuală la declaraţia formală de neutralitate mai 
poate fi obiect de discuţie şi de avantagii de câştigat 
Sugerează să reluăm în gazete chestia Basarabiei, care 
este proclamată, la Petersburg «moartă şi îngropată». 

— N. Pikhpescu primeşte soluţia consiliului de Co- 
roană; crede în succesul definitiv franco-rus; a văzut 
la, Berlin textul declaraţiei făcute de Rege în Consiliu ; 
are să se ducă să se înscrie la Palat, cu toate că jurase 
că nici-odată nu o să mai vadă «pe acest om» (Regele). 

14 August. — Iancu Bacalbaşa îmi raportează că 'Teo- 
dorescu, directorul fabricei de tutun, a comunicat Con- 
siliului Regiei că A. Constantinescu, vizitând fabrica, ar 
fi spus în gura mare: «De trei săptămâni ne sâcâe Re- 

  

— Au Palais les dâdlarations de Take ont 6t6 considârees 
comme un acte de «pusillanimile»! 

Mardi, 12 aocât. — Sinaia, pare, conversation avec Dia- 
mandy de Petersbourg, Il convient que les declarations de 
neutralit6 de Take, accueillies trop hâtivement par journaux 
libârauix, ont fait du tort. A Petersbourg on eroit ou on feint 
de croire que notre neutralite est acquise. Diamandy pense 
que le passage de l'âtat de fait actuel ă la dâelaration for- 
melle de neutralit6, pouvait encore âtre objet de discussion 
et d'avantages. Il suggăre de reprendre dans les journaux la 
question de la Bessarabie que Pon proclame «morte et en- 
terrâe» â Petersbourg. 

— Nicu Filipescu accepte la solution du Conseil de Cou- 
ronne; croit au suceăs dâfinitif des Franco-Russes; a vu â 
Berlin le texte de la dâclaration faite par le Roi au Conseil; 
ira s'inscrire au Palais, quoi que s'âtant jur& qu'il ne verrait 
plus jamais «cet homme» (Le Roi). 

Jeudi, 14 aocât. — Jean Bacalbasha me rapporte que 'Teo- 
doreseu, Directeur fabrique tabaes, a communiqu€ au Conseil 
de la Regie, que A. Constantinescu ayant visits la fabrique



NOTE POLITICE — 1914 247 . 

aele pentru ca să intrăm în acţiune ; noi i-am răspuns: 
cu un alt guvern se poate, cu noi nu !». Aceasta, se pe- 
trecea eri !! Este acelaş ministru care la Palace la Sinaia 
a pretins că Regina i-ar fi spus plângând : «Să salvăm 
sărmana Germanie». Regina mi-a spus răzând: «Mai 
întâi nu plâng niciodată; al doilea, nos să scăpăm Ger- 
mania ? b. 

— Intrevedere cu D-l Brătianu la ora 7 seara. Foarte 
amărât de incidentul cu trenul care transporta nemți 
la Giurgiu pentru Constantinopol. O fi oare un schimb 
pentru vasele germane ? fl crede că sunt ţechniciani şi 
ochitori pentru forturile Constantinopol. Un comunicat 
va apare pentru a, închide cestiunea. In plus, «Inde- 
pendenţa» are ordin să dea la cap acelora, cari fără să 
se informeze, excită lumea în contra guvernului. Confiv- 
mare a informaţiei mele că fiul Coandă a fost noaptea 
şi a luat numărul vagoanelor, numele comisarului de po- 
liţie prezent. ete. Pascal Tonceseu e acela care a desco- 
perit vagoanele în gara Sinaia, care a asmuţit pe Hiotu 
şi pe ceilalţi, care a telefonat la, Bucureşti. (Notă). 

  

a dit ouvertement: «De trei săptămâni ne pisează Regele 
pentru ca să intrăm în acţiune; noi i-am răspuns: cu alt gu- 
vern se poate, cu noi nu». Ceci se passait hier. 

C'est le mâme Ministre qui au Palace de Sinaia a pr&- 
tendu que la Reine, en pleurant, lui a dit «Sanvons la pauvre 
Allemagne». — La Reine m'a dit en riant: 1) je ne pleure 
Jamais, 2) nous, sauver VPAllemague? 

— Entrevue avec M. Bratiano, 7 h. soir. — 'Tr&s ennuy€ de 
Pincident du train transportant les Allemands ă Giurgiu 
pour Constfantinople. Est-ce une relăve pour les bateaux 
allemands? Il croit que ce sont des fechniciens et des poin- 
teurs pour les forts de Constantinopole. Un communiqus va, 
paraitre pour couper courţ. De plus, «PIndâpendanece» a 
Vordre de taper sur les doigts ă ceux dui sans plus ample 
information excitent contre le gouvernement, 

  

Notă : La înmormântarea Prințesei Bibescu am fost în- 
dignat de conciliabulele şi de hârtiile comunicate între că- 
pitanul Pichon, fiul Coandă şi Rapineau (A. Ghika!) (In 
definitiv, Piehon nu e decât un străin, agent provocator!).
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— Am comunicat avizul meu asupra warantelor de 

cereale, de considerat că o încasare metalică, pentru a 
mări puterea de emisiune a Băncii Naţionale, mai bine 

decât a permite o emitere nelimitată. S'a luat act. Con- 
sultaţie dacă se poate convoca Camera. Sunt pentru ne- 
gativă, dacă guvernul nu poate accepta o desbatere pe 
politica generală. Asupra cuvintelor neserioase ale lui 

A. Constantinescu : «Este influența lui Take Ionescu !». 

Deploră atitudinea Generalului larca, cu toate anga- 

jamentele luate de el. Nu îşi ţine făgăduiala «fiindcă 

spiritele i-au spus că victoria va fi a Ruşilor». — Eu: 

Luaţi-i comanda. — El: N'aşi putea să o fac decât în 
momentul mobilizării ; starea de asediu o să închidă gu- 

vile. Ingrijat în ce priveşte pe Generalul Coandă. 

Peste 30—40 de zile : criza. Va trebui să luăm o ho- 

tărîre |! Vor fi 600.000 de oameni sub arme. Multe mai 

lipsese încă armatei. Hotărât că trebue -să rechem pe 

Mihail (fratele meu), şi pe Cantacuzino. 

  

Confirmation de mon information que le fils Coanda a 

&t6 de nuit prendre les numâros des wagons, le nom du com- 

missaire de police present; etc. C'est Pascal Toncescu qui en 

gare de Sinaia aurait dâcouvert les trains et ameut6 Hiott 

et autres qui ont tel&phon€ Bucarest. (Note: Aux obsăques 

de la Princesse Bibesco Jai 6t6 indigne des conciliabules 
et des papiers communiquss entre capitaine Pichon, fils 

Coanda, et Rapineau! Somme toute, Pichon n'est qu'un €tran- 

ger agent provocateur! 

Communiqu6 mon avis sur les warrants de cerâales ă 

considârer comme encaisse mâtalique pour augmenter force 

&mission Bangue Nationale, plutât que de permettre &mission 

illimitee. Pris note. — Consultation si on peut convoquer 
les Chambres. Je suis pour la nâgative si le gouvernement 

ne peut. pas accepter un debat sur la politique gensrale. 

Su» propos inconsidâr6s de Constantinescu Alex.; «c'est 

Pinfluence de Take Ionescu!» 
Dâplore attitude Gânâral Iarka malgr6 ce qu'il avait 

promis. Il ne tient pas la promesse «paree que les esprits lui 

ont dit que la victoire serait aux Russes». — Moi: Emlevez-lui 

son commandemant. — Lui: Je ne pourrais le faire qu'au 

moment de la mobilisation; Pâtat de si&ge fera taire. — Sou- 

cieux au sujet du Gentral Coanda. — Dans 306—40 jours, la 
crise: il faudra se deaider. Il y aura 600.000 hommes sous les
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Pentru mine, nu.îneape nici un dubiu: Brătianu este 
fixat în sensul Germaniei. Se teme de înfrângeri, inevi- 
tabile la început, pe frontiera, rusească. . 

— Adina Stirbey, ca urmare la, convorbirile şi de- 
mexsurile spre a procura puţini bani lui G. Miclescu (Ta- 
kistul), care ajunsese să nu mai aibă ce mânca, îmi spune 
la biserică a doua zi: să nu mai dau urmare, căci Mi- 
clescu i-a declarat că «le Creusot» pusese 50.000 franci la 
dispoziția lui ! Adina crede ca şi mine că nu este lucru 
curat. Până acum ea îl apăra. 

15 August. — 'I'ake o ia de foarte sus. Intrun comuni- 
cat în privinţa trenului german, vorbeşte de monstruoa- 
sa violare a regulilor de lealitate (am textul românesc), 
Şi ameninţă că va face să se sfârșească imediat concor- 
dia ce domneşte între noi. Paladinul neutralității «lui» ! 

— La afacerile străine, Pisoski îmi semnalează, peri- 
colul propagandei ce se face şi prostia Austriacilor cari nu 
se încumetă să plătească gazetele, când «Universul» a fost 
luat numai pentru 50.000 franci. Contele Czekowits a 
plecat, certat cu Czernin, toemai pentru că acesta, voia 
să organizeze propagandă în stil mare. A trecut acum 

  

armes, L/arm6e manque encore de beaucoup de choses. Con- 
venu qu'il faut rappeler Michel et Cantacuzene. 

Pour moi aucun doute: Bratiano parait fixă sens Alle- 
magne; il redoute des revers, invitables pour commencer, 
sur .la frontiere russe. 

— Adina Stirbey, comme suite aux conversations et d&mer- 
ches pour procurer un peu Wargent â Georges Miclescu (le 
takiste), qui en 6tait a ne pas savoir comment payer sa nour- 
ziture le lendemain, me dit ă '6glise: pas donner suite, Mi- 
clescu ayant dâelar6 que le Creusot avait misă sa disposition 
30.009 îr.! Adine pense comme moi que cest trăs louche. Elle 
le defendait auparavant,.. 

Vendredi, 15 aoât. — Take le prend de haut. Dans un 
communiqu au sujet du train allemand, il parle de mon- 
strueuse violation des r&gles de loyauts (Vai le texte rou- 
main) et menace de faire cesser de suite la concorde qui 
regnait entre nous. Le palladin de «sa» neutralit! — Aux 
Aftfaires Btrangăres, Pisosky me crie le danger de la propa- 
gande qu'on fait et la sottise des Autrichiens qui l6sinent ă 
payer les jourmaux, quand c'est pour 50.000 tr. que LPeUni- 

17
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prin Bucureşti după o misiune la Varşovia (7). Pisoski 
crede că Miclescu, ca mulţi alţii, a încasat. 

Din aceiaşi sursă : Stere, care a spus lui Filipescu că 
acest guvern este gelatinos, a fost să-l vadă pe Brătianu . 
şi Va ameninţat, dacă nu intră alături de Austria. 

— Dela Dr. Dinu Brătianu : presă rea, şi amenințări 
pentru mine. Presupus că împing pe Brătianu. Ion Can- 
tacuzino literalmente nebun în francofilia lui acută ; 

“ Mihail Pherekyde ţine de rău pe Brătianu : îl presupune 
accesibil argumentelor ruseşti. Un Francez, negustor de 
microscoape a declarat la laboratorul lui Cantacu- 
zino că Franţa şi Rusia o să ceară României să-şi fixeze 
atitudinea (?!). 

16 August. — Primit la Regina la ora 7; lungă con- 
versaţie. Arătat carte poştală de propagandă anti-aus- 
triacă desemnată de către Rapineau (Alex. Ghika) şi 
răspândită de către Agenţia Blondel. Nu crede că Italia 
va coniite felonia să meargă cu Franţa. Arătat cartea 
«ad usum Delphini», gândiri în toate limbele, serise pen- 
tru Prinţul Carol la, mojoritatea lui. Cred că am înţeles 

  

versul» a €t€ pris. Le comte Czekowits est parti brouillă avee 
Czernin, pareeque justement c'est en grand que celui-ci vou- 
lait organiser la propagande. Il vient de passer par Bucarest 
apres mission ă Varsovie (7). Pisosky croit aussi que Mi- 
clescu, comme bien d'autres, a touch. De mâme source: Stere 
qui a dit ă Filipescu que ce gouvernement 6iait gâlatineux, 
a St6 voir Bratianu et l'a menacâ ferme sil n'allait pas 
avee l'Autriche. 

De Dinu. Bratianu (D».):. mauvaise presse et menaces pour 
„Moi, suppose comme poussant Bratianu; Jean Cantacuztne 
lit6ralement fou dans son francophilisme aigu; Michel Phe- 
vekyde montre les denis ă Bratianu: il le suppose accessible 
aux arguments russes; un Francais vendeur d: microseopes 
ete, a declar6 au laboratoire que la France et la Russie 
allaicnt demander â la Roumanie de fixer son attitude (77). 

Samedi, 16 aoât, Sinaia. — Recu par la Reine 7 h. Longue 
conversation. Remis carte postale de propagande anti-autri- 
chienne dessinte par Rapineau et rpandue par les soins de 
Vagence Blondel. Ne croit pas Italie commettre fâlonie allev 
avec la France. Montrâ livre «ad usum Delphini», —- pensâes 
en toutes langnes, €crites pour Prince Carol ă sa majorite.
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că Regele aştepta o acţiune apropiată: a nu se pierde 
minutul cel bun. | 

— Intoreându-mă am găsit pe 'Toncescu, pe care 
l-am spălat sdravăn pe cap; în faţa lui Bărdeseu şi Vul- 
turescu, pentru articolele lui din «Facla», cari cer capul 
Regelui şi înjură în mod sistematic şi pe şeful partidului, 
Vulturescu îmi raportează tot binele ce spune D-na Stu- 
za de mine şi toate încurajările ei pentru ca să menţin 
linia mea de conduită. Vasiliu, şeful de cabinet al lui 
Brătianu, afirmă că un ofiţer român a fost trimes să 
vadă artileria grea nemţească, la Liăge. Sunt mortiere, 
încărcături la 350 kgr. care distrug lucrări de beton ax 
mat cu 50 la sută mai tari ea blindajele forturilor fran- 
ceze. Ofițerii nu le cunoşteau, şi, prima oară, au fost ser- 
vite de ingineri dela Krupp. 

— Convorbire cu Czernin. Imi vorbeşte de intrarea 
probabilă a lui Stere în guvern, şi mă întreabă noutăţi. 
ii spun că ar trebui ca Austro-Ungaria să facă un act 
politic pentru Transilvania, îm acest mod ne-ar fi lu- 
crarea uşurată. EA mă înireabă : o cereţi ca şef de partid? 
— Eu : Aşi primi să fac războiul numai dacă var acorda 
  

Cră comprendre Roi attendait une action prochaine: ne pas 
perdre la bonne minute. i 

Retrant, trouve 'Tonceseu, auquel ait furieusement lavd 
la tâte devant Bardescu et Vulturescu, pour ses articles dans 
la «Facla», qui demandaient la tâte du Roi et injurient syst6- 
matiquement le chef du parti. Vulturescu me rapporie tout 
le bien que dit M-me Stourza de moi et tous ses encourage- 
menis pour maintenir ma ligne. — Vasiliu, chef cabinet Bra- 
tianu, affirme officier voumain a 6tâ6 voir les pieces de siâge 
allemandes, ă Litge. Ce sont des mortiers charge 350 kg., qui 
dâtruisent ouvrages ciment armâ 50% plus forts que blindage 
forts francais. Les officiers en ienoraient maniement et les 
ing6nieurs de Krupp les ont servis pour la premiere fois, 

— Conversation avee Czarnin. Il me parle de L'entrâe Dro- 
bable de Stere dans le gouvernement et me demande nou- 
velles. Je lui dis ă mon tour» qu'il faudrait que l'Autriche- 
Hongrie fit un acte politique pour la Transylvanie, pour 
nous faciliter la besogne. — Il me dit: «Le demandez-vous 
comme chef de parti»? — Moi: J'accepterai de faire la guerre 
seulement si on accorde aux Transylvains les libertes poli- 
tiques et administratives qwon leur doit, et que si on me
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Transilvănenilor libertăţile politice şi administrative care 
li se datorese şi numai dacă mi se dă asigurări că se gân- 
deşte cineva să se constitue brâul de State tampon des- 
pre care se vorbeşte. — «<Cereţi-mi-o, D-l Brătianu şi cu 
D-ta, şi imediat o solicit dela Impăratul mew». 

17 August. — Dejun Zamora : şi aci atmosferă încăr- 
cată ; acelaş curent anti-german ; contagiune mai mult 
ca, reflecţiune. 

— Ultima stare sufletească a lui Filipescu: Este 
evident că trebue luat o hotărâre; dar ce bine ar fi dacă 

am putea să ne înţelegem cu Italia şi să cădem amândoi 
în spinarea Austriei, 

— Arion a văzut pe Yasciotti supărat: a făcut o 
propunere Regelui, zice el, şi aceasta a ajuns la o  in- 

discreţie; ar fi spus că' Italia ar putea să intre dacă ar 
vedea, ce-ar câştiga : aşteptat deci propuneri. Regele, 
sau că n'a înţeles, sau pentru un alt motiv, pur şi simplu 
a, vestit Berlinul că Italia, cu nici un preţ, n'ar intra în 

războiu alături de triplice. — Cum Fasciotti e foarte 
anti-austriac, ştirea trebue luată sub beneficiu de inven- 
tar. Acelaş fapt lar fi împărtăşit şi Generalului Cris- 
escu, tot Fasciotti, care evident doreşte să fie răs- 

pândit 

  

donne lassuranece qu'on songe a constituer le collier d'Etats 

tampons dont on a parl6. — «Que M. Bratianu et vous me le 

demandiez et je le sollicite de mon Empereur»>. 

17 aoât. — Dejeuner Zamora: lă aussi atmosphăre agite; 

le m6me courant anti-allemand; contagion plutât que refle- 
xion. 

Dernier €tat-d'âme de Filipescu: il faut prendre 6videm- 

ment un parti; mais comme cela serait chic de nous entendre 

avec Vltalie et de tomber tous les deux sur P'Autriche!!! 
— Arion a vu Fasciotti, boudeur, vex; il a faiţ une ouver- 

ture, dit-il, au Roi et cela a abouti ă une indiscretion; il 

aurait dit que /ltalie ponvait mareher si elle voyait quelle 

serait son avantage: elle attendait done des propositions. Le 

Roi, soit qu'il mait pas compris, soit; pour une autre raison, 
aurait tout simplement informâ Berlin gue Pltalie ă aucun 
prix ne marcherait avec la Triplice. Comme Fasciotti est 
tres anti-autrichien, â prendre sous benefice d'inventaire, 

Le mâme faii aurait 6t6 confi6 aussi au Gâneral Christeseu 
par Fasciotti, qui 6videmment dâsire qu'il soit 6bruitâ.
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18 August. — Brătianu crede că ştirile dela Lemberg 
sunt proaste; — îngrijat, — nu crede că poate face ceva 
în momentul de faţă. A aştepta ? dubiu din partea Fi- 
lipescu. — Ti spun numaidecât că eu nu-] împing ! Asu- 
pra întrevederei cu Czernin : Dar nu fac altceva, şi seri- 
soarea lui Tisza e dovada de aceasta. (Scrisoarea plato- 
nică, declaraţie de prietenie care a trecut neobservată). 
— Eu: Ar fi vorba de ceva mai precis, de un statut po- 
litie şi, administrativ de cerut dela Austria, dar aceasta 
ar egala cu o legătură şi din partea noastră. — La a- 
ceasta, mi-a răspuns : că nu poate merge mai departe în 
momentul de faţă. | 

In fond, Brătianu este un om şovăitor Şi care Justi- 
fică aprecierea lui Costinescu, exprimată alaltăeri lui 
Arion : «Nu ştie ce vrea, nu ştie unde merge». 
„19 August. — Bucureşti. Haosul obişnuit: Argeto- 

ianu pretinde că cu ocazia Comitetului convocat mâine, 
patrioţii dela Capşa vor să manifesteze la mine. Am re- 
fuzat să avizez Poliţia. 

— "Teodoru îmi raportează că Generalul Bogdan, 
seara la 11 pe terasa dela Capşa, făcea trecătorilor pe o 

  

18 aoiit. — Bratianu croit nouvelles mauvaises du eâtâ de 
Lemberg; soucieux — ne croit pouvoir rien faire en ce mo- 
ment. Attendre? Doutes formels cât Filipescu. — Je lui +6- 
plique de suite, que je ne le pousse pas! — Sur l'entretien 
avec Czornin: mais je ne fais que cela et la lettra de Tisza 
en est le râsultat. (Lettre platonique, declaration d'amitis, 
qui a pass€ inapercue). — Moi: Il serait question de gquelqgue 
chose de plus precis, dan statuț politique et administratif 
ă exiger des Autrichiens, mais cela &quivaudrait ă un en- 
gagement aussi de notre part. — C'est lâ-dessus qu'il a râ- 
pondu: qu'il ne peut pas aller plus loin en ce moment. 

Au fond est un âtre irrâsolu et qui justifie Pappr&- 
ciation de Costinescu, exprimâe avant hier â Arion: «Nu 
ştie ce vrea, nu ştie unde merge.» 

19 aoât, Bucarest. — La pâtarditre habituelle : Arge- 
toianu prâtend qwâă Poceasion du Comită convoqut demain 
les patriotes de chez Capsa veulent manifester chez moi.. Je 
refuse d'avertir police. 

Theodoru me rapporte que le Gânâral Bogdan le soir, 
11 h., sur la terrasse Capsa, faisait aux passants, sur une
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hartă, demonstraţia succeselor franco-ruseşti !! — Vul- 
turescu ştie dela deputatul Simionescu, că Generalul 
arca continuă să dăscălească pe fiecare ofiţer în con- 

a Ungurilor. | 

-— Ataşatul mihtar austriac îmi vorbeşte de despe- 
rarea Bucovinenilor — Landsturm, — cari au avut pier- 
deri mari la Cernăuţi, când au văzut că fraţii români 

nu le vin în ajutor. Această intrare în materie ascundea 
o propunere directă. Lam trimis imediat la d-l Bră- 
tianu: De datoria Guvernului să ia o deciziune. — Imi 

confirmă victoria germană la Czetelburg, înaintarea lor 
proprie la Lublin. Atacul dela Lemberg nu-i nelinişteşte. 
căci bătălia, decisivă este la Nord ; cât despre Cernăuţi, 
este un colţ unde nu se petrece nimic; chiar pierderea 
oraşului nu ar avea nici o importanţă. 

                                                 

scrisori cu ameninţări de moarte, una este adusă de un 
comisionar. Trimit imediat după el şi avizez poliţia 

care descoperă pe autor: este un tânăr din ban- 
da sportivilor dela 'TPurful Român pe care-l patro- 
nează. G. Moruzi. Colaboratori toţi gălăgioşi şi, 

  

carte de circonstance, la demonstration des suceâs franen- 

vusses! — Vultureseu sait de Simionescu le dâpute, que le 

Geânâral Iarea continue de prâcher chaque officicr contre les 

Hongrois. 

— Lattache militaire autrichien me parle du dâsespoir 

des gens de Bucovine — landsturm, — ayant subi de grosses 

pertes ă Czernovits, quand il ont vu que les frăres roumains 

ne les secourent pas. Cette entre en matitre cachait une 

ouverture directe. Je ai de suite renvoyt ă Mr. Bratianu: 

“est au gouvernement ă prendre une initiative. — Il me 

confirme la vietoire des Allemands ă Czetelsburg, leur pro- 
pre pousste victorieune â Lublin. — I/attague sur Lemberg 
ne les inquitte pas, puisque la bataille dâcisive est au 

Nord; quant A Czernowitz, c'est un coin ou îl n'y a rien. 

Prise, la ville n'aurait aucune importance. 

20 aoât, Mercredi. — Dans la matinte, parmi quelques 

- lettres de menacas de mort, une apportee par commission- 
naire. Je fais courir aprăs; Jen saisis la police; on pince 
celui qui la crite: c'est un jeune de la bande des 

sportifs du «Turiul Roman» que patronne G. Moruzi. Collabo-
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toate haimanalele în solda Rusiei cari salvează patria 
la Capşa. — O manifestaţie anunţată în contra, mea, în 
timpul Comitetului, nu se arată. | 

— Comitet. Toţi prezenţi, împreună, şi cu Olănescu, 
din partea căruia este prima manifestare de adeziune la 
direcţia mea. Se vorbeşte colosal de mult. — Ton Laho- 
vary abondent şi des. Cel mai filo-francez din toţi, mer- 
gând până la, colaborare cu Rusia, ei, care îmi spusese 
mie că ar fi necinstit şi că nu putem face pe Rege să 
Joace rolul lui Bernadotte. — Filipescu cuminte şi defe- 
vent pentru Rege ! E] tot mai crede în triumful Franţei. 
—Grădişteanu vrea să pornească în războiu, dacă Bulga- 
ria atacă pe Serbia !.. — Neniţeseu, cu curaj şi pe îaţă, 
germanofil. — Delavrancea erede că Germania va. fi re- 
dusă prin foamete. — Arion doreşte să ne legăm de 
soarta Italiei. — Vlădescu, oportunist dar cuminte, nu 
vrea să rămânem fără prieteni. -Din nou Fiiipescu, care 
se resemnează la, o Bulgarie mai mare ce se va face fa- 
tal, sau prin Germania victorioasă, sau prin sistemul 
celalt care va acorda Macedonia din momentul când 
Serbia ar lua Bosnia-Hertzegovina. — Intrun cuvânt, 
toţi, de părere să dăm impresia unităţei, să ne suprave- 
ghem gazetele, să stăm în strictă imparţialitate ! 

  

rateurs: tous les 'petits voyous ă la solde de la Russie qui 
sauvent la patrie chez Capsa. | 

Une manifestation annoneâe contre moi pendant le Co- 
mite ne se montre pas. 

— Comite. Tous prâsents, y compris Olanescu, donţ 
c'est de premier acte d'adhâsion ă ma: direction. On parle 
formidablement. Jean Tahovary abondant et freguent. Le 
plus philo-franeais, allant jusgvwă la collaboration avec la 
Russie, lui qui nvavait dit que ce serait malhonnâte et que 
Von ue peut faire jouer au Roi le râle de Bernadotte. Fili- 
peseu sage et-defârent pour le Roi. II croit toujours an 
triomphe de la France. Gradisteanu vent partir en guerre si 
lo, Bulgarie attaque la Serbie... Nenitzescu philo-allemand a- 
vec courage et clairement. Delavrancea  eroit que VAlle- 
magne sera râduite par la famine. Arion dâsire lier son 
sort ă Pltalie. Vladescu, opporluniste, vent sagement aw'on 
ne reste pas «sans amis», Filipescu se râ6signe ă une plus 
grande Bulgarie, qui se fera fatalement soit par Allemag-
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Se acceptă comunicațul următor propus de mine: 
— «Comitetul executiv în unanimitate a luat decizia 
«următoare : 

«Nici un fapt nou neproducându-se care să justifice 
«o schimbare în atitudinea României, astfel cum a, fost 
«fixată în Consiliul de Coroană dela 21 Iulie, partidul 
«conservator stăruie fără şovăire în această atitudine.— 
«Faţă de această hotărâre şi, fiindcă mai presus de orice: 
«consideraţiune sunt interesele ţării, el sfătueşte pe 
«membrii săi să păstreze o nepărtinire desăvârşită în 
«aprecierea faptelor şi în diseuţiunea, situaţiunilor». 

— «Dreptatea» lui Pake publicase la ora 11 o ediţie 
specială pe care s'a aruncat publicul, anunțând o dare 

de seamă fantezistă a Comitetului nostru, care sar fi 
terminat printwo retragere a mea—De altfel Comitetul 
sa întrunit la 114—Pe de altă parte, Brănişteanu îmi ra- 
portează că 'Take Va chemat la telefon dela Sinaia, şi că 
era foarte mirat să afle că totul sa petrecut în cea mai 

perfectă, linişte. — Incă o corabie care s'a înecat. — La 
Club, Deşliu mă felicită : «Ai fost superb» !! 

21 August. — Linişte; şedinţa comitetului de eri a 
pus multe lucruri la punct. — Am văzut pe gazetari. 

  

ne victorieuse, soit par Vanfre systeme qui accordera la Ma- 

etdoine, du moment que la Serbie prendrait la Bosnie-Her- 
tzegovine. 

Bref, tous d'accord de donner Pimpression de Punite, de: 

surveiller nos joumaux, de rester dans la stricte impar- 

tialit6. On accepte le communiqu€ suivant propos6 par moi: 

«comitetul executiv...» j 

— La «Dreptatea» de Pake avait publi 11 h. une 6di- 

tion speciale, sur laquelle le public s'est jet6, annoneant un 

compte rendu fantaisiste de notre râunion, ayant abouti A 

ma retraite. Or, le Comitet s'est rassembl ă 11'h. 1/2. — P'au- 
_tre part, Branisteanu me rapporte que Take l'a appel6 au 
t6l&phone de Sinaia et qu'il a 6t6 €tonne d'apprendre que 
tout s'âtait pass€ dans le calme absolu. — Encore un bateau 
qui a pris de leau! 

— Au Club, Desliu me felicite: «tu as 6t6 superbe»..!! 
21 aoât. — Dâtente; la sâance du Comite d'hier a mis au 

point bien des choses. — Vu les journalistes; — Petrovici,
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Petrovici dela Iaşi va începe să vorbească Moldovenilor 
de Basarabia. — Săulescu îmi raportează că Regele e 
foarte mulţumit de mine. 

Barbu Catargi, cu totul schimbat, va urma linia 
mea de conduită. Nu 'mai există nici un dacă... E] îmi a- 
duce o corespondenţă intimă cu Stere, eare în 1906 a 
primit, 180.000 lei dela Cantacuzino pentru o acţiune în 
Basarabia, unde a cumpărat o imprimerie şi publică o 
gazetă. 

Tot el a afirmat lui Filipescu (şi aceasta, a fost spus 
eri în Comitet), că Brătianu l-a, trimis acum în urmă 
în "Transilvania pentru a provoca demonstraţii de 
loialism al Românilor. — Pentru un agent secret, sub 
toate guvernele, e cam! puţin discret. — Tânărul care 
vroia să mă ucidă (scrisoarea anonimă) mi-a fost adus 
de inspectorul Rafael. I/am batjocorit cum trebue şi am: 
cerut să i se dea drumul. 

23 August, Sinaia. — Chemat, la 7%, la Castel, Regele 
îmi arată telegrama care a primit-o acum dela Impăra- 
tul Wilhelm («este un secret, nici d-l Brătianu nu a vă- 
zut-o încă») : armata rusească a străpuns liniile aus- 

  

Iassy, qui commencera-a parler de Bessarabie aux Molda- 
ves, — Seulescu rapportant que le Roi est tr&s content de 
moi, , 

— Barbu Catargi, tout retournă, suivra ma ligne de con- 
duite. Il n'y a plus de mais... Il m'apporie une correspon- 
dance intime avec Stere, qui en 1996 a recu 180.000 fr. de 
Cantacuzene pour une action en Bessarabie, oi il a achetâ 
une imprimerie et fait parattre un journal. 

Le mâme (Stere) a affirme ă Filipescu (cela a 6t6 dit au 
Comite) que Bratianu Favait envoy6 ces temps derniers en 
Transylvanie pour provoguer des d&monstrations de loya- 
lisme des Roumains. — Pour un agent secret — sous tous les 
regimes — il est peu disereţ, . 
— Le jeune Monsieur qui voulant me tuer (anonyme) ma 6t6 

amen€ par !inspecteur Raphael. Je me suis moqu€ de lui 
et demand6 qu'on V6largisse, - 
Samedi, 23 aoât, — Audience chez sa Majest6, Sinaia. 

Appel6 7 h. Château. Le Roi me montre le tâl&gramme qu'il 
vient de recevoir de l'lmpereur Guillaume (c'est un secret; 
M. Bratianu ne la pas encore vu). I/armte. russe a en-
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triace (bătălia dela Lemberg) şi a anihilat rezultatele 
obţinute de armatele germane în Apus. Este puboiul ru- 
sesc pătrunzând în Europa şi dominând Balcanii ; Ro- 
mânia poate juca acuma rolul cel mare ce la jucai la 
Plevna ; ete. | 

Regele, pentru a câştiga timp, a răspuns că era con- 
vins de fapt, dar ar avea nevoe de un guvern care să 
vrea să-l înţeleagă. Opinia publică este suvescitată nu 
numai din cauza Transilvaniei, dar mai ales din cauza 
tuturor nedibăciilor Austriei, de un an şi jumătate în- 
coace, și de dorinţa ei de a anula pacea dela Bucureşti. 
Se va. putea poate reacţiona, dar va trebui vreme multă 
şi bani. 

După această dizeuţie, Regele crede că peste 20—25 
de zile va trebui să luăm o hotărâre; ocazie unică, inter- 
venţia română restabileşte soarta armelor; Regele per- 
sonal se însărcinează să justifice Impăratului Nicolas 
această schimbare: «Aliatul este ameninţat acuma în 
integritatea lui teritorială; un alt aliat trebue să-i vie în 

ajutor». — Eu: Italia ? Mulţi din ai noştri se gândese 
a se solidariza cu ea; şi dacă intră Italia în contra Aus- 

  

fonce€ les lignes autrichiennes (bataille de Lemberg) et a an: 

nule les râsultate obtenus par les armâes allemandes dans 

PBst. C'est le flot russe pânâtrant en Emrope et dominant les 
Balkans; la Roumanie peut jouer maintenant le grand île 
qu'elle a jou6 ă Plevna, ete. 

Le Roi, pour gagner du temps, a râpondu qu'il &tait con- 
vaincu du fait, mais qw'encore avait-il besoin dun Zouver- 

nement qui vouluit le eomprendre, L/opinion publique est. 
surexeitâe non seulement ă cause de la Transylvanie, mais 
surtout ă eause de toutes les maladresses de PAutriehe de- 
puis un an et demi et de son dâsir de vouloir annulex la 
paix de Bucarest. On pouvra peut-âtre râagir, mais îl faudra 
du temps et de Pargent. 

Lă-dessus discussion. Le Roi croit que dans 20—95 jours 
il fandra prendre un parti; oceasion unique; Pintervention 
vowuinaine râtablira le sort des armes; c'est lui, le Roi, qui se 
chargera de iustifier ă Y'Empereur Nicolas le changement: 
«Palli€ est maintenent menacs dans son integritâ teritoriale; 
nn autre alli6 doit se porter ă son secours». Moi: I/Italie ? 
Beaneoup des nâtres songent ă se solidariser avec elle, et si
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triei ? — Regele : «Puteţi să-mi tăiaţi amândouă mâinile 
dacă, afară de o revoluţie, Italia se declară în contia foş- 
tilor ei aliaţi». 

Vorbim de atitudinea lui Fasciotti, care se plânge că 
a tăcut o propunere la începutul războiului, propunere 
care nu a izbutit decât la o «indiscreţie : Regele a. intor- 
mat Berlinul că Italia nu va intra cu nici un chip». — 
E absolut falş, zice Regele, E prea, de tot să se mai spună 
astfel de lucruri. Faseiotti este adevăratul evreu răută- 
cios: adevărat Levantin. 

— Bu: Dar guvernul ? EI trebue să meargă. — Re- 
gele : D-l Brătianu ar dori-o, dar se teme de partidul 
lui. M'a pus să vorbesc cu D-l Costinescu : D-l Costi- 
neseu nu face nici o obiecţiune, dar se teme de Ruşi : 
«Nu mi-e frică de Ruşi, mie; este colosul cu picioare de 
pământ». — Atunci. spun eu, ar trebui ca Austria să 
facă ceva pentru opinia publică: Un statut pentru Tan: 
silvania şi cedarea Bucovinei româneşti cu mormântul 
lui Ştefan cel Mare. — Regele : Tocmai mă gândeam la 
această parte a Bucovinei şi nu îndrăzneam să spun, ca să 
nu am aerul că fae un şantaj. Pentru Statut, poate e 
  

Vltalie marehe contre PAutriche! — Le Roi: On peut me 
couper les deux mains, si, A moins d'une revolution, PItalie 
se declare contre ses ex-alli6s. 

Nous parlons de Pattitude de Yaseiotti, qui se plaiut 
dWavoir fait des ouvertures au commencement de la guerre 
qui n'ont abouti qawă une sindiserstion»; le Roi a informe 
Berlin que /'ltalie ne marchera â aucun prix. — C'est faux 
S'terie le Roi. C'est trop fort de dire de pareilles choses. Fas- 
ciotti est bien le juit mechant: vrai levantin. : 

Moi: Et le gouvernement, s'est â lui ă marcher — Le 
Roi: M. Bratianu voudrait, mais îl a peur de son parti. Il 
m'a fait parler â Costinescu: M. Costinescu ne fait pas dob- 
jection, mais il a peur des Russes. «Je n'ai pas peur des 
Russes, moi, c'est le colosse aux pieds d'argiley. 

J'expose alors qw'il faudrait que PAntriche fit quelque 
“chose pour Popinion publigue: un statuţ pour la Transyl- 
vanie et; la cession de la Bucovine roumaine avec le tombeau 
VEtienne le Grand. — Le Roi: Je pensais justement ă cette 
partie de la Bucovine et jţais sân de le dire, pour ne pas 
avoir Pair de faire un chantage. Pour le statut, c'est peut 
tre trop, mais on devrait accorder ce ave les Roumains ont
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prea mult, dar ar trebui să se acorde ceeace Românii au 
cerut în tratările lor cu Tisza. — Eu: Ar trebui să ce- 
rem mai mult, ca să obţinem tocmai ce ne trebue. — 

Regele : Dar aceasta, este o cestie internă. — Bu: Dis- 
cutând convenţia militară, am cere garanţii serioase. 

Restul întrevederei : Filipescu foarte important în. 
momentul de faţă. — 'Take Ionescu criticat de către Bă- 
dărău : îi este frică. — Chemat pe Virgil Arion pentru 
a-i mulţumi de declaraţia Ligei. — Articolul lui Mehe- 
dinţi găsit foarte bun. — Cerut să-L văd mai des. 

24 August. — Văzut Waldburg, ca să nu vorbese eu 
Waldhausen, a cărui pricepere e întradevăr înceată. — 
Ii vorbesc de sacrificiile pe cari trebue să le facă Aus- 
tria, — (dar le strigăm tot timpul acest lucru, întocmai 
ca pentru Italia !): — statut politie şi Bucovina româ- 
nească, pentru a evita loviturile Rusiei care, având-o 
ocupată, ar putea prea, bine să ne-o ofere dintrun mo- 
ment întraltul. — EA: Ne lovim tot timpul de încăpă- 
țânarea bătrânului Impărat; ar trebui ca o depeşă a Im- 

păratului nostru, să-i deschidă deadreptul ochii. — De 

aceia vă vorbese şi nu spui nimie Contelui Czernin. 

  

demand€ dans leurs tractations avec Tisza. — Moi; Il faut 

demander plus, pour avoir juste. Ce serait stipuler,, — Le 

Roi: Mais c'est une question intârieure... — Moi: En discu- 

tant la convention militaire, on demanderait des garanties 
scrieuses. 

Le reste de Pentrevue: Filipescu, tres important en ce 
moment. Take Ionescu, critiqu€ par Badarau: il a peur. — 

Appele Virgil Arion pour le remercier de la dâclaration de 

la Ligue. Article de M6hedintzi tronve tres bon. — Me de- 
mande de le voir souvent. 

24 aocât. — Vu Waldbourg — pour ne pas causer avee 

Waldhausen, dont la comprthension est râellement lente. Je. 
lui parle des sacrifices que doit faire l'Autriche. — Mais 
nous leurs crions tout le temps, cela. C'est comme pour YIta- 
lie. Statut politique et la Bucovine roumaine. Ceci pour pa- 
rer au coup de la Russie qui, layant occupâe, pourrait bien 
nous lofivir d'une minute â Pautre. On se heurte toujours 
ă Pentâtement du veil Empereur; îl fandra qw'une depâche de 
notre Yimpereur lui ouvre directement les yeux. C'est pour 
cela que je vous parle et que je ne dis rien au Comte Czernin.
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— Intreprins pe Filipescu, nu prea recalcitrant. Să se trateze, să se ceară cât mai mulţ, şi în 7—8 zile se va vedea; atunci se va putea decide (în fond cred că speră încă o victorie franceză). — Acei cari, ca, Gărleşteanu, Virgil Axion, Vau văzut în urmă, lau găsit accesibil ideei mele. 
2 August, — Waldburg (în Bucureşti) vine să mă vadă. ca să precizăm bine ce Sar putea tace despre Transilvania şi Bucovina. E] pretinde că a, telegrafiat. 
— Şi pe când se fac astfel de sforțări, N. Filipescu vine la Bucureşti, — nu mă vede; nici fiul său, eare se anunţase la mine, — iar «Epoca» de azi vorbeşte tocmai de aceste propuneri ce-i comunicasem, «compensaţii» morale în Ardeal şi foarte slabe teritoriale în Bucovina. Bine înţeles că în eventualitatea victoriei ni se spune că ni se va, mai da... «dela, alţii». 
Aşa se vorbeşte de Basarabia, şi cu aşa elemente 

trebue România, să-şi croiască un drum spre viitor ! 
28 August. — Mihali vine să mă vadă. A fost primit 

alaltăeri de Rege cu kipiscopul Hoszu. Inspăimântat de 
ce aude şi ce vede prin Bucureşti; nu mai puţin mărtu- 
riseşte că în Transilvania populaţia este supra-excitată, 
că Ruşii sunţ aşteptaţi ca nişte mântuitori, că comunita- 
tea de religie joacă. un rol; hotărîtor. Un moşneag i-a 
spus: Am 4 feciori la armată, dar să dea Dumnezeu să 
fie bătuţi. — Azi încă în Cluj, auzit Unguri zicând : Un 
regiment român a fost nimicit, de Ruşi; să piară toţi, 
numai să scăpăm de fantoma iredentistă ! 

Mihali : Dela moartea lui Frantz-Ferdinand nu mai 
avem pe nimeni, nu mai avem nici 0 speranţă ; nu se 
mai poate răzbi în intriganţii din jurul Impăratului, 
cari sunt aşa de puternici, încât Montenuovo, atât de 

„crud cu Arhiducele Frantz-Ferdinand, şi după moarte, 
căei Ta ascuns ca pe un păcătos noaptea, — a, fost totuşi 
  

  

— Emtrepris Filipescu. Pas trop recalcitrant: qu'on traite, 
—u'on demande mâme plus, et dans 7—8 jours on verra, a- 
lors on pourra se dâcider (au fond Je crois qu'il espăre encore 
une vietoire francaise). — Cenx, comme Garlesteanu, Virgil 
Arion, qui Pont vu apr&s, Pont tronvâ accessible ă mon idâa.
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mulţumit de Impărat. N'a putut pătrunde la coşeiug, şi 
fără Barow coroana Comitetului Naţional nu putea, fi 
depusă ! După Mihali, dacă nu ar fi temeri ca ţara să 
se pericliteze, ocuparea Transilvaniei este visul tuturor. 
Ei ! acolo; — masa greu de stăpânit, — preferă să îi ia 
Ruşii dacă nu vin Românii. 

— Dejun la mine Mihali şi Hoszu. — Serisoarea lui 
Mihali a fost spontanee; el regretă că Vaida a mers 
prea depaite cu ceeace a scris, fără să se consulte cu 
dânsul. (Nota: Brătianu îi spusese că ei liberalii au 
inspirat această de a doua serisoare!). — Mulţumiţi de 
acţiunea lui Stere printre ei. — După dejun n'am în- 
chis cu Hoszu şi cu Mihali, le-am expus conversaţia cu 
Waldburg: Statut pentru Ardeal, — rectificări în Buco- 
vina. Pentru Statut, oamenii transportaţi de bucurie. 

— Hosza: Cum nu ne-am gândit noi la asta ? — 
Mihali : Ce ne sfătueşte dl Brătianu, ca noi acuma 
să ne tocmnim din nou cu Ungaria; nu se poate; patrio- 
tism condiţionat ar fi o notă foarte rea pentru viitor; 
de altfel Comitetul sar diviza. de oarece sunt unii cari 
cred că vine armata română. — Amândoi: Aceasta este 
Singura procedură ; lucrul să vie prin Germania. In 

orice caz «nimic care să pericliteze România; noi vom 
mai îndura ce vom îndura, dar România să nu fie ştir- 
bită». — Hoszu nu-şi închipuia că preocuparea de Tran- 
silvania ţine atâta loc în inima Românilor. 

— Brătianu vine să mă vadă. Av vrea să convoace 
Camera, dar numai dacă are încredințare că nu se vor 
pune întrebări de politică externă. Legi financiare. de 

justiţie și stare de asediu. Ti voi da răspunsul, după ce 
voi vedea pe Filipescu şi Lahovary. 

30 August, Sinaia. — Dejun la Felişor. Prinţul 
foarte îngrijat de ce se petrece în armată. Işi propune 
să ia comanda, în caz de mobilizare, lui Iarea şi lui 

Georgescu «qui erache la bâtise»; — are în vedere pe 

Zottu pentru una din armate. 
— 5 ore, Brătianu. Felicitări de ziua mea! !... 

Pentru Parlament, îi spun nota personală a lui Fi- 
lipeseu, contra, lui cu starea de asediu, mai ales dacă nu
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e abandonează revizuirea legii electorale. De reţinut 
răspunsul : «Dacă se. sporeşte teritoriul nostru spre st, 
cum o dorim d-ta şi cu mine, e de înțeles că încorporarea 
acestei noi populaţiuni, implică schimbare proectelor 
noastre; dacă se sporeşte spre Vest, cum vor alții, cine 
va putea refuza . drepturi care se cer astăzi dela Un- 
guri ? — Nu ar vrea să convoace Parlamentul, decât 
după ce ar veni ştirea așteptată a unui succes german... 
— Tot un «coup de toinerre» care să-i dea o directivă 
şi afară şi în ţară. 

— Seara, inevitabilul 'Toncescu comunică omenirii 
„un triumf zdrobitor al armatei franceze, recucerirea 
Maubeugului (!?) şi zdrobirea armatei lui -Auftenburg 
în Galiţia. "Tobe şi surle; agitaţie de nebuni... 

1 Septembrie. — Principii cu Principesa Elisabeta, 
Prinții Carol şi, Nicolae, în plus Simky (D-na Simona 
Lahovary) şi. George Stirbey, vin să petreacă la Buzău.— 
Principesa şi suita pleacă la ora 5. Principele rămâne 
şi inspeetează trupele a doua zi ; Sugerez ideia de a 
pofti seara la masă pe Generali, toţi Colonelii, Prefectul 
şi Primarul. — Mică înţepătură filorusă (privitor la me- 
zelicuri) din partea Princesei. Conversaţie în 'urmă, la 
Hipodrom, pentru căile de urmat spre a nări populatri- 
tatea Prințului în armată; povăţuese vizită trupelor. 
camaraderie. — Prinţul : neutru bine înţeles, nu contra, 
Germaniei; Prinţesa îmi spusese că începuse o oarecare 
luerare— Aflând că Iarca lasă să se subînțeleagă că de- 
    

Lundi, 1 septembre. — Les Princes, avec la Princesse 
Elisabeth, les Princes Carol et Nicolas, en plus Simki Laho- 
vary et Georges Știrbey, viennent passer la journâa â Bu- 
zeu. Lua -Princesse et suite guittent â 5 h. Le Prince reste et 
inspecte les troupes le lendemain; on invite, sur ma. sugges- 
tion, ă dîner le Gânâral et tous les Colonels, plus le Preâfeţ 
et le Maire— Petite pointe philo-russe (ă propos de hors-d'o- 
euvres) de la Princesse. Conversation ensuite, âă !Hippo- drome, sur les voies propres ă augmenter  popularits du 
Prinee dans Parmâe; je conseille visite aux troupes, cama- vadevie. Le Prince: neutre, tout naturellement; pas ultra- 
germanique; Princesse m'avait dit qw'elle avait entrepris un certain travail. Ayant rapporte que larka laissait entendre
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claraţiile lui anti-austriace se inspirau dela Prinţ şi că 

aproape nu-l desminţise Prinţul : «Foarte bine; lasă să 

zică b, 
2 Septembre: — Abia întors dela Buzău, Mitihneu 

îmi raportează tot ce s6 petrecuse în ajun. «Epoca» şi 
«Adevărul anunțând în litere mari că Filipescu, la Si- 
naia, se pronunţase pentru o acţiune imediată, — bine- 
înţeles în contra Austriei, — i se preparase o manifes- 
taţie la sosire. Publie numeros pentru a aclama pe ma- 
“rele patriot; cortegiu cu automobilul lui în cap; fiul său. 

fraţii Sturdza, Niculescu Ianca ca escortă; discurs rostit 

de 'Take Policrat la sosire, oprire la statuia lui Mihai 

Viteazul! aproximativ, 2—3000 persoane («douăzeci 

mii» pentru «Independenţa»). De altmintrelea, din acest 

punct de vedere; Morţun a declarat lui Mitilineu : «Ca 

Român aceasta nu-mi displace». Sosirea la Bucureşti ar 

fi fost precedată de o întrevedere cu Take Ionescu. Ton- 

cescu pretinde că sar fi examinat în detaliu constitui 

rea, unui guvern naţional şi ipoteza unei Regenţe ! (deci 

abdicaţia Regelui şi renunţarea Prințului Ferdinand 1) 

que son parler anti-autrichien s'inspirait du Prince et qie 

je navais dâmenti que tout juste, le Prince: «trâs bien. 

iaisser direl!»... 

Mardi, 2 septembre. — Sitât rentre de Buzeu, 2 trouve 

Mitilineu au rapport sur tout ce qui sest passe la veille. 

TP«Epoea» et PeAdevărul» ayant annoncă en gros caraeteres 

que Filipeseu ă Sinaia s'6tait prononcâ pour une action im- 

mediate, — bien entendu contre YAutriche,— on lui a prepare 

une manifestațion â son arrivâe. Publie nombreux pour ac- 

clamer le grand patriote, cortăge avec son automobile en 

tâte; son fils, les Sturdza, Nicolescu-lanea pour Vescorter:; 

harangue de Take Policrat, pour le recevoir; station ă la 

statue de Michei le Brave! Environ 2—3000 personnes; «vingt 

mille» pour P«Indâpendance>. Wailleurs, ă ce point de vue, 

Movrtzun a declar6 â Mitilineu: «ea Româa aceasta nu-mi 

displace». 

V'arvivâe â Bucarest aurait 6t€ prâcedâe d'une entrevue a- 

vec 'Take Ionescu. Toncescu prâtend qwon aurait examin€ en 

dâtail la constitution d'un gouvernement national ct Pkypo- 

these dune Regence! (Done abdication du Roi et renoneia- 

tion du Prince Ferdinand!) — Mitilineu donne les details de
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Mitilineu îmi dă detalii de toată campania care se duce 
în contra mea şi de intensitatea curentului în contra 
Austriei. Deputaţi şi senatori liberali sar fi dus în în- 
tâmpinarea lui Filipescu la Ploeşti. — Mehedinţi venise 
dinadins la Buzău ca să-mi vorbească de aceasta. Şi el 
crede că sa deslănţuit un curent teribil chiar şi în ar- 
mată. — Miclescu îmi spune că ştie dela Filipescu cum 
că are asigurarea că Brătianu ar afirma că până în 10 
zile va aduce pe Rege să accepte perspectiva, unei ac- 
țiuni în contra Austriei! ! 

3 Septembre. — Am primit pe Gr. Cantacuzino. Ne- 
niţescu, Virgil Arion, Costică Arion, Licehtenstadt, 
Brancovan, Paul Theodoru, Mitilineu, Argetoianu. 

Se pare că Filipescu pretinde că fără ştirea lui a 
fost împins de către fiul său şi de Hiotu, cari au dat 
gazetelor opiniunea emisă de dânsul în intimitate la 
Capşa, despre utilitatea intrării în acţiune; că, mai ales 
a «îndurat» o manifestaţie pe care nu o dorise; că nu 
înţelege să se separe de mine. Argetoianu pretinde că 
acum e foarte plictisit că s'a, pretat la această mişcare, 
„Zicând că a primit dela Costineseu asigurarea, că Bră- 
tianu se făcea, tare să schimbe părerea, Regelui. 
  

toute la campagne qu'on mâne contre moi et de Pintensitâ 
du courant contre PAutriche. Des deputâs et senateurs lib6- 
raux seraient alles an devant de Filipescu â Ploesti. 

— Mehedinţi €tait venu expres â Buzeu me mettre au 
courant; pour lui aussi un courant terrible, dechaîne mâme 
dans Varmâe.— Mieleseu me dit tenir de Filipescu qu'il a Pas- 
surance que dans les dix jours, Bratianu affirmait amener 
le Roi a aecepter la perspective d'une action contre PAutri- 
che!! (Soit-disant confi€ ă lui sous le sceau du secret). 
Mereredi, 3 septembre. — Negruzzi me donne de mau- 

vaises nouvelles de Madame Maiorescu. | 
— Recu Grigutza Cantacuzâne, Nenitescu, Virgil Arion, 

Costica Arion, Liehtenstadt, Brancoveanu, Paul 'Theodoru, 
Mitilineu, Argetoianu. Il appert que Filipescu prâtend avoir 
6t€ entraîn€ ă son insu par son fils et Hiott, qui ont donnâ: 
aux journaux Popinion 6mise par lui «dans Pintimit6 chez 
Capsa» de Putilit& d'une action; que surtont il a «subi> 
mais non chereh€ une manifestation; qu'il n'entendait pas se 
s6parer de moi. Argetoianu prâtend qu'il est maintenant 
embât6 de sâtre prât€ â ce mouvement, qu'il dit avoir reca 

18
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Este evident că Costinescu a făcut sforțări pentru 
a-l reţine şi că împreună au redactat o telegramă pentru 
gazete, ceeace nu la împiedecat să plece, pretextând că 
ar avea un act urgent de notariat de făcut. O comedie 
întreagă ! | 

Virgil Arion: A nu se ceda cu nici un preţ şi a ră- 
mâne în linia hotărâtă. — Costică Arion: Blamează pe 
Filipescu. A desminţit (vom vedea cum), interviewul pe 
care i-l atribue «Evenimentul». Nu prea sunt limpezi ex- 
plicaţiile lui Arion... — Gr. Cantacuzino : O culme ! din 
întâmplare se afla în acelaş tren şi a fost luat în mani- 
festaţie. — Dar, Mitilineu Pa văzut părăsindu-şi soţia 
la masă la Athân6e-Palace pentru a, alerga la gară; şi 
«Seara» arată cum mulţimea aclama pe «Gr. Cantacu- 
zino şi Filipescu !». | 

Un detaliu nostim: Filipescu trebuia să plece dela 
Sinaia cu trenul de zi ; la Ploeşti, mulţime: D-na Fili- 
pescu se arată la fereastra vagonului şi anunţă că soţul 

ei este reținut la Palat. (De altmintrelea am citit-o în 

toate gazetele !). Porneşte cu trenul următor, şi bine în- 

țeles manifestaţia se face după ce Filipescu «a fost la 
Palat» ! 
  

de Costinescu Vassurance que Bratianu se faisait fort de 
eonvertir le Roi. Il est certţain que Costinescu a fait des ef- 

forts pour le retenir et qu'ensemble ils ont râdig6 une dâpâ- 

che pour les journaux, ce qui ne l'a pas empâch$ de filer, 

pretendant Purgence d'un acte notaire ă faire. Une comedie 
toute entiere! 

— Virgil Arion: ne câder ă aucun prix et rester dans la 
ligne arrâtâe. — Costica Arion: blâme Filipescu. II a d&menti 
(nous verrons comment) Pinterview que lui prâte P«Eveni- 
mentul». 

| — Grigutza: Un comble! Par hasard il se trouvait dans 
le mâme train et a 6t6 pris dans la manifestation. Or, Mitili- 
neu Pa vu quittant sa femme ă dîner au Palace Athânse 
pour courir ă la gare. Bt la «Seara» note comment la foule 
acelame «Grâgoire Cantacuzăne et Filipescu!» 

— Un dâtail amusant: Filipescu devait partir de Sinaia 
par le train de jour; ă Ploeşti foule; Madame Filipescu se 
montre et annonce que son mari est retenu au Palais. (Je 
Vai vu d'ailleurs dans les journaux!) Il part par le train 
suivant et, bien entendu, la manifestation se fait apres que 
Filipescu «a 6t€ au Palais!»
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Notă generală a convorbirilor mele : Luxistă sigur duplicitate din partea lui Brăţianu, în atitudinea lui. Se pare (după spusele lui Filipescu) că a avut un Consiliu 
la Sinaia şi că Miniştrii în unanimitate au fost pentru războiu cu Austria, afară de Brătianu care ar fi cerut 
răgaz... Toţi ? chiar filogermanul Antonescu ? a fost în- 
trebarea, ironică. Pe cine vor să, înşele ? 

4 Septembre. — Comitet, Toţi prezenţi, afară de De- 
lavrancea şi Cantacuzino, încă pe drum spre ţară. 

Inainte de şedinţă, Filipescu : 'Trebue să ştii că eu 
am vorbit în pare, într'un cere intim, despre o acţiune 
devenită necesară şi că fiul meu şi Toncescu au telefo- 
nat «Eipocei» ştirea care a provocat manifestaţia. Nu-i 
mai puteam dezavua !? — Eu: Expun că declaraţia, 
întrupată în manifestaţia, lui Filipescu, împacă în parte 
şi acţiunea, partidului şi cer ca Comitetul să declare ce 
vrea. — Lahovary: Regretă, manifestații în momente aşa 
de grave— Filipescu: A fost prostie din partea mea. — 
Lahovary : 'Tot asemenea regretă declaraţia dela statuia, 
lui Mihai Viteazul : Carol Regele tuturor Românilor. — 
Pilipescu : Ruşii nu s'au supărat... — Lahovary : Nimic 
decisiv în războiul de faţă, şi ar fi o greşală să ne gră- 
bim. Aceiaşi părere are Brătianu cu care a, vorbit, şi 
ştie că Regele se cantonează în neutralitate. Rusofilis- 
mul arătat de public este rău, pentru că Rusia capătă 
impresia că ne va, avea pe eftin. Nu intrăm în Tripla- 
Inţelegere fără garanţii şi atunci, fireşte, orice manifes- 
taţie. este astăzi funestă. 

Pulpescu : Amicii lui Brătianu îl denunţă ca 
«Neamţ», şi unanimitatea consiliului este contra, lui. 
M'aşi uşura, dacă aşi afla că ţara, este liberă, pe destinele 
ei când va fi ceasul. Nu putem sta, neutri, etern. Este sau 

  

Note sânerale de mes conversations: îl Yy a certainemenţ 
duplicite de la part de Bratiano dans son attitude. Il sem- 
blerait (au dire de Filipescu) qu'il y a eu Conseil ă Sinaia 
et que les Ministres â Punanimite ont 6!$ pour la guerre a- 
vee lAutriche, sauf Bratiano qui a demand „de temps...... 
Tous? mâme le philo-germain Antonescu, a-t-on demandă iro- 
niquement? — Qui trompe-t-on?
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nu ceasul ? Lucru secundar. Să cerem Regelui să se su- 
pună hotărârei, de oarece condiţiile se schimbă pe fie- 
care oră. Nu ne mai putem teme de Austria : armata ei 
e dislocată şi îi putea da lovitura, de graţie. 

Grădişteanu : Manifestaţiile sunt rele: ele provin 
din nedumerire. Este momentul să luăm atitudine ; să 
ne înţelegem cu celelalte partide ; să ne înţelegem pe 
urmă cu Regele; să tratăm în fine cu Tripla Inţelegere (!!) 

Arion : Avem un incident — acţiunea lui Filipescu, 
bună şi pe care o aprob; şi trei cestiuni: Cestiunea 1) 

Mă tem de Brăţianu, prea viclean; 2) Neutralitatea 
este exclusă; 3) Regele, care primează şi neutralitatea 
şi acţiunea imediată : EI a zis lui Dissescu că acţiunea 
ar fi şi felonie şi desonoare. 

Să ne înţelegem asupra două puncte: Nu mai 
stăm în neutralitate şi hotărâm că în orice caz nu pu- 
tem merge cu Germania. Şi atunci să cerem guvern na- 
țional şi să facem presiune asupra Regelu : Mas bine 
abdicare a Regelui, decât neutralitate sine qua non... 

Pihpescu ; Nu trebue cerut guvern naţional. Pre- 
fer stabilirea punctelor propuse de Arion, şi atunci 
guvernul Brătianu dispare (le bout de Voreille !...). 

— Grădişteanu : Adoptă părerea lui Arion. Regele 
s'a înşelat deja în aprecierile lui asupra, rezultatelor mi- 

litare şi de aceia a dispărut încrederea, într'însul. Țara 
este gata pe revoluţie, cu deosebire dacă sar aplica le- 
gea stărei da asediu. 

— Nemescu : Nu vede graba: Ar fi o greşală, de 
oarece nimic hotărâtor nu sa petrecut. Nu exclude po- 
sibilitatea de a merge cu Germania. Bulgaria trebue să 
ne preocupe. Cere guvern naţional. 

— Olănescu : Neutralitatea nu poate fi eternă. Să 
eşim din ea la prima ocazie; aparţine conducătorilor 
să o prinză şi să ia garanţii. In mişcările de stradă sunt 

mulţi agenţi plătiţi. Nu cred ca Regele, văzând o miş- 

care unanimă, să persiste în sentimente personale. Nu 

voi merge nici-odată contra franco-ruşilor. Ar fi o cri- 
mă de neam: Nu saerifie 3—4.000.000 de Români pen- 

tru 6—700.000 din Basarabia.
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— Neniţescu : Dar dacă învinge Germania ? refu- 
zaţi Basarabia ? — Lahovary şi Grădişteanu : Retu- 
zăm; am fi sclavii Austriei! — Pilipescu : Nu refuz. 
— Arion : Nu se poate accepta două ipoteze : Basarabia, 
ori Ardealul ; nu mai poate fi vorba atunci, decât de 
Ardeal sau de neutralitate absolută. 

— Bu: Cer să se ştie că dacă circumstanțele sunt as- 
tăzi aşa. că pot căpăta certitudinea morală că mergând 
în contra Austriei nu suntem, bătuţi şi putem păstra 
Transilvania, merg şi contra, Austriei. Necesitatea de a 
ne creşte, vine dim instinctul de conservaţie: popoarele 
maci pier. Deci iau Românii de unde pot. De aci atitudi- 
nea de azi, cu un picior în Ardeal, cu unul în Basara- 
bia. Evident că aceasta nu mai poate ţine mult, dar ve- 
nat-a momentul ? Nu. Armata wustriacii este intactă şi 
sorții de victoria Germaniei sunt cel puțini egali cu ai 
Franţei. Pe urmă: 1) Cari sunt propunerile Rusiei ? 
Eu ştiu că şi-a rezervat Dardanelele; Marea N eagră, — 
lac Rus! — 2) Garamnţia Anghei ? Blondel a promis-o, 
dar cine a vorbit cu Anglia? 3) Bulgaria, cine ştie dacă 
nu ne muşcă când vom ataca pe Austria ? 4) Itaka. Dacă 
atacăm pe Austria, ea dă Italiei Trentinul. Nu ar fi te- 
ribi ca ea să fie întrun alt sens decât noi? Eluci- 
darea acestor puncte este primordială. Sunt deci pentru 
amânarea oricărei acțiuni, imediate. 

După câteva observaţiuni, Filipescu îmi spune că 
toate sar potoli, dacă sar simţi că eventua] Regele nu 
sar opune să adopte părerea mea. Aşteptare, iar la 
primul eveniment militar nouă consfătuire. Voi pune 
pe Rege în curent şi voi sonda. 

5 Septembre, Sinaia. — Pihpescu revine asupra pro- 
poziției lui de eri, pe care nu am notat'o, că ar trebui 
să văd pe Costinescu. Este gata să meargă în contra lui 
Brătianu, dacă simte că nu sunt câștigat în sensul ger- 

  

5 septembre, Sinaia. — Filipescu revient sur sa proposi- 
tion que je n'ai pas notte hier, qu'il faudrait que je visse 
Costinescu, Il est prât ă mareher contre Bratiano sil sait que 
Je ne suis pas gagn6 dans le sens allemand. De mâme que je ne
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mau. De asemenea să nu rup cu 'Take Ionescu, «pe care 
ar trebui să-l ei în guvernul d-tale». Tot ecoul: Costi- 
nescu-Take Jonescu-Filipescu ! 

— Audienţă la Rege. Expui cât de gravă este si- 
tuaţia şi pornirea adâncă. Repet de două ori, cele 4 
puncte : 1) Verificarea propoziţiunilor ruseşti. 2) Veri- 
ficarea garanţiei Angliei. 3) Intenţiile eventuale ale Ita- 
liei. 4) Ce va face Bulgaria? 'Trebue ca guvernul să 
studieze aceste chestiuni, fiindcă dacă mai survine o 
nouă întrângere austriacă, opinia surescitată va îm- 
pinge la război; şi terenul trebue să fie preparat. 

Pentru No. 1, Regele: Nimie precis în propunerea 
rusească, o singură dată formulată la începutul lui Au- 
gust. «Țara locuită cu majoritate de Români». Trebuia 
să se trimeată o hartă anexă până în 3 zile, dar n'a so- 
sit niciodată. Şi pentru Bucovina, o menţiune vagă. Co- 
munic informaţia, dată de Lupu Costache, pe care o ține 
dela un atașat la Legația din Petersburg: Ruşii îşi re- 
zervă ocuparea Dardanelelor şi consimţimântul nostru 
anticipat. Crede faptul posibil; nici o altă orientare. 
Pentru No. 2 crede ca şi mine că Anglia. nu urmăreşte 
desmembrarea Austriei. Nu cunoaşte aceşt punct; se vede 
că Regele nu a admis până astăzi eventualitatea pe care 
o supun şi n'a studiat-o. 
  

rompe pas avec Take Ionescu, que «vous devez peut-âtre 
prendre dans votre gouvernement». Toujours P6cho: «Costi- 
nescu-Take Ioneseu-Filipeseu»! 

— Audience chez le Roi. J'expose combien la situation 
est grave et lemballement profond. Je r&pâtă, deux fois, les 

quatre points: 1) verification des propositions russes; 2) id., 

de la garantie de PAngleterre; 3) intention eventuelle de 
Italie; 4) que fera la Bulgarie? II faut que le gouvernement 
&tudie ces questions, paree que sil y a une nouvelle dâtaite 
autrichienne, Popinion surexcitâe poussera â la guerre et 
que le terrain doit âtre prâpare. 

Pour le No. 1. Roi: Rien de prcis dans la proposition 

russe, le seule formule commencement aotât: «Pays habites en 
majorite par Roumains». Il devait y avoir une carte annex€ 
dans les trois jours et qui n'est jamais arrivâe. Et pour la 
Bucovine? une mention vague. 

Je communigue Pinformation donnâe par Lupu Kosta-
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Pentru No. 3, este absolut sigur că Italia nu va 
mişca cu nici um preţ. «Am văzut doar declaraţiile for- 
male ale Regelui; un Rege nu poate minţi». Pentru No. 
4, crede că la prima mişcare în contra Austriei, Bulgaria 
ne va ataca. În orice caz va vorbi guvernului. 

La întrebarea mea, precisă : Dar în sfârşit, dacă eve- 
nimentele ar fi de aşa natură încât să nu rămâe decât 
o singură perspectivă, Transilvania ? «Trebue să se aibă 
încredere în Mine !», 

Convins de succesul final al Germaniei; marea bă- 
tălie care se dă în Franţa va avea un mare rezultat : o 
armată, întreagă va fi tăiată ! In Austria o să se treacă 
la ofensivă, căci au sosit 4—500.000 Germani. 

„ Vorbind de v. Bussche, noul Ministru German: «Nu 
ştiu cine e; are încrederea Impăratului şi e foarte deş- 
tept>. Pun pe Rege în curent cu convorbirea mea cu 
Waldburg, care sunt sigur că a telegrafiat Impăratului. 
Regele scoate o telegramă «aceasta e numai pentru 

  

ke, qu'il tient Wun attachâ lâsation Petersbourg: les Russes 
se râservent Poecupation des Dardanelles. et notre consen- 
tement anticip€. Il eroit le fait plausible: pas autre orienta- 
tion. — Pour No. 2: Croit comme moi que PAngleterre ne 
poursuit pas dâmembrement Autriche; il ne connait pas ce 
point; on voit que le Roi n'a pas admis jusqu'ă ce jour l6- 
ventualită que je soumets et ne l'a pas &tudite.— Pour No, 3: 
Est absolument certain gu'Italie ne bougera ă aucun prix: 
«J'ai done vu les dâclarations formelles du Roi: un Roi ne 
peut pas mentir». — Pour No. 4: Croit, au premier mouve- 
ment contre Autriche, que la Bulgarie nous attaguera. 
N&anmoins, on parlera au Gouvernement, 

Sur la question prâcise: si enfin les 6vânements 6taient 
tels qu'il ne restât qwune perspective: la Transylvanie ? 
— «Il faut qw'on ait confianee en moi»! 

Convoincu du succes final de YAllemagne ; la grande 
bataille qui se livre en France aura un grand râsultat: 
«Louie une armâe sera coupe!» En Aniriche on poussera 
ă loifensive, car il est arriv& 4 ă 500.000 allemands. 

Nous parlons de Bussche, le nouveau Ministre alle- 
mand: «Je ne sais pas qui il est; îl a la confiance de LEm- 
pereur et est trăs intelligent». Je mets le Roi au couranţ 
de ce que j'ai caus6 avee, Waldburg, qui, j'en suis sfr, a t6- 
lEgraphi€ ă son Empereur; lă-dessus le Roi tire un tel€-
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d-ta», în care i se anunţă că Bussche va trece prin Viena- 
Budapesta şi va aduce fără îndoială propuneri pentru 
Transilvania şi Bucovina. (Am simţit o mare bucurie !). 
Era Vineri: «Nu voi primi pe Ministru decât mâine 
seară, n'am vrut să arăt o prea mare grabă şi doream 
să am vremea, să reflectez». 

Intrebat de Comitet : — Pentru Filipescu : aşi fi cu- 
rios să ştiu ce figură va face când va da ochi eu mine, 
când ştiu ceeace mi-a, spus atunci când Pam văzut, cu 
câteva zile înainte de manifestaţia lui din Bucureşti ! 
Pentru Grădişteanu: «este un imbecil». Pentru Arion : 
Se miră, de puţina lui tărie de caracter. Se miră dease- 
menea de atitudinea lui Take Ionescu, care nu mai pro- 
cede decât prin afirmaţii : Austria se dislocă; Austria, 
nare armată; Anglia trebue să triumfe. «Dar, d-le Io- 
nescu: am şi eu informaţiile mele!» Nu-i nimic: nu 
se poate discuta cu el. Am mai vorbit de o gazetă neu- 
tră, care ar putea să lămurească opinia publică. 

6 Septembre. — Noul Ministru german von Bussche 
vine să mă vadă: Inteligent, simpatic, discret. Vrea să 

gramme, «c'est pour vous seulement», dans lequel il lui 
est annonce que Bussche passe par Wien-Budapest et appor- 
tera sans doute des propositions pour la Transylvanie et 
la Bucovine. (J'ai ressenti une grande joie!) Nous âtions 
un Vendredi: «je ne recevrai le Ministre que demnain soir; 
Je mai pas voulu marquer trop d'empressement et me don- 
ner le temps de râflâchir». 

Interrogt sur le Comite: Pour Filipescu : «Je se- 
rais curieux de savoir quelle figure il fera en me voyant, 
quand je sais ce qu'il m'a dit quand je Vai vu, quelques 
Jours avant sa manifestation de Bucarest?» Sur Gradis- 
teanu: «C'est un imbâcile». Sur Arion : âtonn6 de son peu 
de caractăre. 

Etonn€ de Pattitude de Take Ionescu qui ne procâde 
plus que par affirmations: PAutriche se disloque ; l'Au- 
triche n'a pas d'armâe; PAngleterre doit triompher. «Mais 
M. Ionesco, j'ai aussi mes informations!» Ca ne fait rien. 
On ne peut plus diseuter avec lui. — Parle aussi d'un jour- 
nal neutre qui pourrait renseigner le public. 

6 septembre. — Le nouveau Ministre de Bussche vient 
me voir aprăs dâjeuner: inteligent, sympathique, discret.
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xeacţioneze în contră presei rele ce are în momențul de 
aţă Germania. Imi confirmă că are propuneri din par- 
tea, Ungariei, dai le rezervă, căci vrea să le comunice 
întâi: Regelui. | 
* — Si Filipescu a avut vizita lui, Ya găsit foarte 
bine. E i-a spus: «Nu vei schimba nimica în ţara ro- 
mânească, câtă vreme Ungurii nu vor fi acordat liber- 
tăţi Românilor din Transilvania! (Notez aceste cu- 
vinte rostite la un ceai oferit, 'de mine). 

— Seara la Ath6n6e Palace, d-l Blondel şi-a permis 
asttel de cuvinte şi pe un astfel de ton, asupra, mea, şi 
asupra guvernului, încât Mitilineu a fost silit să inter- 
vie. In urmă Blondel a încercat să o scalde. 

— George Mavrocordat (complet nebun) a povestit 
că Bussche cerând audienţă la Castel, ameninţase pe 
Generalul Mavrocordat cu 500.000 Nemţi, eari ne-ar pe- 
depsi dacă am intra, în “Transilvania. Numai decât nu- 
măr special al «Faclei», în care la aceste cuvinte mai 
erau adăogate şi alte insanităţi. Din această cauză Pas- 
cal Toncescu şi Plagino vorbesc să pălmuiască pe von 
Bussche ! : | 

1 Septembre.— Morţun îmi telefonează şi Panaitescu 
- 

Veut râagir contre la manvaise presse que l'Allemagne a 
en ce moment; me confirme qu'il a des propositionis de la 
Hongrie: en reserve la primeur au Roi. 

— Filipescu a recu aussi sa visite. Il Pa trouv6 remar- 
quable. Il lui a dit: «Vous ne changerez rien en Roumanie 
tant que les Hongrois n'auront pas accord des libertâs aux 
Roumains de Transylvanie». Je note ce propos tenu au the 
offert par moi. 

Le soir, ă PAtânâe Palace, M. Blondel s'est permis sur 
moi et sur le gouvernement des propos sur un tel ton, que 
Mitilineu a du les relever. Blondel a essay6 de les corriger. 

—- Georges Mavrocordato (absolument fou) a rapnporte 
que Bussche, en demandant audience au Château, avait me- 
nac€ le Genâral Mavrocordato de 500.000 Allemands qui 
nous châţieraient si nous entrions en 'Transylvanie. De suite 

“ numeâro spâcial de la «Facla» ou le propos 6tait agremente 
d'autres insanitâs. Lă-dessus Pascal  Tonceseu et „Plagino 
parlant de giffler Bussche!! 

7 septembre. — Mortzun me tâl&phone et Panaitescu
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mă vesteşte. că, Ghika-Rapineau și banda lui vor să or- 
ganizeze manifestații în contra mea la curse, şi că vor 
să mă lovească ! Nu sa petrecut nimic. Poliţie nume- 
roasă. | | 

8 Septembre. — Brănişteanu deploră acţiunea lui 
Take Ionescu. «Universul» de eri şi «Adevărul» de azi di- 
mineaţă mă denunţă ca, câştigat de politica Austriei ; 
este convins că i s'a pus fonduri la dispoziţie, că ziarele 
<La Roumanie» şi «Națiunea» au renăscut din cenuşa 
lor şi că «Adevărul» şi «Universul» au fost cumpărate 
prin (Take 1.) el. 

— Am primit pe d-l Povolni, corespondent, de ga- 
zete italiene. E mă asigură că în Italia poporul nu vrea 
război şi că armata nu e gata; că San-Giuliano este 

„prieten hotărât al triplicei ; şi că s'a pus botniţă lătră- 
„torilor care făceau francofilism, 

9 Septembre, — Vizita lui Brătianu. Se plânge de 
mişcarea, rusofilă care îi strică toate negociaţiunile. Pen- 
tru ultima propunerea fost să stăm neutri, iar ca preţ să 
ne dea, la împărţirea, pradei, părţile din Austria în ma- 
Joritate locuite de Români. El a ceruţ să i se dea în scris 
și pe această bază a plecat să negocieze Diamandy. 

Acuma după ce a simţit Rusia «că ne poate avea 
mai eftin», propunerea ultimă este să intrăm în ac- 
hune ; ocupaţia să se facă conform nevoilor militare, 

  

m'informe que Ghika-Rapineau et sa bande veulent organi- 
ser des manifestations contre moi aux courses et des voies 
de fait. Il ne s'est rien pass. Police nombreuse. 

8 septembre. — Branisteanu deplore Faction de Take 
Ionescu. (L/«Universul» d'hier et PeAdevărul, de ce matin me 
dânoncent comme acquis ă la politique de PAutriche). Ii 
est convaincu que des fonds ont 6t6 mis ă sa disposition; 
que la «Roumanie» et la «Natiunea» sont ren6es de leurs 
cendres et que c'est par lui (1. Jon.) que P«Adevărul» et 
Ye< Universul» onţ 6tâ acquis. 

— Recu M. Povolni, correspondant de journaux italiens. 
]l m'assure qu'en Italie le peuple ne veut pas la guerre; 
que Parmâe n'est pas prâte; que San-Giuliano est ami ferme 
de ia Triplice; qu'on a musel& les braillards qui faisaient du 
francophilisme.
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neîmplicând, distribuția teritoriilor care Sar face pe 
urmă, conform situațiunei etnografice. Aceasta sa fă- 
cut sub copie de depeşă a lui Sasonow către Poklevsky. 

In privinţa garanţiei Angliei, nu sa rostit. E con- * 
vins însă că Ministrul de aci ar face-o de i s'ar cere. Dar 
ştie că faţă de Anglia trebue o imensă cireonspecţiune. 
Işi aduce aminte când, cu ocazia Bosniei (1909), el: ce- 
ruse şi Cuningham-Green dăduse asigurarea unei ga- 
ranţii că nu se va vorbi de regiunea Dunărei, declara- 
ție dată de toate puterile. Anglia a refuzato fiindcă 
«Anglia, nu se duce la, o conferinţă cu cărţile ei pe masă». 

Despre Bulgaria, orice declaraţie ar face, ar trebui 
confirmată printro garanţie. Radeff a fost să-l vadă. 
Anunţat şi împins de Poklevsky — (până aci îl împin- 
gea Czernin !) — numai ca să-i spuie că în toate do- 
reşte ca Bulgaria, să fie alături de România ; iar Po- 
Kklevsky se aştepta să-i spună că dacă mergem cu Rusia; 
vin şi ei cu noi! Brătianu confirmă că şlepuri austriace 
se adună în porturile bulgare ; că un vapor austriac se 
înarmează cu tunuri în port bulgar; că toată Dunărea 
este țărmurită cu tunuri şi că totul indică că ne vor 
ataca, în România mică, dacă mişcăm în sus pe valea 
Oltului. Vorbeşte cu Fasciotti şi au luat angajamentul 
de a-şi comunica tot. Ii va comunica, propunerea rusă. 

Ştie de atitudinea lui Costinescu; a ameninţat pe 
Miniştrii de retragere. Nu cutează să ceară starea .de 
asediu. Amână Camerile până o veni ştirea unui succes 
german... 

Vizita Bussche, vorbim de presă şi de multe alte ele- 
mente de agitaţie... In propunerile priviţoare la 'Tran- 
silvania, a, discutat o jumătate de oră cu Brătianu asu- 
pra procedurei. Misza cere să i se trimeată un om de 
încredere al Regelui şi al lui Brătianu. Brătianu vrea să 
se trateze cu Mihali şi Maniu. Cum Tisza, face rezerve 
pentru Maniu, ar trebui ca acesta să vie să ia instrue- 
ţiuni dela Brătianu: Aşa ar mulţumi în parte şi pe 
Tisza. (Pentruce această rezervă din partea lui Bră- 
tianu ? Fire-ar un indiciu că nu vrea să accentueze ceva 
despre Austria ? Acelaş lueru fusese propus lui: Mihali 
ştiu că el a refuzat: «Fidelitate condiţionată» (7).
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Diamandy şi Istrate (trimişi în Italia de F ilipescu), nu au fost primiţi de San Giuliano. Aşa i s'a telegrafiat din Roma. O depeşă confidențială îl vesteşte că Germa- 
nii nu vor da, nici o ştire, orice ar vesti Francezii, pen- 
tru a nu compromite mişcarea decisivă a armatei. 

— 8 ore seara, Intru la J ockey. Salut pe Gen. Bog- 
dan, pe care îl întâlnesc pe scară, cu Leonte junior. 
Nu-mi răspunde. Ii cer o explicaţie, de ce nu mă salută? «Ce n'est pas nâcessaire». Constitui martori pe General 
Culcer şi Mitilineu. Bogdan este din politicaştrii dela 
Capşa, care <îşi rupe sabia» dar nu merge cu Austria ! 
Sistemul intimidării. 

10 Septembre. — Afacerea mea cu Generalul Bogdan 
sa terminat cu exprimarea de regrete; martorii lui, M. 
Pherekyde şi Gen. Coandă, l-au blamat. 

— La 9 jum. seara, Mehedinţi mă. vesteşte că lumea 
şcoalelor, profesori şi oameni politiei, pregătese pentru 
Vineri seara o manifestaţie : «va trece apa peste zăgaze». 
Mă conjură ca mâine la comitet să nu dau impresia de 
germanofilie ! ” 

11 Septembre. — Inainte de comitet, M. Săulescu îmi 
spune că a avut o scenă cu Filipescu. La găsit conferind 
cu hărţi deschise, ca un Ministru de război, cu trei co- 
loneli, dintre cari Col. “Lupescu. I-a afirmat că trebue 
cu orice chip intrat în Transilvania. 

«Epoca» atacă pe Brătianu şi afirmă că în Consiliul 
de Miniştri a rămas singur. 

— Brănişteanu: D-l 'Take Ionescu a pierdut minţile: 
vorbeşte acuma, de Regenţă cu Prinţul Niculae ca Rege 
— evident el ca Regent. Aceasta mi-a, spus-o Blank ! 

Notă. — Mitilineu raportează că în faimoasa între- 
vedere N. Filipescu— Take Ionescu se vorbise, după spu- 
sele lui Pasca] Toncescu, de Regenţă. Mai târziu cam 
pe la 8 Septembre, fiul Filipescu venise să protesteze 
că el, Grigore, n'a vorbit de aşa ceva cu Take. 

Şedinţa, Comitetului. Evident Lahovary în mare în- 
târziere pentru credit fonciar. Raportat conversaţia cu 
Regele şi cu Brătianu. Insist, fără a cita, că nouile pro- 
puneri ruse implică ' acţiunea armatei noastre, nu în 
Transilvania, ci în Galiţia sau Polonia.
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Pdlipescu : Brătianu minte şi o pot proba. S'a sfâr- şit cu neutralitatea. Despre Bulgaria avem, toată  ga- ranția; o spune Panafieu, ministrul Franţei la Sofia ; o spune Derussi; o spune Radeff (vezi mai jos). Trebue imediat o acţiune. 
Lahovary : Nu mă arune în aventuri fără alte in- formaţiuni. Nu strada va, indica politica externă. Rusia, a oferit neutralitate plătită la sfârşit în caz de succes al ei. A început mișcarea, Rusia n'a mai dat declaraţia... — Grădişteanu : N'a, acceptat declaraţia, fiindcă voia să ne ducă cu Germania. — Lahovary : Nici eu nu aecep- tam. — Pilipescu: Miniștrii spun că Brătianu a, min- țit. — Iahovary: Singurii nu o să facem război, deci inu- til de a ataca pe Brătianu. Nu vedem limpede în situaţia beligeranţilor; nu es deci din neutralitate. Dar Regele ? La, confiance ne se commande pas, dar trebue să-l aco- perim. Vreau preeciziuni : Trataţ cu Rusia. Franţa şi Anglia, Tratat cu Bulgaria: Nu afirmările lui Radett. Nu fac deci nici o declaraţie de eşire din neutralitate. 
Grădişteanu : Situaţia nu se mai poate prelungi. 

De o parte stă opinia publică, de alta, Regele ajutat de Brătianu, şi încă nu pe' faţă. Brătianu a tăinuit propu- 
neri privitoare la neutralitate. Răspuns n'a. dat. Poklev- 
sky i-a spus la 6 Sept. că Brătianu nu i-a cerut nici o 
precizare. Derussi mi-a declarat să nu avem grije de 
Bulgari. Brătianu nu prepară pe Rege. Să-l silim, ori 
să facă ce trebue, ori să se demaşte. 

Pilipescu : Inainte de Consiliul de Coroană. Bră- 
tianu era, gata, să meargă cu Austria fără altă pregătire. 
Omul acesta, vrea să, distrugă partidul conservator. A 
violat Constituţia, Ne minte mereu. Să plece dela putere. 
Văd că a vorbit cu mai mulţi de propuneri de neutra- 
litate : el inventă aceasta pentru a mă acuza, pe mine că 
stric negocierile. Să intrăm în război hie et nunc. Cruţ pe 
Rege, dar Regina, şi rudele ei se pot duce ; să ştie Regele 
că dacă învinge Franţa şi noi nu avem nimica, revo- 
luţia, îl va alunga. Ofițerii consultaţi de mine (Lupes- 
cu ?), mi-au declarat că trebuie să intrăm imediat! Sunt 
4.000.000 de Români cari au nevoie de noi: să riscăm!
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C. Arion: Este mulțumit de răspunsul dat de Rege. 
Să fim înţelepţi. O criză de 'Tron ar fi un mare pericol. 
Regele domină toată chestiunea : Să ei azi o decizie, ar 
fi să treci peste capul Lui. Brătianu este incapabil dacă 
crede că se mai poate trata neutralitatea. Dar nici nu 
putem hotărî de azi pe 'mâine. Italia nu se leagă cu noi. 
(Ultima conversaţie cu Fasciotti), 

Vlădescu : Ori guvernul să ia o normă hotărâtă, ori 
să se facă un guvern naţional. 

— La 5 am văzut, după cererea lui, pe Radeff : Nu 
trebue să existe vre-un echivoc. Nimenea nu m'a făcuţ 
să întrevăd că România ar putea eşi din neutralitate. 
Nici o întrebare nu mi-a fost pusă, pe acest subiect. Unui 
coleg. care m'a întrebat dacă am merge în contra Ru- 
siei, i-am răspuns că nu; căci fiind neutru, nu pot să 
răspund altmintrelea. Adaog că guvernul meu a, făcut 
totdeauna, declaraţie de prietenie României şi a exprimat 
dorinţa, de a-şi coordona, mişcările cu România, convins 
fiind că România va rămâne credincioasă prieteniilor 
sale. Nimic în guvernul nostru nu îmi indică că ar vrea 
să schimbe atitudinea sa, de prietenie cu Germania. şi 
Austria. Suntem ameninţaţi cu răzbunarea Rusiei: M'aşi 
teme tot atâta de o răzbunare a Germaniei. Opoziția 
noastră n'a cerut decât un lucru, să negociem neutrali- 

  

Jeudi, 11 septembre. — A 5 b. vu, sur sa demande, Radeft : 
Il ne faut pas d'6quivoque. Nul ne m'a fait entrevoir gue la 
Roumanie pourrait sortir de sa neutralit6. Aucune question 
ne m'a 6t6 posâe ă ce sujet. A un collăgue qui m'a demand: 
«mareheriez-vous contre la Russie?», j'ai dit non, car 6tant 
neutre je ne puis repondre autrement. J'ajoute que mon gou- 
vernement a touiours fait des dâclarations d'amiti ă la Rou- 
manie et exprimâ le dâsir de eoordonner ses mouvements 
avec la Roumanie, convaineu que la Roumanie restait fidâle 
ă ses amiti€s. Rien dans notre gouvernement ne m'indique 
qu'il veuille abandonner son attitude d'amiti6 envers PAlle- 
magne ef lAutriche. On nous menace des vengeances de la 
Russie: je redouterais autant une vengeance de YAllemagne. 
Notre opposition n'a jamais demands qu'une chose : qu'on 
n6gocie avec la Russie la neutralită; rien de plus; et le gou-
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tatea cu Rusia; nimic mai mult şi guvernul nostru n'a 
voit. | 

— Notă. Azi dimineaţă chiar Take Ionescu a trimis 
ziarului «La Roumanie» următoarea telegramă: Sinaia 
No. 3633—93; «Publicaţi în capul informaţiilor şi rugaţi 
pe «Adevărul» să reproducă: Atacurile «Universului» 
în contra Bulgariei sunt contrarii intereselor ţării. Sun- 
tem mâbhniţi să vedem o gazetă populară să deservească 
până în halul acesta, ţara. Bulgaria a dat în toată criza 
actuală dovezi de prietenia, şi cuminţenia, ei. — 'Take Io- 
nescu», 

12 Septembre -. Metaxa Doro vine dela Ministerul 
de război; S'a schimbat atmosfera: Generalul I lhescu spu- 
ne ofiţerilor că sunţ singurul om care vede limpede ; că 
nu trebuie încă să eşim din neutralitate; nu suntem gata 
pentru -o campanie de iarnă. | 

"— Continuarea Comitetului. — Greceanu : Să avem 
„sânge rece. Refuz încrederea, Regelui : s'a înşelat la, Con- siliul de Coroană, crezând în victoria, Germanilor. O re- 
fuz guvernului : Brătianu a scăpat ocazia de a avea neu- 
tralitatea contractuală, plătită cu teritoriu. Nu pu- 
tem primi moţiunea lui Grădişteanu de a declara că 
eşim din neutralitate: Să răsturnăm guvernul, «<atitu- 
dinea, şovăitoare a guvernului e o primejdie pentru țară 
şi Tron şi-i retragem concursul nostru», | 

M. Cantacuzino : La 12 August s.n. Rusia şi Fran- 
ţa au făcut propunere precisă, ca în schimbul. concur- 
sului nostru să ne garanteze teritoriul şi câştigurile de făcut... — Lahovary : Deci la o epocă, unde nu era nimie limpede: Abia, începuse Lidge ; cine ar fi luat atunei 

a N II II 

vernement n'a pas consenti. (Ce matin mâme Take Ionescu a envoy ă la «Roumanie» la depâche suivante: Sinaia No. 3635- 23-1. «Publiez en tâţe information et priez «Adevărul» repro- duire: attaques «Universul» contre Bulgarie contraires aux interâts du pays. Nous sommes peinâs de voir un journal populaire desservir de pays ă ce point. La Bulgarie a donnâ dans toute la crise actuelle des preuves de son amitiă et; de sa sagesse. Take Ionescu»), 
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răspunderea războiului ? — M. Cantacuzino : Nu ac- 
cept formula Greceanu, luptă de partid. 'Trebue guvern 
național, care să pregătească eşirea dim neutralitate. A- 
cesta, va putea, surmonta şi repulsia Regelui. | 

Filipescu : Nu admite moţiunea Greceanu, de oare: 
ce implică că o cestiune internă trece în primul plan (?). 
Guvern detestabil. A paralizat orice activitate la Minis- 
terul de război, a violat; Constituţia. Infrăţire sub Bră- 
tianu nu poate fi, trebue firma unui bătrân. (Asta nu 
este politică internă ?!). 'Toată chestiunea diploma- 
tică este «une vaste fumisterie», inventată de Brătianu. 
Retragerea Regelui ar fi un incident regretabil, dar 
plecarea dinastiei o catastrofă. Regina face un şantaj 
când ne ameninţă cu aceasta. Ne-a făcut de râs cu rudele 
ei. Să ştie toţi că nu se mai Joacă şi că i-am trata 
ca trădători. Dacă eram hotărâți, azi guvernul era căzut. 
Acum, prea târziu. Impăcarea s'a făcut în minister. 
In partidul conservator mi mai am încredere. Eu voi 
merge cu opima publică. — (Notă: Combinația Costi- 
nescu-Take Ionescu-Filipescu a plesnit !). 

Delavrancea : Nu mă opresc la opiniunea publică 
aparentă, dar cei mici vor să meargă peste Carpaţi. 
Trebue să mergem cu Tripla Inţelegere. Să: nu se mai 
zică că şeful nostru şi noi ne opunem. Să activăm ati- 
tudinea noastră, ca să se ştie că Regele nu mai are alţi 
oameni la cari să fie scăparea. Propunerea Cantacuzino 
este bună, ca să acţionăm asupra Regelui şi asupra o- 
piniei publice ; trebue o declaraţie. — Citeşte textul re- 
dactat de Filipescu : 

«Partidul Conservator crede că în împrejurările 
actuale şi faţă de desfăşurarea evenimenteior la graniţa 
noastră. neutralitatea nu mai corespunde intereselor 
Părei şi a Neamului. El socoteşte că a sosit momentul 
unei acţiuni efective pentru apărarea acestor interese 
şi împlinirea năzuinţelor ţărei». 

Eu: Grădişteanu şi Lahovary ştiu că în Consiliul 
de Coroană am combătut părerea lui. Carp, tocmai pen- 
tru că implea părăsirea ideii naţionale. Admit deci a- 
titudinea ostilă Austriei, lucrul Sa limpezit în pre-
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cedentul Comitet, dar nu fără pregătire. Fikhpescu 
cere război, «hic et nunc». Textual. Dar Bulgaria ? Fil- 
pescu a afirmat că Radeff a declarat că Bulgaria nu va 
mişca. Raportea textual ce mi-a spus  Radeff. (Face 
mare impresie). Grădişteanu a dat aceiaşi asigurare 
dela Derussi, dar Derussi chemat de mine astăzi, mi-a 
spus că a dat o simplă «impresie». El nu a putut vorbi 
în struna aceasta la Sofia, guvernul. nedându-i instruc- 
huma cum că am eşit din neutralitate. Convins că Bul- 
garii doresc din toate puterile vre-o acțiune, ca să scape 
de coşmarul că vom fi jandarmi în Balcani, Evident că 
ne vor ataca dacă avem eşecuri. Cred că vor cere o rec- 
tificare, cu restituirea Dobriciului, 

Aci. după un viu schimb de întreruperi cu Laho- 
vary, Filipescu se scoală şi pleacă. Neniţescu, Delavran- 
cea, Deşliu caută să-l aducă înapoi. Nimeni nu-l ur-. 
mează. 

Eu: Cu Italia? Arion a raportat că Fasciotti nu 
se leagă. La Roma, Istrati şi GQ. Diamandy nu au fost 
primiți de San-Giuliano, şi aceasta s'a comunicat  Ger- 
mamiei. O ştiu dela Bussche. (Face senzație). Dacă a- 
tacăm, joacă casus foederis dim tratatul Triplei-alianţe ; 
dacă Italia are tentaţia să-l aplice, ce ne facem ? 

Propunerea, rusă :. Știu colonelii cu cari sa sfătuat 
Pihpescu că nu este vorba să trecem în Transilvania 
amică, dar să ne batem, unde nevoie ar fi, în Galiția, 
poate în Polonia ? Cum stăm cu comandele ? — Produc 
heitaţia 1 Septembrie pentru lipsurile arsenalului : nici 
o ofertă. La 3 Septembre se dă comanda : 9500 şei, 22.006 
hamuri, 125.000 cartuşiere. La 30 Septembrie se cere 
100.000 ramaţe, 100.000 bidoane, ete. Nu sunt mantale ; 
cojoace acum se fac. Și plecăm la 4—500 km. de țară ? 

Deci, pregătiri şi tratate, cum a propus Lahovary. 
Aceasta implică consimțământul Regelui. Peste Rege nu 
trec. Cu vacanța Tronului, anarhie în partide, răsboi nu 
se face, Regele trebue convins. Grădişteanu vrea schim- 
barea. la faţă în opt zile? Dar Regele crede că bătălia 
ce se dă în Franţa are să fie spre succesul german. Să 

19
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vedem rezultatul şi pe urmă să pretindem ceva; dacă 
este altfel. Nu decapitez pe Brătianu şi nu merg la coa- 
liție numai cu o jumătate din partidul liberal. Nu ac- 
cept moţiunea care mi-ar lega mâinile, dacă sunt mâine 
la putere. Bunul simţ cere să nu fim îmcătuşaţi de de- 
clarații scrise. N | 

Accept să insist la Rege, accept să sugerea ideia 
unui, guvern de coaliție pentru a aşterne pregătirea eşi- 
ei din neutralitate şi pentru a astâmpăra opinia pu- 
blică. a 

Tot comitetul să asociază şi se face un comuni: 
cat, în care se vorbeşte numai de «limpezire grabnică a 
chestiunilor la ordinea, zilei». 

După comitet, Arion a ţinut să-mi dea noi asigurări 
şi certificat de admiraţie pentru expozeul meu. 
„> Brămişteanu îmi comunică că Brătianu a domolit 
pe ai săi, ameninţându-i că dacă se retrage el, recomandă 
Regelui pe conservatori şi va combate ori-ce guvern în 
care ar intra Costinescu sau ori-care alt liberal. Răspun- 
derea că nu-şi îndeplineşte partidul misiunea şi că nu se 
vor face reformele, să cadă asupra celor cari nu-l ur- 
mează ! 

— Derussi, la dejun, îmi comunică confidenţial o 
depeşă a, lui Gurănescu (secretar la Sofia). Fitcheff, 
care va juca din ce în ce un rol mai mare, i-a declaraț 
că-şi va regula mişcările după Italia; iar că Anglia face 
deja demersuri amicale urmărind întărirea Statelor 
mici, cari, grupate, vor servi de stavilă Rusiei... 

— Stirbey vine la mine la 31, trimis de Brăbanu, 
care ne putând să vie să mă vază, mă înştiințează că 
aseară prin Poklevsky, şi azi direct dela Sasonov, se pro- 
pune României parte din Transilvania şi din Bucovina 
în schimbul neutraliţăţei. Il îndemn să accepte să tra- 
teze. — In caz de prăbuşirea Austriei, nu crede nici el că 
Regele va fi intransigent. — Se va convoca Consiliul 
de Coroană probabil Mercuri. 

Argetoianu cunoştea, ceva, dar spune că Blondel, în- 
trebat pe dată de Filipescu, ar fi declarat că Franţa nu 
va susţine o asemenea, propunere.
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— Ataşatul militar austriac: «Mai este ceva în 
România pentru noi ?» — I] asigur că nu plecăm încă 
în război, dar trebue neapărat să se facă ceva, pentru 
“Transilvania. — «Dar ce propuneţi Dv. ?» — Eu: «Ger- 
mania o ştie şi guvernul Dv. deasemenea; dar grăbi- 
ţi-vă bb. — «Am să vorbese pe dată cu Czernin», 

— D- von Bussche vine la 114 la mine. A făcut - 
propuneri lui Brătianu; crede că. ceia, ce oferă "Tisza este 
mai mult decât sar fi putut spera; e treaba d-lui Bră- 
tianu să vă comunice propunerile lui. Brătianu a spus 
că, rău orientat pe chestiunea, de acolo, 'Transilvănenii 
sunt acei cari trebue să-şi exprime opiniunea în privinţa 

„aceasta (9)... | 
Imi spune că instrucţiile lui îi obligă să spue oare- 

căror persoane, că faptul de a ataca Austria, este un răs- 
boi şi cu Germania. | 

Un submarin german a fost până în nordul Angliei 
ca să observe flota englezească. Ar fi putut să torpiieze, 
dar a, fost reţinut de teama că nu va putea raporta in- 
formaţiile culese ! Fiecare unitaţe germană trăeşte cu: 
ideia de a pieri, dar a nu.se preda, ! 

  

Vendredi, 12 septembre. — I/Attachă militaire autrichien: 
«Y a-t-il encore quelgue chose en Roumanie pour nous?» —- 
Je Vassure qu'on ne part pas encore en guerre, mais qu'il 
faut absolument qu'on fasse quelque chose pour la 'Transyl- 
vanie. — Mais que proposez-vous? — D'Allemagne le sait et 
votre gouvernement aussi. Mais faites vite! — J'en parle de 
suite ă Czernin. 

— M. de Bussehe vient a1h. %, [] fait des propositions ă 
Bratiano; il eroit que ce que Tisza offre est plus qwil ne 
pouvait Espârer; c'est â M. Bratiano ă vous communiquer 
ces propos. 

Bratiano a dit que, mal orientă sur les questions de ]ă- 
bas, c'est aux Transylvains â exprimer leur opinions lă 
dessus. (7) 

Il me dit que les instructions Pobligent a dire ă certai- 
nes personnes qwune attaque contre !Autriche est une 
guerre avec l'Allemagne aussi. 

Un sous-marin a 6t6 jusqu'au Nord de LlAngleterre ob- 
server la flotte anglaise. Il aurait pu torpiller, retenu par 
la peur de ne pas pouvoir rapporter les renseignements pris 
sur place. Chaque unit allemande vit avec Vidâe de pârir, 
mais de ne jamais amener pavillon!
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15 Septembre. — Brătianu mă pune în curent de 
starea negociaţiunilor cu Poklevsky. După ce i-a vorbit 
de o acţiune comună, sub garanţia Franţei și Angliei, 
i-a spus că Sasonow telegrafiază că părerea lui perso- 
nală ar fi să se mulţumească şi cu neutralitatea noastră, 

„acceptând ca în caz de succes să ni se recunoască dreptul 
de a cere Transilvania, (tăcere despre Bucovina). Acesta 
este sensul exact a ce mi-a transmis priv Stirbey. El, 
Brătianu, arătându-se foarte mulţumit că Sasonow vor- 

beşte ca om de Stat, care cunoaşte greutăţile noastre. O- 
rientarea a fost. pe dată indicată lui Diamandi, ca să lu- 
creze la Petersburg. A doua zi, fie intriga lui Blondel, 
fie altceva (când a plecat Joi Filipescu de la comitet, 
sa raportat că el având vânt de această propunere, s'a 

dus la Blondel, care ar fi zis «jamais !»), retractare; 
el a întârziat depeşile lui Poklevsky, până ce a putut. 
răspunde Diamandi cu o propunere fermă, care a şi ve- 

nit, dar în care se vorbea, de pline puteri pentru a semna- 

Brătianu a răspuns că nu se poate semna azi vre-un 

tratat, dar iscăleşte ca Preşedinte de Consiliu sub a lui 

răspundere. — Astăzi în fine Poklevsky a adus o pro- 
punere directă, bine înțeles numai din partea Rusiei: 

neutralitate, plătită în caz de succes prin toate ţinuturile 
române din Ungaria şi Austria, deci şi Bucovina. Bră- 
tianu îmi încredinţează aceasta ca un secret pe care nu-l 

va destăinui Regelui, pentru ca, dacă este cu putinţă să 
mergem mai târziu «alături de Austria, ceeace rămâne 
dorinţa, lui ascunsă, dar absolută», lucrul să poată fi fă- 
cut printr'o schimbare de guvern. 

Sunt autorizat a pregăti pe amicii mei în forma 
următoare, sub dictarea lui : «Este posibilitate de a avea 

din partea Rusiei o declaraţie, că, dacă păstrăm neutra- 

litatea, în caz de victorie Rusia ne recunoaşte dreptul 

de a ne anexa tot ceea-ce este locuit de Români î». 

Consiliul de Coroană va avea de ţintă o declarare 
de neutralitate. 

Va, vesti pe Germani. de oarece acesta este mijlocul 

de a stinge acţiunea în contra Regelui. El. Brătianu, ori 

cât de înaintate ar fi ideile lui, consideră că republica ar
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fi o calamitate pentru țară. Regele nu este membrul, 
dar fundatorul unei dinastii ! 

Ar dori să cheme pe Iorga la Consiliul de Coroană. Nu este refractar ideei unui guvern de coaliţie, dar crede că aceasta ar trebui rezervat pentru momentul când «vom intra în acţiune». — Eu nu am insistat de loc. — 'Tot el: «Aud că marea dorinţă a lui Filipescu ar fi să ia el Ministerul de resbel. Fiind date sentimentele lui Filipescu faţă de Rege, cred că aceasta ar fi o mare primejdie». 
—— Beara, soră-mea mi-a spus că, dela o doamnă care nu minte, ştie că Argetoianu vorbeşte că: Filipescu 

este adevăratul partid conservator, iar Marghiloman ori va face ce-i cerem, ori îl vom debarca. 
„16 Septembre. — Bussche vine să mă vadă înainte -de a se duce la Sinaia, astăzi. Caută orientare despre ce este la Sinaia; ştie ceva de propunerea rusă : în ce formă se va răspunde ? — Eu: «Nu ştiu nici o preciziune; D-l Brătianu nu m'a vestit încă». — Insist că după ce ne vom fi declarat neutrii, Austria să facă ceva pentru au- tonomia "Transilvaniei. Eu, chiar dacă sar putea deter- mina un curent favorabil Austriei, nu intru întrun gu- vern în acest sens, dacă nu se acordă ceeace am ceruț. 

prin Waldburg. 
Bussche : Sunt hotărât să vorbesc tare şi voi vorbi : red că după Consiliul de Coroană se va face ceva. tiu că Dr. Toma Ionescu a primit un telefon . dela 

frate-său, să fie mai rezervat «fiindcă Francezii fac 

  

Mardi, 16 septembre. — Bussche: Je sais que le Doecteur "Thomas Ionescu a regu coup de telephone d'âtre plus râserve "«parceque les Fraucais font des bâtises». Je sais que vous avez conseill€ de remettre un peu le Conseil de Couronne et «que le Roi a suivi votre avis, 
— Vu Arion et Michel Cantacuzâne et leur ai communiqus les propositions russes -— daus la râdaction connue avee Bratianu. Demand€ absolue discrâtion; cela donne de Pim- portance. . , Arion m'a parlă de Take et de causer avec lui. Cantacu- zâne m'a par deux fois recommand6, — comme terroris6, — “de voir aussi Filipescu.
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prostii». Ştiu că d-ta ai povăţuit să se amâne puţin Con- 
siliul de Coroană şi că Regele a urmat părerea d-tale». 

— Am văzut pe Arion şi pe Mişu Cantacuzino şi 
“le-am comunicat propunerile ruseşti, în redacţia ho- 
tărâtă cu Brătianu. Le-am cerut discreţia absolută : a- 

ceasta e important! — Arion mi-a vorbit de 'Take, zi- 
cându-mi să stau de vorbă cu el. Cantacuzino mi-a re- 
comandat de două ori. ca terorizat, să văd pe Filipescu. 

— Dr. Dinu Brătianu raportează : O bancă mare 
(Generala, fără îndoială), propune avocatului Mos- 
cuna, să se ducă cu liberă trecere, pe toate fronturile răs 
boiului şi să raporteze exact tot ce a constatat. Desigur 
pentru a restabili adevărul, în potriva tuturor deforma: 
țiunilor ruseşti, asupra faptelor răsboiului: — Am povă- 
țuiț să primească. — Mai raportează că Dr. Danielopol 

afirmă că banii au fost daţi lui Take Ionescu prin 
Dickin'!! 

— Stirbey, câte-va clipe mai târziu, îmi spune că 
Petersen afirmă că registrele Dickin ar spune sumele ce: 
Take Ionescu a încasat... (1!) Tot Stirbey mă roagă, 
când voi vedea pe Principesa, să-i demonstrez că dacă 
se afirmă solidaritatea, întregei Dinastii, se va putea 
scăpa, situaţiunea Coroanei. Prinţul, foarte loial, nu ad- 
  

— Dinu Bratianu rapporte: une grande bangue (Gâncrala 
sans, doute) propose â Pavocat Moscuna de se .rendre avec 
sauf-eonduits sur tous les fronts de la guerre et de rapporter 

fidelement tout ce qu'il aura constată. C'est €videmment 
pour râtablir la râalit6 contre les deformatțions russes des. 
faits de guerre. Ai donn€ conseil accepter. 

Il rapporte encore que Danielopol affirme que c'est par 
Dickin que Vargent a 6t6 portie ă Take Ionescu !! : 

— Stirbey, quelques instants apris, me dit que Petersen af- 
firme que les registres Dickin diraient les sommes que Take: 
Ionescu a touchees (?!)). 

Stirbey me prie, quand je reverrai la Princesse, de lui 
bien dâmontrer quw'en aftirmant la solidaritâ de toute la dy- 
nastie, on pourra sauver la situation de la Couronne. Le 
Prince tr&s loyal, p'aimant se servir que de gens correct. Le 
Roi puni d'avoir acceptă aussi des hommes douteux comme 
Take.
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mite să se servească decât de oameni corecţi; Regele 
este pedepsit că a primit şi oameni dubioşi ea Take Io- 
nescu. i 

Grigore Filipescu la Pipe-Line, unde este impie- 
gat, vorbeşte să omoare pe Rege dacă nu-l omoară tatăl 
său ! Isterie. 

— Am văzut pe Filipescu la J okey şi i-am comuni- 
cat propunerea rusească. Se îndoeşte că sar putea rea- 
iiza. Până la noi dispoziţiuni, îl găsesc liniştit. 

1 Septembre. — Şedinţa, Comitetului are ca intro- 
ducţiune o notă, dictată (Metaxa-Doro) de Take Ionescu în «Dimineaţa»: «Conflictul dintre şef şi fruntaşii parti- 
dului conservator se agravează din ce în ce mai mult. 

Lahovary, de plano, începe chestiunea Dinastiei : 
«Regina face un şantaj infam; nu a ertat că Moştenitorul 
nu a eşit din pântecele ei; vrea, abdicând Regele, să-i ia 
pe toţi. Prinţul, cu lăcrămi în ochi, a vorbit cu Marta Bibescu şi cu nevasta mea : este extraordinar de turbu- rat. Criza dinastică deschisă în toată, gravitatea ei. A- vem pe Prinţesa, spre noi. Regina : dragostea, pe buze, 
egoism profund în inimă...» — Eu : Dar, cum vine azi chestiunea asta ? — Lahovary : S'a pus Regelui chestiu- nea, de mai multe persoane şi E] vorbeşte de abdicare. 
(Nota: Mi-a spus că Brătianu l-a înștiințat ieri; înţeleg că Brătianu a vroit să facă, presiune). — Vlădescu : Cer preciziuni. A vorbit Regele ? — Mişu Cantacuzino : Am găsit pe Princesa foarte emoţionată. Atitudinea, Reginei este cum a spus-o Lahovary, Prinţul foarte pornit în sensul Regelui : respectul cuvântului şi pericolul slav. Nu poate răspunde dacă Ferdinand va renunţa la Tron; nu ştie ce să zică. Dar ecoul conversaţiei a fost : Nimie . de făcut cu Cantacuzino. Este de o încăpățânare extra- ordinară». —P'ilipescu : Prinţesa spune : Cât îl am lângă a 

— Stoian: Grâgoire Filipescu ă Ia Pipe-line, oh il est em- ploy€, parle de tuer le Roi si son pâre ne le tue pas. Hystârie. 
— Vu Filipescu au J ockey et lui ai communiqu6 la pre- position russe. Il doute gue cela puisse se râaliser, Jusqu'4 nouvel ordre, je le trouve calme, 
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mine, îl ţiu; dar în momentul de faţă, îmi scapă». — 
General Argetoianu : Nu mai admite neutralitatea. 

Arion: Ce sa stabilit în primul Consiliu de Coroană, 
"este mereu de revăzut. S'a zis atunci: Imposibil de a 
merge cu Austria şi Germania. Lucrul este şi mai clar 

astăzi, când a intrat în foc un sentiment naţional. Nu este 
însă conflict între "Țară şi Tron. Cestiunea este ori cum 

inoportună, tratatul nu ne leagă nici chiar moralicește. 
Regele, da, are o legătură morală. Dar când se va pro- 
duce momentul acţiunei, Regele poate va abdica, dar 
poate va da El decretul de mobilizare. Deci acţiune 
pe lângă Rege; dar aceasta se poate face numai de un 
guvern naţional. Un aşa guvern ar însemna eşire din 
neutrahitate. (Arion mi-a spus pe urmă că având o con- 

versaţie cu Take, acesta ar fi exprimat dorinţa, de a vor- 
bi cu mine. A indicat că ceruse lui Toma Ionescu să 

se domolească. Arion crede că şi Take şi Costinescu, în- 
muiaţi. De aci atitudinea mai coneiliantă a lui Filipescu). 
Mai trebue şi o înţelegere între partide. 

Mişu Cantacuzino ; Nu se ia nici o deciziune. Nu 
trebue perdut momentul. Nu este exact ce se zice de 

unii foarte sus puşi (Eu), că mai târziu vom îi mai la 
preţ, de oarece dacă lupta va fi lungă între Germania 

şi Franţa, ea se va tranşa mult mai repede între Austria, 
şi Rusia (7). Să grăbim luarea garanţiilor care să ne 
permită intrarea repede în acţiune. (Omul acesta sa 
plimbat toată primăvara şi toată vara; este de 15 zile 

în ţară !!). Sunt foarte, foarte îngrijorat că se perde 
timpul. Ar fi liniştitor dacă sar ști că partidul conser- 

vator are o ideie hotărâtă. Guvernul n'a ştiut să prindă 
momentul: indolenţă, incapacitate. Trebue guvern na- 
ţional. — Greceanu : Să fim de acord. Suntem uniţi, dar 
trebue să se dea ceva publicităţei. 

Eu : Am convenit să ne întrunim mereu ca să ne 

ţinem în curent, nu ca să dăm hotărâri, încă şi mai pu- 
ţin să le facem cunoscute publicului. Am avut un man- 
dat la Rege, Pam îndeplinit; mi se cere o accentuare : o 
voi face. Dar pe urmă ? Nu cumva o să începem, cu stra- 
da, o răsturnare ? Garanţiile cerute, le poate lua un gu-
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vern. Noi nu. Deci nimeni nu ne poate face «complicii» 
guvernului, cum zicea, Greceanu. Numai cu trei factori 
bine uniţi, Regele, guvernul şi partidul Conservator, se 
poate face operă mare. Guvern Naţional ? Brătianu îl 
acceptă, dar dacă îl cer eu, trebue să primesc condiţiile 
lui; îl cere el? trebue să primească pe ale mele. 

Pilipescu: Sunt mici neînţelegeri între noi, dar ex- 
plicabile.: Guvernul tărăgăneşte. Pretinde că are tot fe- 
lul de propuneri. Consiliul de Coroană este inutil, aproa- 
pe primejdios (aceiaşi părere Olănescu, Arion, Laho- 
vary). Dacă aşi şti că Germania, triumfează, aşi ruga 
în genumchi să nu eşiţi din neutralitate. Dar cred con- 
trariul și cred că intervenția, noastră poate hotărî vie- 
toria. — Eu: Dar Bulgaria ? — Plhipescu : Evident că 
trebue un tratat cu Bulgaria, chiar participarea, ei. O 
singură divizie bulgară ar ajunge. Să vindem neutralita- 
tea noastră, cum se ventilează de unii ? E bine, ca docu- 
ment la mână, dar politica, de chilipir nu este bine să fie 
politică definitivă. Ea nu va avea garanţia Angliei, care 
poate, pe urmă, să pue înainte integritatea, Ungariei, Un 
bacşiş nu se poate da la şase milioane de români : ar fi 
chiar act de vasalitate către Rusia. — Greceanu : Asta 
nu este argument. Rusia n'a creat ea Bulgaria ? — Pil- 
pescu : 'Trebue acţiune ca să iei parte la conferinţă. 

18 Septembrie, — "Tot comitet. — Olănescu : Suntem 
de acord asupra principiului, nu asupra procedeului. 
Vrem să eşim din neutralitate şi să mergem spre ideal. 
Dar n'am spus nimie publicului, pentru că nu ştim dacă 
este momentul şi dacă s'a făcu pregătirea necesară di- 
plomatică: 1) Guvernul tratata cu cancelariile? 2) Re- 
gele dat-a un răspuns clar, de oarece timpul poate 
trece ? Sunt convins că nu. Sa pus categorie întrebarea 
Regelui? Şi atunci am şti dacă este o sestiune dinastică, 
Un aghiotant regal mi-a spus că niciodată nu vom intra 
în război eu Austria, Iar Brătianu lucrează în sens opus. 
Radu Rosetti are să publice o broşură inspirată şi plă- 
tită, de Brătianu. O ştiu direct. Aceasta, turbură, şi. nu 
trebue să lucrăm aşa ca să ne dăm gata liberalilor. 

Hotărâre : nu de dat în vileag. Şeful va declara
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ferm că va trebui eşit din neutralitate şi pregătit tere- 
nul. Regele «mis en demeure> va declara dacă acceptă 
sau abdică. — Lahovary: 'Trebue însă să fim «gardâs 
carreau» despre Ferdinand. 

General Argetoianu : Colaborarea, cu Take m'a go- 
nit din politică. Megalomania germană a adus nenoroci- 
rea generală. Puteam merge cu Austria, dacă ar fi fost 
sorţi, dar victoria este imposibilă. Chiar Regele nu mai 
susține aceasta. Neutralitate ? Nu, când este în joc viaţa, 
neamului. Promisiunea, de a ni se da ceva, nu face pa- 
rale, trebue sacrificii. Deci acţiune. Guvern slab şi de- 
magogic : trebue deci guvern al celor două partide isto- 
rice. El ar putea face dulce violenţă Regelui, care nu 
va abdiea. 

" Grădişteanu : Chestiuni de formă şi de cuviinţă 
nu ne lasă să luăm din loc. Decisesem să eşim din expec- 
tativă şi aceasta să fie comunicat aiurea. De aci echivoc. 
Presa, conservatoare, anume unele ziare, măresc echivo- 
cul. Deci dacă guvernul crede că nu trebue încă să eşim 
din neutralitate, să-l răsturnăm. Iar Regele, ori să se 
înduplece, ori să spue limpede. 'Trebue procedat hotă- 
rât, şi ca să nu mai distilăm considerante dinastice, să 
punem hotărârea noastră în seris. S'o comunicăm guver- 
nului, pe urmă răsturnare, Iar Regelui să-i cerem să se 
pue în capul 'Ţărei; altfel nu-l va urma nimeni! 

Delavrancea : Ezitarea în aceste momente epocale 
ar Îi o crimă. Țara are dreptate în contra ezitărilor 
noastre. Dacă Regele sar duce după Wilhelm şi Frantz- 
Iosef, aceasta, ar însemna o felonie. Dacă ambele partide 
ar zice : nu este ezitare între norocul ţărei şi abdicare, 
Regele nu ar abdica. 'Trebue dat un semn țărei, o for- 
mulă scrisă dusă la cunoştinţa, partidului liberal, şi dacă 
va, refuza, dată publicităţei. 

Lakovary : Sentimentul naţional evident este că nu 
mai trebue perdută ocazia. Inainte de toate să acoperinr 
pe Rege şi să nu plece Dinastia. Criză nu poate fi cu Re- 
gele. decât atunci când interesul vital a] "Țărei va fi evi- 

_dent; trebue atunci ca soarta armelor să fie mai decisă 
şi să avem garanţii că acţiunea noastră poate avea
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şanse. Sentimentul naţional nu cunoaşte momentul; ace- 
sta trebue rezervat oamenilor politici. Exemplu : al doi- 
lea răsboi balcanic şi istoria Cretei, dovedesc că senti- 
mentul naţional fără pregătire poate duce la o catas- 
trofă. 

Vlădescu : Nu pun în discuţie pe Rege. Il cred îna- 
inte de toate Regele României, Guvernul, slab, nu poate 
lumina situaţia. Propune moţiune să se iasă din neutra; 
litate, luându-se garanţiile necesare. 

Eu: Am vorbit Regelui de Transilvania, nouă zile înainte de Consiliul de Coroană. Ce să facem discursuri, 
ca şi când aşi fi singurul care rămâne de convins, Pri- 

- mul mandat Pam îndeplinit Şi cu guvernul şi cu Regele. 
Guvernul mi-a, zis că tratează cu o putere și că-i trebue 
timp şi linişte: M'am închinaţ, Regelui i-am raportat că sar linişti opinia publică, dacă ar fi convinsă că nu ar fi eventual ireductibil : A răspuns să avem încredere. 
Nu refuz să fac şi accentuarea, Dar dacă guvernul nu ad- mite eşirea din neutralitate ? Faceţi revoluţie? Dacă 
Regele îţi ripostează că are un guvern cu care s'a înţe- les ? Faci răsturnare ? Inţelept nu este să iei atitudini. Moţiune serisă nu primesc, că doar am memorie. Publi- 
caţii. cu nici un chip. Un partid nu-şi poate lega acţiu- nea lui, pentru când) va fi guvern. Să fim noi înţeleşi între noi, nimic alt. (Apăr pe Rege şi reduc telegrama lui către Impăratul Wilhelm, cu rezervele făcute faţă de Austria). 

| 
Pilipescu : Regele, care nu are nici o calitate de'su-- flet sau de inimă, este în momentul de faţă de plâns, dar nu este de recomandat pentru că nu este Român. Suntem singura ţară care nu voim să riscăm. Brătianu este: germanofil, a, trimis pe Stere în Ardea] ca săl domo- lească (Ardealul). Stelian a zis, —o afirm eu,—că dacă S'ar cerceta acţiunea lui diplomatică, s'ar găsi acte de tră- dare. Trebuia făcut guvern cu altul şi acel guvern putea fi un 8uvern naţional sub o firmă conservatoare. (Nota : Minciună. Era firma Costinescu : el singur a spus-o !). Un Consiliu de Coroană nu este bun. Asupra unui gu- vern de coaliţie, acord să-l sugerăm Regelui, sub forma
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că guvernul Brătianu este prea slab pentru a, face faţă 
greutăților momentului. 

— La ora 3 Bussche aflat că vizita lui Costinescu la 
Principesa Maria nu a dat ce aștepta, el şi că astfel Co- 
stinescu a, făcut o nouă supunere lui Brătianu. A spus 
lui Mavrocordat ceiace i se imputase la venirea lui în 
țară şi Mavrocordat a recunoscut că ştirea era falşă. 

— 8 ore, Brătianu : Obosit şi enervat. Nu a încheiaţ 
„nimic încă cu Rusia, sunt intrigi; Poklevsky a, voit să-l 
vadă, l-a amânat pe mâine, tot de teama intrigilor şi din 
Franţa şi de la noi.—După conversaţie cu Take Ionescu, 
sană consultă dacă trebue să avem Consiliu de coroană, 
ori un sfat fără Rege, ori o simplă declaraţie : «Şefii 
de partid recunosc că actualmente nu este loc de a se ține 
un Consiliu de Coroană, nefiind necesară schimbarea în 
politica ţării»; — eu optez pentru Consiliu, ori pentru 
comunicat. Afirmă că Take primeşte redacţia. I-am spus 
cât se bate în cap cu rezoluţia adoptată de comitetul meu. 
Emervat: «Să ia ei puterea! nu pot să fac altceva — 
Mă roagă să văd întâi pe Filipescu. Faptul că 'Take a 
primit, va atârna în cumpănă şi la el 

— La Puhpescu. Primeşte formula. Insist ca să fie 
publicată şi în «Epoca»: de acord. Simplă rezervă: să nu 
se crează că este ceva definitiv, Dar momentul schim- 
bărei ? — Eu: Ce ne vor sfătui întâmplările. — BL: 
Dacă n'ar fi Bulgaria! Dar Christescu, care a fost la 
mine, mi-a spus: Acum opt zile era un moment bun, 
bine înţeles numai dacă am fi fost siguri că nu ne atacă 
Bulgaria. — Deci Filipescu nu mai are siguranţa ce 
afişa la ultimul Consiliu! | 

— Acum trei zile Barbu Stirbey îmi arată în «Ade- 
vărul» o scrisoare de intrigă între Prinţesa Maria şi Re- 
gina, semnată «O româncă»; se atribue D-nei Perticari.— 
Azi Delavrancea, în plin Comitet, raportează că Max 
Rosetti ştie dela generalul Perticari că Prinţul Carol ar 
fi spus că el nu va abandona ţara, chiar rămânând sim- . 
plu ofiţer. Prinţul ţine să se ştie aceasta. Vorbind și 
de aceasta cu D-l Brătianu, el îmi zice că nu este prima 
manoperă a lui Perticari : «ce sont les Davila !!».



NOTE POLITICE — 1914 293 

19 Septembre, — La 12 conterinţă la mine cu Take Ionescu şi Brătianu. — Brătianu, foarte sensibil la ar- ticolul din «Epoca» al lui Argetoianu contra lui Take : «Am văzut eri de trei ori pe Filipescu şi aşa puţin cadrează cu ceeace mi-a spus !» Asupra mobilelor lui Nicu Filipescu, Brătianu face aluzie la reforme, re- petând că nu se gândeşte la, ele, căci altele vor fi dacă anexăm Transilvania, (ideie altă-dată desvoltată către mine), altele dacă Basarabia. — Take: Anezarea Tran- Silvaniei însemmnează sufragiu universal şi emanciparea, îm bloc a ovreilor. In Transilvania, colegiul I ar fi al proprietarilor, toţi unguri; colegiul II al Saşilor şi Se- cuilor. Bine înţeles, Take ne-a vorbit de Anglia, de Goe- schen, de ce i-a spus Lichnowsky la Londra, cum în ul- tima, oră acesta credea, încă că Anglia nu mișcă, pe când el, Take, ştia contrariul; că Italia va intra în luptă, dar tot va lua, deşi alături de Francezi, Tunisia, dar nu Bi- zerte !, ete, 

La protocol, absolut nici o discuţie. — Eu am opus că impietăm asupra atribuţiunilor Coroanei, de unde fraza finală că se va supune avizul nostru Regelui. Am cerut ca vorba, «actualmenţe» să fie schimbată, pen: tru a da un caracter provizoriu înţelegerei. 
— Pihipescu îmi propusese prin scrisoare o formulă, găsită rea de Arion şi de Cantacuzino... : «având un schimb de vederi asupra situaţiei externe, am ajuns la.un acord, deplin şi socotesc că un Consiliu de Coroană nu este pentru moment necesar». I-am dus comunicatul pentru ca, semnat de el, să se dea la «Epoca». 

A'm profitat, faţă de Delavrancea, să mă explice cu el. Când m'am plâns uşor de prea frecuentele conversații cu Take, am avut în vedere cât a profitat Take şi de dân- sul şi de ziarele afiliate ca să se impue: Tacă-l iar «de pair» cu şefii ceilalţi, 
— Fost Arion, Grădişteanu, Mişu Cantacuzino; telefonat Delavrancea, Lahovary Sinaia. In principiu acceptanţi. Cer însă accentuarea provizoratului, 
— Domnul de Bussche aduce ştirea că Blondel a ri- dicat dela Banca Naţională cinci milioane, dela Banca
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“Comercială două milioane aur şi că se teme că ele sunt 
destinate unei acţiuni în, armată. 

— Arion îmi certifică că Poklevsky are dese între- 
vederi cu Victor Ionescu şi merge la dânsul. Victor Io- 
nescu ar fi şi zis în publia : «sunt autorizat de Poklevsky 

să deelar că are garanţia Angliei şi a Franţei ! !» 

20 Septembre, — Audienţă la Sinaia. Regele tot bol- 
nav, erize noaptea, va începe injecții de morfină. Imi 

mulţumeşte cu efuziune — «recunoştinţa mea» — pentru 

serviciul adus, speră că va reveni puţină linişte în spi- 

rite. — După ce i-am povestit toate cele petrecute, comi- 
et, conferinţă, comunicat, îi atrag atenţia foarte serios 
asupra faptului că trebue să privească şi necesitatea, e- 
“ventuală a, unei politici anti-austriace, şi că ar fi revo- 
luţie dacă ţara n'ar avea nimic, odată criza terminată. 
„Regele nu zice nu; dar ar fi o preparaţie întreagă de fă- 
cut şi pretexte de găsit. Ii semnalez că Austria este vi- 

movată faţă de noi, din momentul când a atacat Serbia 

care era, pentru a zice astfel, sub tutela noastră, dela tra- 
tatul de la Bucureşti încoace. — Regele pare a aproba.— 
“Odată pe această cale, zic că atunci nimic nu mai poate 
să autorize aceste clevetiri de abdicare. Fondator al unei 
dinastii, el nu poate abdica. — Regele : Şi d-l Carp mi-a 

  

20 septembre. — Andienes Sinaia. Le Roi toujours souf- 

frant. Crises la nuit. Commencera pigâres morphine. Me 
remercie avec efiusion, — «ma reconnaissance» — pour le 

service rendu, espere quwun peu de calme reviendra dans les 
-asprits. Apres râcit de îcut ce qui s'est pass6, Comit6, con. 
ference, communiqus, j'attire tout de mâme tr&s sârieuss- 
ment attention sur le fait qu'il doit envisager aussi la nâeâs- 
sit6 €ventuelle de la politique anti-autrichienne et qu'il y 
aurait revolution si le pays n'avait rien, la crise une fois 
pass6e. Le Roi ne dit pas non; mais il aurait toute une prâ- 
paration ă faire et des pretextes ă trouver. 

Je lui signale de suite que PAutriche est en faute vis-ă- 
vis de nous puisau'elle a attaqut la Serbie, pour anisi dire 
sous notre tutelle depuis le trait de Bucarest. Le Roi sem: 
ble approuver. Une fois dans cette voie, je dis alors quiii 
faut que plus rien n'autorise ces propos dVabdication; fonda- 
teur de dynastie, il ne peut abdiquer. — Le Roi: M. Carp 
aussi m'a dit que je dois faire front et qu'une r&vviution
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spus că trebue să fac fronț Şi că singură o revoluţie ar putea să mă răstoarne, dacă sar îndrăzni să se facă una, Regele, pe jumătate surâzând, găseşte că tot nu trebue lucrurile să meargă aşa departe. In această privinţă, Re- gelui îi pare rău că nu mai este Consiliu de Coroană ; ar îi făcut declaraţii în genul acesta: «Inţeleg senţi- mentul general şi aşi fi fost fericit să mă, asociez lui» (copiez cu creionul] fraza, cu autorizarea, de a raporta). «Dar trebue să fie cunoscute toate pericolele ce prezintă - în acest moment», etc. 
In definitiv, din tot tonul reiese că Regele nu va fi ireductibil când va veni momentul. Adaog că Regele nu crede că va veni. Franz-Iosef luând ca pretext sănăta- tea Regelui, i-a telegrafiat că starea armatei e peste aş teptările sale : «Nu ar telegrafia direct un ne-adevăr». Germania a întreit numărul corpurilor ei de armată: 69 în momentul de faţă. In Anglia, crede Regele, începe: oboseala şi opinia, publică se emoţionează . că se între- buinţează armata aiurea, decât în Anglia sau în colonii. Sir Edgar Grey; Lloyd George, un pornit ca Filipescu al nostru. 

a 

  

Y ait plus de Conseil de Couronne; il aurait fait des declarations de. ce genre: «Je «comprends le sentiment gen6ral et jaurais 6t6 heureux de <m'y associery.. (Je cepie au crayon la phrase avec auto- risation de la rapporter). Mais il faut qu'on connaisse tous les dangers qu'elle prâsente actuellement, ete. ete. Bref, de tout le ton, il râsulte que le Roi ne sera pas îrr6- ductible !Pheure Venue. J'ajoute que le Roi ns croit pas qu'elle vienne. Francois-Joseph prenant prâtexte de la sant du Roi, lui a t€lâgraphi6 que l'âtat de Parmâe est au-dessus de ses esperances: «il ne tel6graphierait pas directement une non vârite,. 
L'Allemagne a triple le nombre de ses corps d'armâe: 69 en ce moment. En Angleterre, croit le Roi, on marque de la fatigue et Popinion publique s'Smeut de ce que VParmâe sert ailleurs qu'en Angleterre ou dans les colonies, Sir Edgar Grey; Lloyd Georges «un durchgânger, comme notre Pili- : peseu. 

«
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Regele foarte nemulţumit de articolul lui Dissescu 

asupra, abdicărei unui rege constituţional şi adâne edi- 

ficat pe socoteala lui Take. «Filipescu iar La repus pe 

picioare». 

Citit cu Regele tratatul nostru şi copiat preambulul 

şi art. 2: «Inaltele părţi contractante îşi făgăduese că 

«nu vor intra în nici o alianţă sau angajament îndrep- 

«tat contra unuia din statele lor. Se angajează la o poli- 

«tică prietenească şi la un ajutor mutual». — Mă opresc 

asupra acestei fraze, Regele: O declaraţie a Rusiei nu 

este un angajament contra ! (Regele oare nu ştia că Bră- 

tianu avea de gând să iscălească o convenţie secretă ?)— 

Art. 2, «Dacă România fără nici o provocare din partea 

«ei, ar fi atacată, Austria este ţinută să-i vie în ajutor 

«şi să o ajute în timp util». Tratatul mai era în vigoare 

până în 1913, când Maiorescu l-a reînoit. 

Plecând după dejun, Regele îmi mulţumeşte încă 

odată pentru patriotismul meu, iar Regina mi-a spus: 

«Fii blagoslovit !». | 

__ Seara Caernin mă felicită. — Eu îi spun : Şi a- 

cum faceţi repede ceva pentru Transilvania ; aveți timp- 

  

res mâcontent de Particle de Dissescu sur labdication 

d'un Roi constitutionnel et parfaitement 6difi€ sur le compte 

de Take; est «encore Mr. Filipesco qui le remet sur pied>! 

Lu avec le Roi notre traite et copi le prâambule et lar- 

tiele 2: «Les hautes parties contractantes se promettent de 

mentrer dans aucune alliance ou engagement, diriz& contre 

Pun de leurs Etats. Elle s'engagent ă une politique amicale 

et un appui mutuel». 

Je tique sur la phrase. Le Roi: une dâclaration de la 

Russie n'est pas un engagement contre! (Le Roi ignorerait-il 

râellement que Bratianu comptait signer une convention se- 

erâte?) — Art. 2: «Si la Roumanie, sans provoeation aucune de 

sa part, venait a âtre attaquce, PAutriche est tenue de lui 

porter en temps utile secours et assistance». 

Prait& courait encore jusqu'a 1913, lorsque Maiorescu la 

xenouvell6. En partant. le Roi, aprăs dâjeuner, me remereie 

encore pour mon patriotisme et la Reine me dit «soyez bâni!» 

— Le soir, Czernin me fâlicite. Je lui dis de suite: mainte- 

nant faites rapidement quelque chose pour la Transylvanie; 

.
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Am repetat expres. areiaşi recomandaţie lui Bussche 

eri, după comunicat. 

23 Septembre, — A'm văzut pe Olănescu, Mişu Can- 
tacuzino, ca să le comunie convorbirea cu Regele. Eri 

idem Arion. — Filodor soseşte dela Atena. Acolo fran: 
cofilism absolut. Chiar Regele, mâhnit de atitudinea Im- 
păratului şi ministrului german, care a rostit cuvinte de 

ameninţare, a trecut de partea lui Venizelos, devotat 

Franţei. Motive sentimentale : Franţa, Rusia, Anglia au 
favorizat situaţia, Greciei şi în prezent conflictul Epirul- 
Albania, Grecia, ar dori un tratat cu noi. Ar fi puţin 
eficace pentru a stăpâni eventual Bulgaria în conflict cu 
noi : 1) N'are nici-o dorinţă să facă război. 2) N'are nici 

armată, nici bani. 

24 Septembre, — Stirbey : pacea cu Costinescu nu e 
reală şi a reînceput intrigile sale. 

— Grădişteanu şi Vlădescu, puşi în curent; de între- 
vederea mea cu Regele. Grădișteanu mulţumit, dacă în- 

ţelegerea despre care i sa vorbit cu Rusia este într'ade- 
văr încheiată. 

Neniţescu : Sekulicz a spus în faţa sa: «Eu nu cred: 

  

vous en avez le. loisir. J'ai expressement repete la mâme re- 

commandation ă de Bussche hier apres le communiqu€. 

23 septembre. — Vu Olanescu, Michel Cantacuzene pour 
communiquer conversation Roi. Hier Arion. Filodor arrive 
dWVAthânes. Lă-bas franco-philisme absolu. Le Roi lui-meme, 

vex€ atțitude Empereur et du Ministre allemand qui a tenu 

des propos de menace, a pass6 du câte Venizelos tout devoue 

France! Raison sentimentale aussi: France, Russie, Angle- 

terre ont favoris6 6closion de la Grâce et actuellement le 
conflit Epire-Albanie. Gr&ce voudrait un trait6 avee nous. 
Sera peu efficace pour eventuellement mater la Bulgarie en 

conflit avec nous: 1) aucune envie faire la guerre, 2) pas 

d'armâe et pas d'argent. 

24 septembre. — Stirbey: la paix avec Costinescu pas 
râelle et il a recommence ses intrigues. 

— Gradisteanu et Vladescu mis au courant de mon entra- 

tien avec le Roi. Gradisteanu satistait si Parrangement, dont 

on lui a parl6, avec Russie, reellement conelu. 

— Neniţeseu: Sekuliez dit devant lui: Moi, je ne crois pas 

20
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ceeace mi sa afirmat că Take Ionescu a primit bani dela 
Rusia, dar. în ceeace priveşte pe Niki Xenopol şi Dissescu, 

sunt absolut convins !!» Neniţeseu îmi spune: dacă la 
pace nici-un rezultat decisiv, România şi Italia ar trebui 
ca împreună să facă război Austriei separată de Tri- 

plice ! î | 
— Violent articol în «Epoca», spunând : că violăm 

neutralitatea dând benzină Germaniei; iar «Adevărul» 

atacă pe Rege pe motiv că el ar fi negociat cu un ofiţer 
german această favoare. Mitilineu îmi raportează că tot 
Pascal 'Toncescu e acela care a venit cu această scorni- 
tură dela, Sinaia. Toncescu pretinde că a căpătat încrede- 
rea, a. doi tineri ofiţeri germani pe cari i-a. făcut să vor- 

bească ! 

— Seara vin la' mine Roselius şi Hildebrandt. A- 
mândoi mari cumpărători pentru Germania. Hilde- 
brandt tăcea, de mult afaceri mari de mazăre în ţară. Şi 

„unul şi altul au dat câte 25.000 lei pentru Crucea Roşie. 
Imi vorbese de strania, interdicţiune, fără de. veste de: 
cretată de Costinescu, de a nu se mai exporta grâu şi 
fasole. Graţie lor grâul era, la 2000 lei vagonul, iar faso- 
lea ajunsă la 25 lei, a căzut la 16 şi mai jos. 

In cursul conversaţiei aflu confirmarea vestei ce se 
'xăspândise că brusca conversiune a lui Take, care _tre- 

„cuse dela război la armistițiu şi neutralitate, era datorită 
unor înterese materiale ale celor din jurul lui. Hilde- 
brandt îmi spune că are cu Cincu un contract: 500 va- 

  

-ce qu'on m'a affirmâ que Take Ionescu a recu de largent de 
„la Russie, mais pour Nicu Xenopol et Dissescu jen suis sâr!! 
Nenitzescu me dit: Si aucun râsultat dâcisif, ă la paix, la 

Roumanie et Pltalie devraient ensemble faire la guerre â 
TAutriche, dâtachâe de la Triple!? 

— Violent article «Epoca» que nous violons la neutralite 

en donnant benzine ă PAllemagne, et «Adevărul» attagque le 

„Roi que cest lui qui a negoci6 avec un officier allemand cet 

octroi de faveur. Mitilineu me rapporte que c'est encore Ton- 

cescu qui de Sinaia est venu avec cette machine montee. Il 
. prâtend avoir capt6 la confiance de deux jeunes 'officiers 
allemands qu'il a fait jaser!
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goane grâu a 2000 lei—lui i-a dat preţul cel mai mare,— 

livrabil până la 5 Decembrie. Iar dacă grâul poate ajun- 
ge în Germamia, va avea de fiecare vagon încă o mie de 
dei]! Hildebrand adaogă că ştia că influenţa lui Cincu 
va putea, fi hotărâtoare, pentru a, aduce pe Take să nu 

mai împingă la război ! 

De notat că deodată Toma Ionescu a fost potolit cu 
telefonul de Take, când cu manifestaţiile de studenţi. El 

-singur a mărturisit-o la Creditul român. 
25 Septembre, — Sinaia. Dejunat la Pelişor. Prinții 

:se invită la dejun la mine pentru curse, Duminica vii- 
oare. Conversaţie particulară, în apartamentul lui, cu 
Prinţul Ferdinand. Sa plâns de presă; — articol-or- 
dură din «Adevărul». l-am povestit afacerea  Hilde- 
brandt-Cincu-Take Ionescu : o cunoştea !.. De două ori 
mi-a spus cât este de trist că aşa este nivelul nostru! 
Desgusti pentru Take Ionescu. Mare stimă pentru Carp. 
„Nemulțumit că «Lokal-Anzeiger» a putut spune că sar 

fi rostit El că renunţă la Tron dacă abdică Regele. A- 
probă, deşi este cam excesivă, broşura «În nici un chip 

„cu Rusia», pe care i-a trimis-o maiorul Rosetti. 
Cu Prinţesa pe urmă, faţă fiind Barbu Stirbey, 

-ne--am sfătuit de Crucea Roşie, dar am vorbit şi politică. 

Am găsit ocazie să spui că numai solidaritatea între toţi 
amembrii Familiei Regale poate întări situaţia. — Ea 

mi-a răspuns că Regina a stricat mult. — Eu: Am atras 
-atenţia, Regelui. — Ea : Nam vorbit de 20 zile cu Regele, 
“vorbit «s6rieusement». Incepe a face pe Ferdinand să 
«înţeleagă», — «dar trebue mers încet, căci nu poţi să-l 

faci să admită decât un oare-care număr de adevăruri, 

fîntr'o singură dată». 

Impresia : Nici o intransigenţă la Prinţul Ferdi- 

nand, dacă sar ivi necesitate de altă orientare politică 
„externă. 

— La 8 ore seara, eşind din audienţă dela Rege, Aa- 

-deff îmi spune : «Ce aflu aici ? (dela cine ? dela Rege ?) 
că încheiaţi un aranjament cu Rusia? e foarte pericu- 
Jos ! -— Eu: răspuns evasiv.
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27 Septembre, Moartea Regelui. — La 8 ore fecio- 
rul ciocăneşte -cu insistenţă la uşă. Deschid. Palid, îmi 
spune : «S'a telefonat dela Sinaia, că Regele Carol a mu- 
rit !» Incremenese. Telefonez imediat lui Filipescu: rece 
şi îmbufnat, pricep că din nou este pornit. 

La 9 și A şedinţă între Arion, Filipescu, Grădişteanu 
şi M. Cantacuzino. Filipescu furios îmi declară net că este 
adâncă, divergență între noi. Eu răspund : Nu e nevoe să 
mă faci atent, am ochi şi urechi. — 'Toaţă, gama : ura. 
mea în contra, lui Take, care permite lui Brătianu să se: 
servească de el (?), orbirea mea pentru Brătianu; părti- 
nirea mea, germană; ziarul «Inainte»; benzina : «pariez; 
că Rusiei nu-i dai» (se va vedea mai jos tâleul acestei 
întrebări). Dar mai mult, trebue să declarăm războiul, 
căci acum intervenţia noastră poate să hotărască victo- 
ria |! Pentru această împrejurare găsesc, el şi cu Grădi- 
şteanu, că avem 700.000 oameni ! | 

Răspuns violent din parte-mi. Se conchide asupra 
propunerei lui Arion, că ar fi de dorit să se alcătuiască 
un guvern numai de conservatori şi liberali ! ? 

  

21 septembre. — Mort du Roi. — A 8h. Gheorghe frapps: 
avec insistance porte. J'ouvre. Pâle, îl me dit: «S'a telefonat 
de la Sinaia că regele a murit!» Stupeur. Jetel&phone de snite. 
Filipescu: au ton sec et bourru, je comprends qu'il y a de 
nouveau un accâs chez lui. 

A 9 h. 24 sâance avee Arion, Filipescu, Gradisteanu et 
Cantacuzâne. Filipescu furibonă; il me dâclare net qu'il y a 
profonde divergence entre nous; je lui r&ponds: point ne- 
cessite de me le faire remarquer; jai des yeux ef des oreil- 
les. 'Toute. la gamme: ma haine contre Take qui permetă 
Bratianu d'en jouer (?); mon aveuglement envers Bratianu: 
ma partialite allemande; «Inainte»; la benzine; «je parie: 
que vous n'en donnez pas ă la Russie». (On verra ci-dessous. 
la saveur de cette question). 

Mais ce qui pis est: il faut deelarer la guerre pareeque 
c'est maintenant que notre intervention peut decider la vic- 
toire ! Pour la cireonstance, ils tronvent, lui et Gradisteanu, 
que nous avons 700.000 hommes! Râponse violente de ma 
part. On eoneclut, sur proposition Arion, qu'il serait ă son- haiter de former un gouvernement conservateurs et lib6- raux. Seulement! 7
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— Chemat la Consiliul de miniştri; în afară de mi- 
niştri, erau Take Ionescu, Pherekyde şi Misir, preşe- 
dinţii Corpurilor legiuitoare, Stelian, Vintilă Brătianu, 
Primarul. Se hotărăşte împreună decretul de convocare 
pentru jurământ, Brătianu nevoind să-l amâe 24 ore, şi 
toate detaliurile ceremoniei, cum şi proclamarea. 

Brătianu smerit, Costinescu grav, miniştrii ateraţi 
“Stelian «encombrant». Destul cinism în general, Stelian 
afirmă că Frantz-losef se îmbată cu şampanie în toate 
serile şi că atuncea i se smulge iscălituri ! Take Ionescu 
găseşte că trebue inconştienţă pentru a deslănţui un as- 
fel de război, iar Morţun adaogă că Wilhelm este acela 
“care este inconştient ! 

— Primit vizita lui Bussche, care pleacă Sinaia. Mă 
întreabă dacă este adevărat că s'a hotărât că nimic nu 
se va schimba, în politica ţărei. Pun lucrurile la punct 
asupra celor hotărâte în Consiliu. Vorbim de benzină, 
Şi numai atunci înţeleg cuvintele lui Filipescu : Ruşii se | 
gândese să acapareze producţia, românească şi so trans- 
porte în Rusia, pentru a face dificultăţi Germaniei. 

— Seulescu a primit dis-de-dimineaţă propuneri de 
  

— Invit6 au Conseil des Ministres. En plus des Ministres, 
“Take Ionescu, Phârâkyde et Missir les Presidents, Stelian, 
Vintila Bratianu, le Maire. On arrâte en commun le decret 
de convoeation pour le sermenţ, Bratianu ne voulant pas le 
-diffârer de 24 h,, et tous les dâtails de Ia c6remonie, ainsi que 
la proelamation. 

Bratianu reeuilli; Costinescu grave; les Ministres affai- 
“râs; Stelian encombrant. Assez de cynisme en gânâral. Ste- 
lian affirme 'que Francois-Joseph se grise avec du cham- 
-pagne tous les soirs et que c'est alors qw'on lui extorgue des 
signatures! Take trouve qu'il faut de Linconscience pour d6- 
chaîner une pareille guerre et Mortzun rectifie que c'est 
“Guillaume qui est linconscienţ! 

— Visite de Bussche, se rendant ă Sinaia, Il me demaride 
:si c'est vrai que nous avons dâcidâ due rien ne sera changâ 
-a la politique du pays. Je renets les choses au point sur ce 
qui a 6t6 trait en conseil. Nous pailons de la benzine et je 
-comprends alors les paroles de Filipescu, 

Les Russes songent a aceaparer la production toumaine 
et ă la transporter en Russie pour faire piece ă PAllemagne, 

— Seulescu a 6t6 de grand matiri Pobjet des propositions
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la Fleva ca să proclamăm republica, căci altmintrelea 
o va proclama Take ! In timpul zilei a cutreerat redac- 
țiile (Brănişteanu), pentru a vedea dacă nu se gândeşte: 
nimeni a face revoluţia visată ! 

— Telegrafiat Reginei Elisabeta : 
«Țara perde pe Intemeetorul. Durerea ei este fă-- 

«cultă ca să poată înțelege durerea Voastră. Im aceste 
«crunte chpe, Majestatea: Voastră va primi ca, cu adâncă 
<smereme să mă închin înaintea Ei şi să rog pe D-zeu 
«să-l dea puterea de a îndura şi curajul de a-şi aminti 
«că tot dela Dânsa se mai aşteaptă auguste alinări şi po-. 
«vefe materne». 

Regelui : 
«In numele partidului Conservator, pun la picioa- 

«rele Voastre expresiunea durerei obşteşti şi adânc să-- 
«pată în inimile noastre. Devotamentul, prinosul de: 
«muncă, spiritul de sacrificiu, stăpânirea de sine ce oa- 
«menit, politici din această țară vor putea pune în, servi 
«ciul Coroanei, dragostea respectuoasă cu care vor pu- 
«tea încuraja pe Regele Ferdinand şi pe Regina Maria,. 
«sunt opera Regelui înțelept şi luminat care sa dus. In 
«binecuvântarea lui, de către un neam întreg, întră tot. 
«atâta recunoştinţă cât încap şi speranţe. Să trăiţi, Sire, 
«Dumnezeu să ajute paşii Voştri şi să hărăzească numai, 
«bine Pamikei Regale». 

— Văzut la ora 7 pe Costinescu: tratativele avute 
cu dânsul nu sunt ceeace Filipescu a raportat. A primit 
ideia unui guvern naţional sub preşidenţia celui mai 
vechiu şef de partid. I s'a răspuns că aceasta era de- 
semnarea lui Brătianu şi că Filipescu nu o s'o primească 
  

de YFleva pour que nqus proclamions la râpublique, sans 
cela ce sera Take qui la proclamera! Dans la journse il a. 
couru les râdactions (Branisteanu) pour voir si personne ne 
songeait ă faire la râvolution râvâe! 

— 'Tâlegraphi6 Reine Elisabeth et au Roi. 
— Vu 7 h. Costinescu. Les pourparlers qu'on avait menâs- 

avec lui ne sont pas ce que Filipescu a rapportă. Il a ac- 
ceptt lidâe d'un gouvernement national sous la presidence 
du plus ancien chef de parti. 

On lui a repondu que c'âtait dâsigner Bratianu et que
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niciodată, I s'a propus lui preşedinţia şi a refuzat cate- 
goric : 1) Fiindcă această notă personală ar ştirbi auto- 
ritatea guvernului său; 2) Fiindcă acâasta ar fi rupt în 

două partidul liberal, şi Brătianu e acela; care, cu toate 
că a făcut câteva, greşeli, este cel mai iubit şi cel care ar 
fi avut majoritatea partidului pertru el. Liberalii se 
ceartă, ne-am certat adeseori, mi-am dat demisia. Şi 
Brătianu şi-a dat-o, dar tot ne. înţelegem. Niciodată 

ssă nu contaţi pe mine pentru o sciziune în partid. | 

E vrea o înţelegere cu Bulgaria, chiar cu prețul 
să-i redăm o porţiune din ceeace i-am luat. — Pac pe 
dată rezerva, mea. 'Trebue să ne procurăm la Londra ga- 
ranţia, căci Ruşii făgăduese toate, dar nu respectă; nici 
măcar un înscris; la Londra, căci Anglia, e aceia care 
va dicta pacea. — Mai vrea încă prin emisari siguri să 
lucreze opinia publică din "Franţa şi Anglia, ca să pre- 
gătească terenul pentru momentul păcei şi să oprim ca 

Ungaria să o facă. «Va fi lung, foarte lung, şi Bră- 
tianu trebue silit să lucreze în acest sens. Nici o idee de 
o acţiune apropiată : nu suntem gata nici politiceşte, nici 
milităreşte». 

  

cela, Filipescu ne Paccepterait jamais. On lui a propos6 ă 
lui la prâsidence et lui a refus€ categoriquement: 1) parce- 
que cette note personnelle enleveraiţ toute autoriţe€ ă son 
gouvernement. 2) pareeque cela aurait brist le parti libâral 
en deux, et c'est Bratianu qui, <malgr6 quelqgues fautes», 
est le plus aime et qui aurait eu la majorit6 du parti pour 
lui. Les libâraux se disputent — nous nous sommes souvent 
disputâs — j'ai donn6 ma demission. Bratianu a donnâ la 
sienne — mais nous nous entendons toujours. Jamais comp- 
ter sur moi pour une scission dans le parti. 

Il veut arrangement avee Bulgarie, guitte ă abandonner 
une portion de ce qw'on lui a pris — je fais de suite ma râ- 
serve—; il faut se procurer ă Londres la garantie, car les 
Nusses eux promettent tout, mais ils ne respeetent pas mâme 
un 6crit, — ă Londres, car !Angleterre dictera la paix. Il veut 
encore par des 6missaires surs travailler opinion France et 
Angleterre et prâparer le terrain pour le moment de la paix 
et empâcher la Hongrie de la faire. «Ce sera long, tres long, 
et il faut obliger Bratianu ă travailler dans ce sens». An- 
eune idâe d'une action procehaine, nous ne sommes prâts ni 
diplomatiquement, ni militairement,
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  28 Septembre. — Dimineaţa, lungă şi călduroasă 
telegramă de condoleanţă, dela Venizelos. — Merg la 
gară cu miniştri, în întâmpinarea Familiei Regale. Se 
mai află la gară : Pherekyde şi Misir şi d-nele Brătianu, 
Costinescu, V. Antonescu, D-na Mavrodi sosind în acest 
moment din Moldova. Durerea, este întipărită pe faţa lui 
Ferdinand. Ochii Principesei Elisabeta foarte roşii. La 
deseinderea din tren, mare emoție generală. Multe pleoa. 
pe ude; d-na Brătianu plânge. | 

Toată lumea pleacă repede pentru a sosi la Mitro- 
polie înaintea Regelui. Trăsurile Curţei foarte simplu 
cernite, nici un gala. — La, biserică Corpul diplomatic : 
Blondel, Poklevsky, Barclay, Strihou, în grup; cu Ristiei 
în spatele lor, țin capul liniei; în urmă Vredenbureh; 
Faseiotti, apoi Bussche şi Czernin cu ataşaţii lor mili- 
tari. . 

La gară, povestisem cuvintele mizerabile ale lui 
Toncescu asupra morţei Regelui; întrun colţ în trei, 
Missir protestează eu indignare şi povesteşte cum în ajun 
a dat peste nas lui Blondel la club; Pherekyde declară 
că ceeace face Toma Ionescu în momentul de faţă este 
«0 infamie !». 

  
28 septembre. — Requiem. Serment du Roi. Le matin, 

long et chaleureux tâl&gramme condoltances de Venizelos. 
Je r&ponds. — Je vais â la gare, avec les Ministres, au de- 
vant de la Famille Royale. Il y a en plus Pherâkyde et Mis- sir: Dames: M-mes Bratiano, Costinesco, V. Antonesce, 
Mavrodi avrrivant ă Pheure de Moldavie. La douleur fig» 
sur les traits de Ferdinand. Les yeux de Princesse Elisabeth 
Yougis par les larmes. Sur le perron poignâes de ma:ns 
muettes, raidies. Beaucoup de paupieres mouillâes. M-me Bratiano pleure, | | 

On s'6squive pour arriver Mâtropole avant le Roi. Voi- 
tures simples de la Cour, endeuillâes; aucun gala. A l'Eglise, le corps diplomatique: Blondel, Poklevsky, Barelay, Strihou 
en groupe, avec Ristich devviăre, tiennent la tâte de Ja ligne: 
Vredenbureh apres; vient Fasciolti, puis Bussche et Czernin avec leurs attaches militaires. 

— A la gare, je rapporte les propos miscrables de Tonceseco sur la mort du Roi; dans un coină trois, Missir proteste avec indignation et rapporte comment la veille il a mouch6 Blondel au cerele; Pherekyde dit que ce que fait Thomas Ionescu en ce moment est «une infamie»,
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29 Septembre. — Pregătiri de doliu ; corpul Regelui 
se aduce astăzi, trece pe dinaintea casei mele. 

— Von Bussche mă vede; doreşte să. ştie ce este cu 
Costinescu; îi spun, ceeace se cuvine, că nici el nu yi- 
sează aventuri imediate. - 

Imi spune că ştie cu siguranţă, ceeace s'a spus : 
«Noul Rege va merge, sau vom avea pentru Dânsul 
un Serajevo» ! Zice că sa raportat aceasta, şi lui Bră- 
tianu, 

De apropiat depeşa D-nei Truhanovwa, care dela, ple- 
carea, ei are continuu cu Poklevsky corespondențe în ter- 
meni conveniţi. Depeşa ei de eri zicea: «Moscova feli- 
cită schimbarea pe care o speră, excelentă. Natașea». 

— La Sinaia, tentativele ademenitoare asupra per- 
soanele politice, (special am fost obiectul lor), confir- 
mate de Barbu Catargi, cu care am vorbit întâmplător 
chiar acum. 

— Mahal, vizită lungă. Nu mai are nici un fel de 
încredere în 'Pisza. La întoarcerea. lor din turneu : din 
ţară, atât au găsit el şi cu Hoszu pe Tisza de îngâmfat şi 
drămuitor, că Hoszu eşind, a zis lui Mihali: «nu este 
nimic de făcut ; sabia mai poate ceva ! !. 

Mihali afirmă că toată lumea a pierdut orice încre- 
dere; că Ungurii însăşi murmură; că pe Tisza îl aş- 
teaptă ori cuțitul ori o revoluţie : nu se consultă cu ni- 
meni, şi singur face şi hotărăşte. Păsuiri mari în ar- 
mată : Ungurii la jandarmerie, ceilalţi la, graniţă ; ar- 
mata nu se bate; este voioasă când capătă o rană ca 
să scape; în Ardeal oamenii zice că nu le pasă să-i 
ia Ruşii «că vor avea aceiaşi lege» ! Şi azi procesele de 
  

29 septembre. — Dâpâche de condolsances du 'Tsar. De 
Tsarskosselo — ă S. M. le Roi Ferdinand. «Partageant de 
tout coeur le chagrin que tu &prouves, je te prie de croire â 
ma sincere sympathie et de transmettre ă S. M. la Reine Eli- 
sabeth toutes mes condoltances. Je ne doute pas que les liens d'affeetion r6ciprogue qui m'unissent ă toi s'affirme.- 
ront toujours davantage et nous permettront de collaborer 
utilement au bien-âtre de nos deux-pays, que des intârâts 
communs appellent ă marcher d'accord vers un mâme but. 
Nicolas». 

a
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presă nu sunt stinse ! Tisza vrea, să dea cu linguriţa, — 
o proclamaţie garantând limba în justiţie și adminis: 
traţie şi schimbarea legei Appony ; iar dacă intrăm în 
acțiune, ar vorbi de modificarea legei electorale. Şi încă 
Mihali spune că toţ nu se ţine de cuvânt! 

Foarte perplez, voi vorbi hotărât lui Bussche. 
— Depeşa de condoleanţe a "Țarului *) este pur po- 

litică, a lui Wilhelm pur amicală. 
Marţi, 30 Septembre. —  Inmormântarea Regelui. 

Exactitudine şi serviciul de ordine destul de bune. Au 
urmat toată vremea N. Filipescu şi Toma Ionescu, care 
salutase moartea Regelui cu atâta necuviinţă, 

— Am vorbit la gară cu Pherekyde, Predică răbda- 
rea; să nu se precipite nimica, Brătianu să se ţie în 
contact permanent cu ceilalţi şefi de partide. In contra 
oricărei sciziuni în partid, deci nimie în contra lui Bră- 
tianu. 

— Un mic incident: Ypersele de Strihou, **) care 
primise o acreditivă specială, (ne comunicată la timp, 
îmi spune Porumbaru), voia să aibă un loc afară din 
rândurile corpului diplomatie, Nu s'a dat satisfacere 
cererei lui, după ce a fost consultat Regele în timpul 
parcursului. 

—La intrarea în Palat, în capul scărei, cele două 
  

30 septembre. — Funârailles du Roi. Exaelitude et ser- 
vice d'ordre assez bon. Ont suivi tout le temps N. Filipescu 
et Toma Ionescu, qui avaient si indâcemment salu€ la 
mori du Roi! 

— Caus€ gare avec Pherekyde. Il prâche la patience, 
ne rien prâcipiter, que Bratianu se tienne en contact per- 
manent; avec les chefs de partis. Contre toute scission dans 
le parti ; done rien contre Bratianu. 

— Un petit incident: Strihou ayant recu une acer6- 
ditive speciale (pas communiqute ă temps, me dit Porum- 
baru), voulait avoir une place hors des rangs corps diplo- 
matique. On ne donna pas suite, apres avoir consultă pen- 
dant le trajet le Roi. 

— A Ventrâe au Palais, en tâte de Vescalier, les deux 

”) V. Anexe, No. V. 
**) Ministrul Belgiei.
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Regine. Sunt primul căruia Regina Elisabeta i-a în- 
tins cu grabă mâna. Şi. Culcer, care fusese şi el tratat: 
de ambele Regine cu o specială simpatie, a fost foarte 
mişcat de aceasta. 

— Fac atent pe Stirbey că veteranii au făcut mare 
impresie în cortej, şi că Regele ar trebui să aibă un gest, 
binevoitor în privinţa lor. 

1 Octombre. — Costică Arion îmi raportează, 
cuvintele aproape de ură ale fiului Filipescu în contra: 
mea. Afară de prostiile privitoare la Consiliul de Coroa- 
nă pentru care aşi fi vestit prea târziu pe tatăl său !, acu- 
zaţiunea, că întrun guvern naţional, Take Ionescu. ar 
pune ca condiţie ca, Filipescu să aibă războiul, pe când, 
eu n'aşi vrea să fac aceasta ! ! De satisfacţiile noastre de 
amor propriu sau de ambițiile noastre personale. este 
vorba, acum !... :Nenorocită ţară, care poate fi agitată, în. 
astfel de momente, de astfel de mentalități. 

— Stirbey îmi spune că Regele apreciază ideea des- 
pre veterani şi cere o formulă. Imi cere părerea dacă. 
trebue să rămână pe lângă Rege, căruia i-a dat demisia, 
demisie respinsă. . 

  

Reines. Je suis le premier civil auguel la Reine Elisabeth 
a tendu avec empressement la main. Culcer avait 6t6 aussi 
Pobjet de marques spteiales des deux Reines; fut tr. 
&mu de cela 

— dJ'attire Tattention de Stirbey sur le fait que les vâtâ- 
rans ont fait grande impression dans le cortăge et que le Roi 
devrait avoir un geste gracieux pour euz, 

1 octobre, — C. Arion me rapporte les propos du fils: 
Filipescu, de mefiance, presque de haine contre moi. A part 
les bâtises remontant au Conseil de Couronne, pour lequel. 
Jaurais trop tard prevenu son păre (! !), Paceusation que: 
dans un gouvernement national, Take lonescu poserait 
comme eondition que lui Filipescu ait la guerre, tandis que 
moi je n'en ferais rien!! Et c'est de nos satistactions d'a- 
mour propre ou de nos vis€es personnelles qui'il s'agit en 
ce moment! Triste pays que de pareilles mentalitâs peu- 
vent agiter. 

— Stirbey me rapporte que le Roi apprâcie Pidâe pour 
les invalides et demande une formule. Il me demande con- 
seil s'il doit rester auprăs du Roi, â qui il a offert sa d&- 
mission, demission repousste.
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— Tzigara îmi cere o rectificare, în «La Politique», 
în privinţa, interpretărei false a unei telegrame a Im- 
păratului Austriei, care servise «Adevărului» pentru a ataca pe Regina Elisabeta. 

— G, Stroici şi N. Ghika îmi cer să, persist în linia, 
mea, de conduită şi: să nu cer un guvern naţional, să ne 
rezervăm şi să fac apel la marele comitet dacă, comitetul 
consultativ mă plietiseşte. 

2 Octombre. — Corpul Regelui a. fost expus până la 
orele 3 dimineaţa. Mulțimea, p'a încetat de a defila. Ul- 
tima zi eram la Palat la orele 84; oficiul religios foarte 
rumos, bine ordonat, cor foarte bun. La orele 7 avu- 
sese loc o slujbă catolică. — Printre Corpul diplomatie, 
Prinţul de Wedel, trimis special dela Berlin ; i-am făcut 
cunoştinţa ; îşi reamintea mulţe nume româneşti dela, 
războiul 77—78. — La gară aflăm că fraţii Buxton, sosiți 
din Bulgaria, unde căutaseră un nou bloc balcanic creş- 
tin, au fost victimele unei tentative de asasinat din par- 
tea unui Albanez; grav răniţi. — De abia ureaţi în 
tren (Primul ministru invitase în vagonul lui, afară de 
Take şi de mine, pe Lahovary, Arion şi Nacu), 
  

— 'Tzigara me demande une rectification dans la «Po- 
Htique» contre une fausse interprătation de ia depâche de lEmpereur d'Autriche, ayant servi a P« Adevarul» pour at- taguer la Reine Elisabeth. - 

— G. Stroici et Nicolas Glyka me demandent de persis- 
ter dans ma ligne de conduite, de ne pas demander un gou- 
"vernement national, de nous râserver eţ den appeler au grand Comită si le Comit6 consultatif m'ennuie. 

2 octobre. — Funârailles du Roi. — 'exposition du corps 
„a durâ jusqwa 3 h. du matin. La foule n'a pas cess6 de defi- ler. Pour le dernier jour cn 6tait au Palais ă 8 h. %. Office teligeux tres beau; bien ordonn6; excellent choeur. A 7 h. il :y avait eu une messe et une bânediction catholiques. 

Dans le corps diplomatique, le Prince Wedel tout spâcia. lement envoye de Berlin: ai fait sa connaissance; se rappe- lait beaucoup de noms roumains de la guerre de 77—78. — A la gare on nous apprend que les frăres Buxton, arrivâs de Bulgarie, oi ils avaienţ cherch€ un nouveau bloe balkani- que chrâtien, avaient st6 Vobjet d'une tentative d'assassinat 
de la part d'un Albanais; gri&vement blessâs. A. peine dans le irain (le premier Ministre avait invite dans son wagon, en
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Take Ionescu exclamă: «L/au asasinat ticăloşii!» — Cine. ei?-—Cine, decât Austriacii 1—După aceasta, vine în vorbă. 
numele lui Czernin şi ne mai stăpânindu-mă, interpelez; 
foarte viu pe Take cum poate să presupue ca un om ca, 
Czernin să fie acuzat de un lucru ca acesta. «Mai întâi 
nu Austriacii sunt cei cari au făcut Sarajevo», adaog eu. 
Take pretinde că Czernin a vroit să conrupă pe Fermo 
cu 20.000 lei. I-am spus modul meu de a gândi asupra 
gazetarilor vânduți străinilor Şi cari au pretenţia să ne 
conducă ! 

— La, Curtea-de-Argeş vreme frumoasă, privelişte 
plăcută, munţii din fună plini de zăpadă, mulţime sme- 
rită. Măreaţă trecerea sieriului sub domul de steaguri 
plecate. La întoarcere. în sala gărei, Regele şi Regina 
dau mâna cu toţi asistenții; îşi fac de pe acum foarte 
bine “meseria de Regi. : Strângerea de mână cu Culcer 
foarte lungă : a fost observaţă, Aceasta mă bucură. 

Vineri, 3 Oetombre. — Primesc vizita matinală a lui 
Bussche, care afirmă că d. Schebeko a adus mulţi bani 

  

dehors de Take et de moi, Lahovary, Arion et Nacu), Take Jonescu s'ecrie: «Ils les ont assassin6s, les cochons!» — Qui ca, ils ? — Les Autrichiens, parbleu! 
Lă-dessus arrive le nom de Czernin, ef hors de moi jin- terpelle vivement Take, comment il pouvait supposer qw'un homme comme Czernin pât âtre accust de pareille choss, «Ce ne sont d'ailleurs pas les Autrichiens qui ont fait Sera. jevo» que jajoute. — Take lă-dessus prâtend que Czernin a voulu eorrompre Fermo pour 20.000 lei. Je lui ai dit ma fa- con de penser sur les journalistes vendus â letranger et qui prâtendent nous râgir! 

— A Curtea de Arges beau temps, — paysage doux — montagnes du fond blanches de neige, — foule recueillie; magnifique le passage du cercueil sous le dome des dra- peaux inelin€ş, : . 
Au retour, dans la salie de la gare, le Roi, la Reine ten- dent la main ă tous les assistants. Ils font dâjă tres bien leur mâtier de Roi, La poignâe de main â Culcer a 6t6 trâs longue: elle a 6t6 remarqute; jen suis trăs ais6, 
Vendredi, 3 octobre. —- Visite matinale de Bussche. II



+310 NOTE POLITICE — 1914 

şi că Banca Generală a cumpărat 5.000.000 ruble pentru 
armata din Polonia. Şi n'ar fi decât o slabă fracțiune a, 
“conţinutului valizelor lui Sehebeko ! Va aduce acest fapt 
la eunoştinţa lui Brătianu. — In cursul zilei s'a vorbit 
la mine (Bărbulescu), că această operaţie e deja cunos- 
-cută în oraş! (A se vedea mai Jos). 

Lui Bussche îi vorbesc iar de Transilvania, de proce- 
sele nestinse, de dorinţa, lui Tisza, da a proceda la con- 
cesii în doze prea mici, de subordonarea participărei 
noastre active la darea unei legi electorale. — E] îmi 
zăspunde : Nu, tot va fi acordat, în acelaş timp, cred că 
pot să vă afirm că în ziua când vom relua, Lembergul, 
guvernul va da Transilvaniei totul, deodată. Prinţul de 
“Wedel se reîntoarce prin Viena, pentru a mai influenţa 
“pe Împărat. 

— Vizita lui Poklevsky, cerută de el. Ne 'expli- 
căm asupra faptelor şi spuselor lui Blondel, pe cari 
Poklevsky le critică diseret şi foarte curtenitor. Ii spun 
modul meu de a gândi asupra lui Toncescu, Victor o- 
nescu şi alţii. Teza mea: sunt o ţară mică ; nu pot să 
alerg după aventuri şi mai ales să rămân fără sprijin. 
„Dacă Germanii înving, sau dacă lupta, rămâne fără re- 

  

atiirme que Mr. Sehebeko a apport6 beaucoup d'argent et 
-que la Banque Geânsrale a achete 5 millions de roubles pour 
larmâe de Pologne.+ Ce ne serait quw'une faible fraetion des "valises de Schebeko! Il rapportera le fait ă Bratianu, — 
Dans la journâe on a parlă chez moi (Barbulescu) que cette 
„ptration 6tait connue dâjă en ville! (voir plus bas). 

— Arion. Le fils Filipescu au Club, en aceumulant les 
soi-disant preuves de mon inimiti6 pour son pâre, a dit 
naivement que Take Ionesco avait promis de n'entrer dans 
un gouvernement national que si Filipescu avait la guerre, 
tandis que moi j'en faisais litiere, pour peu que je m'assure 
VInterieur! Voilă ce qui, ă cette heure, peut agiter un Nicu 
Filipescu!! 

— Visite, demanate par lui, de Poklevsky. — Nous nous expliquons sur les gestes et; faits de Blondel, que Poklevsky disoretement, mais trăg courtoisemenț, critigue aussi. J'ai mon frane parler sur Ponceseu, Victor Ionescu. Ma thâse: 
de suis un petit pays; je ne puis courir des aventures et “surtout rester sans appui. 'Si les Allemands triomphent on
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zultat, sunt două ipoteze în care situaţia, mea este rea, 
în caz când prin procedarea noastră greşită ne-am în- 
străinat Germania. Rămâne ipoteza unui succes rus: 
“Piu mult, ca Poklevsky să ştie că sunt cel dintâi care am 
pledat faţă de defuncţul Rege necesitatea de a ţine sea- 
ma, şi de această politică. Ii destăinuese tot ce lăsase să 
se înţeleagă Regele, că această politică putea eventual 
să fie politica lui. 

Poklevsky procedează prin întrebări : Recunoşti că 
“dacă suntem învingători, idealul vostru naţional se rea- 
jizează, mai lesne ? Că orice bun Român trebue deci să 
„dorească victoria, noastră ? Că atunci, dacă avem o vic- 
torie mare în Polonia, trebue să intraţi în acţiune, pen: 
tru a precipita prăbuşirea Austriei ? 

Anglia garantează tot, fiindcă s'a angajat să sus- 
Vie politica noastră de naționalități (dar Basarabia ?..).— 
Eu: Dar dacă menţinerea Austriei este un punct al 
politicei ei, pentru a contra-balansa, eghemonia Dv. ? — 
El: Dar Dv. statele celelalte, cu Ungaria, veţi forma 
această, contrabalansare. (Notez contradicţia: e vorba 

  

sil y a coup nul, il y a deux hypothtses dans lesquelles ma 
„situation est mauvaise, au cas ou par nos mauvais procâdâs 
nous nous sommes ali6n6 lAllemagne; reste Phypothăse d'un 
succâs russe: je tiens ă ce quiil sache que je suis le premier 
a avoir plaid6 aupres du defunt Roi la nâcâsite d'envisager 

_„aussi cette politique. — Je lui confie tout ce que le Roi a- 
„Vait laiss6 entendre que cette politique pouvait eventuelle- 
ment âtre la Sienne, 

Poklevsky procâdait par interrogation : Reconnaissez- 
„vous que si nous sommes victorieux, votre idâal national se 
r6alise plus facilement? Que tout bon Roumain doit souhai- 
ter alors notre victoire? Qw'alors, si nous avons une grande 
victoire en Pologne, vous devez agir pour prâcipiter la debâ-: 
„le de P'Autriche ? 

„D'Angleterre garantit tout, parce quelle s'est engagte â 
soutenir votre politique des nationalites. (Et la Bessarabie?) 
Moi: Et si le maintien de PAutriche est un point de sa poli- 

„tiaue, pour faire contrepoids ă votre hâg&monie? Lui: Non, 
„est vous, les autres Etats, la Hongrie, qui formerez ce con- 
trepoids. (Je note la contradiction: la, Hongrie, et c'est ă elle 
qwon prend la Transylvanie!).
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de Ungaria, şi ei i se ia Transilvania 1). — Vorbese de 
Dardanele. — EI: Dacă Turcia se astâmpără, va ră- 
mâne la Dardanele, dar dacă ne declară război, ceeace 
poate să ne stânjenească foarte mult şi pe noi şi pe En- 
glezi, vor fi goniţi şi se va găsi un regim internaţional 
de stabiht acolo. 'Turcia nu vrea, să facă, război şi noi 
evităm orice motiv. | 

Plecând : Suntem bine înţelegi pe cele trei puncte ? 
Intrebat despre înaintarea, convorbirilor asupra, neutra- 
lităţei: «Da, neutralitatea care implică însă acţiune ul- 
terioară, fiindcă trebue să ocupați ceeace vi se va, cuveni, 
lucru ce nu ar mai putea avea loc când totul va fi sfâr- 
şi. Cu precizie, îmi spune: «cum vom avea o victorie 
în Polonia, trebue să intraţi». 

4 Oetombre. — Comitet. Filipescu lipsă. Delavran- 
cea, mă. asigură că a intrat, în -cuşcă : E] nu are nimic cu 
mine, dar nu vrea să depărtez pe Take, inamicul comun 
fiind Brătianu. Nu avem altă grijă... ! 

  

Je parle des Dardanelles. — Lui: Si la Turquie se tienţ 
tranquille, elle restera aux Dardanelles, mais si elle nous d&- 
clare la guerre, ce qui peut beaucoup nous gâner, nous et les 
Anglais, on les chassera et on trouvera bien un regime în- 
ternational ă €tablir lă-bas. La Turquie ne veut pas faire la 
guerre et de notre cât6 nous 6vitons tout motif. Mâme /his- 
toire des eapitulations, et pourtant on ne peuty renoncer. 

En partant: sommes-nous bien entendus sur les trois. 
points? | 

Interrog€ sur Pavancement des pourparlers sur neutra- 
Lit: «oui, neutralit6 qui implique action ulterieure, parer- 
que vous devez occuper ce qui vous reviendra, ce qui ne 
peut avoir lieu lorsque tout sera, fini. Avee prâcision îl me 
dit: sitât que nous aurons une victoire en Pologne, vous de- 
vez agir. 

„> Oubli6 de noter avee de Bussche: Je lui ai reparlă de la 
Transylvanie, les procăs non teints, du dâsir de Tisza do 
procâder aux concessions â petites doses, de subordonner ă 
notre participation active Poctroi d'une loi 6lectorale. — Il 
me râpond: Non. Tout sera accordt ă la fois. Je erois poun- 
voir assurer que le jour ou Lemberg sera repris, le gouver- 
nement concădera â la Transylvanie tout ă la fois. Le Prince 
Wedel retourne par Wien pour presser encore aupres de 
YEmpereur.
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La comitet se discută un guvern naţional. Explie 
clar că nu îl doresc şi nu îl propun. Lahoavary aceiaşi 
părere. — Grădişteanu îl vrea pentru că nu are înere- 
dere în chipul cum Brătianu conduce politica, externă ; 
Arion, pentrucă se teme de agitaţiune, şi numai un gu- 
vern naţional o poate domoli: Să îndrumăm pe Rege, 
însă abţinere, dacă nu sar da partidului partea ce i se 
cuvine. Olănescu, aceiaşi părere, lăsându-i-se şefului 
sarcina,  dozajului şi nici un demers de care el să. se 
găsească legat. 

In particular, Arion: «Cu nici un chip Take la ex- 
terne; dacă le vrea Brătianu, tu la război». 

5 Octombre. — Beldiman dela Berlin, a venit cu 
Wedel. Vede pe Rege la 2/4. Asupra Bulgariei : Are o 
convenţie scrisă cu Germania, de asemenea există un 
tratat secret între Germania şi 'Turcia. Beldiman a, te- 
legrafiat-o guvernului, şi Regele avea cunoştinţă de o 
clauză care obligă pe Bulgari a nu face nici o agresiune 
în eontra «prietenilor» Germaniei. Alias : suntem garan- 
taţi ca aliaţi ; iar nu ca adversari. Va da această, indica 
ție şi lui Filipescu. (a se vedea mai Jos). 

— Victor Antonescu a venit să mă consulte în pri- 
vinţa taxelor succesorale regale. Sunt de părere a le 
reduce la minim şi a, le încasa. 

6 Octombre. — Grigore Cantacuzino vine să-mi vor- 
bească mai mult de afacerea «Minervei». Pretinde că voia 

  

Dimanche, 5 octobre. — Beldiman de Berlin est venn 
avee Wedel. Il voit le Roi ă 2h. %. Sur la Bulgarie : elle a 
une convention 6erite avec VAllemagne, de mâme quiil y 
a trait secret entre Allemagne et Turquie. Beldiman Pa 
tel6graphi€ au gouvernement et le Roi avait connaissance 
dune clause obligeant les Bulgares ă ne nouvrir aucune a- 
gression contre «les amis» de l'Allemagne. Alias, nous som- 
mes garantis en tant qu'alli6s et non en tant qu'adversaires. 

Il va donner cete indication â Filipescu aussi. (Voir 
page suivante). 

— Victor Antonescu est venu me consulter au sujet des 
taxes suocessorales royales, Suis Wavis de les veduire ă mi- 
nimum et de faire payer. 

21
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să vânză o parte din acţiunile lui unor români ; restul 
în opţiune. A renunţat la, toată afacerea : mare merit !... 
Foarte supărat de nota «Epocei»; profită pentru a-mi 
spune că manifestaţia lui Filipescu din Septembre era 
pregătită de Filipescu, care pe drum i-a: spus că totul 
era gata pentru război şi că trebuia numai să mi se for- 
ţeze mâna. Aşa numai Pa, decis pe dânsul (La Comitet 
Filipescu aruncase toată vina pe fiul său!!). 

— Deşliu. Dezolat de ce simte la Filipescu. Nu vrea 
cu nici un chip desbinarea. Insă să, stărui ca Filipescu 
să aibă Războiul întwun guvern naţional. 

— Vaida cu Goldiş, Neniţescu şi cu un al patuulea. 
vin după informaţii : Românii nau nici o încredere în 
Tisza ; Ungurii nu pot concepe nimic care să nu fie 
îndreptat contra României. Germania doară să scape 
Austria, care este osândită peirei, căci nici un soldat nu 
s'a dus la război decât cu nădejdea de a fi bătut! 

— D. Vsevelod de Sfatkorsky, introdus de Poklev- 
sky. Reprezentant al agenţiei telegrafice din Petrograd. 
Nota dominantă : Să nu fie prea târziu; dacă ne-am 
hotărî numai după o victorie rusă ! (accentuarea conver- 
saţiei cu Poklevsky). Acţiunea noastră ar atrage după 
dânsa, și pe Italia; Italia n'a mişeat pentrucă nu şi-a com- 
plectat artileria !! Grieful ei în contra Austriei: a de- 
terminat resbel, când putea să facă ca 50.000 oameni 
din armata ei să rămână în Lybia. 

Marţi, 7 Octombre. — Beldiman despre Bulgaria. Am 
reluat împreună conversaţie despre politica generală. 
Imi dă câteva texte ale telegramelor lui: «20 Iulie. Gu- 
vernul bulgar a reiterat asigurarea de a merge cu Tri- 
pla alianţă. Dă asigurare că nu are nici o veleitate con- 
tra, nouilor noastre provincii şi guvernul german poate 
da garanţie în această privință». 

«21 Iulie. Alianţa cu "Turcia, încheiată. Inţelegerea 
«turcă-bulgară pregătită sub auspiciile germane. Con- 
«venţiunea  germano-austro-bulgară conţine clauză 
«specială de garanţie pentru noi. Această clauză a fost 
«adusă la cunoştinţa Regelui prin legația germană din 
«Bucureşti».
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«27 Iulie. Rechemarea, lui Derussi a fost provocată 
«din Berlin. EI tot ameninţa Sofia cu menţinerea păcei 
«din Bucureşti, pe când se negocia, în Germania ca Bul- 
«garia, să-şi ia, compensaţiile în Macedonia». 

«28 Iulie. Se semnalează din Berlin că Manu pro- 
«pune o declaraţie de neutralitate comună 'Turciei şi 
«Greciei !» | 

«9 August. S'a încheiat convenţia, tureo-bulgară». 
— Am sondat pe Bussche asupra punctului dacă 

este adevărat că Germania ne-ar opune «un prea, târziu», 
dacă ne-am decide numai după o victorie a lor. — Niei 
odată. Şi a făcut chiar atent pe prinţul de Wedel să nu 
mai pue insistenţe. — I-am obiectat că tocmai din con- 
versaţia lui cu Carp, Carp a tras concluzia, aceasta.. — 
Bussche : Wedel a fost numai un soldat grăbit, care mici 
nu a avut instrucțiuni speciale. 

— La orele 6, Brătianu. Ar dori să constitue gu- 
vern naţional, dacă nu ar vedea greutăţi mari. Vine să 
mă consulte, de oarece nu ar da sfat Regelui dacă ar 
simţi că sunt diverginţe. Numai greutatea internă l-ar 
împinge. — Amintesc că el însuşi rezerva un guvern na- 
țional pentru momentul -acţiunei. — Da, dar avem un 
Rege nou şi care nu poate da guvernului autoritatea ce 
putea câştiga dela, fostul Rege. — Eu: Acesta nu este 
suficient pentru a crea un precedent şi pentru a slei 
orice rezervă. — Examinând mai de aproape, recunoaşte 
că dacă Filipescu nu are Războiul—<şi eu nu i-l dau», 
că dacă nu este acţiune, se sparge guvernul. — «Ce ne 
rămâne pe urmă, zic eu; Bagdat dela Casaţie 7...» 

Va vedea pe Pherekyde şi pe Take; dacă majori- 
tatea este pentru un asemenea, guvern, ne vom revedea ; 
dacă nu, convenim să spunem că nu ne-am întâlnit, — 
Mi-a mărturisit că ordinele lui sunt nesocotite şi că va- 
Soane ce ei credea expediate, au fost împiedecate... | 

Azi a avut prima conversaţie politică cu noul Rege. 
8 Octombre. — Moartea lui Sturdza. Regele a fost 

la 11 ore la casa mortuară, Regina la 4 ore. Eu bine 
primit de fiul şi de văduva, |
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Joi, 9 Octombre. — Un comunicat de azi dimineaţă 
anunţă că Regele, după ce a consultat Preşedinţii Ca- 
merii şi Senatului, a respins demisia cabinetului. — In- 
gropat guvernul naţional. | i 

— Suntem convocați la Palat, eu la orele 4, Take 

la orele 7. Regele cordial, lungă strângere de mână 
prietenească. Il felicit şi îi urez ca puţin din norocul 

Regelui Carol, adăogat la tăria lui personală, să-i per: 
mită să facă lucruri mari. 

Asupra politicei interne, a cunoscut conversaţia mea 
cu Brătianu şi a împărtăşit părerea că un guvern na- 

țional trebuia rezervat pentru momentul când va fi o 

acţiune de întreprins. Speră că liniştea se va menţine. 
— Insinuez că aprecierea, de a şti pe Regele mai puţin 

îndurător decât; Regele Carol şi că ar putea să lovească, 
a contribuit la această atmosferă. — Râde cu poftă şi 

spune că aceasta trebue rezervat pentru când va fi ne- 

cesar. — Îi raportez cuvântul lui Bussche, că doi oameni 
se tem : Take şi Mille. — Imi răspunde tot râzând că 
lui Mille nu-i face cinstea să se veupe de dânsul decât 
când, din întâmplare, îl citeşte. Nu adaogă nimic pentru 

  

Jeudi, 9 octobre.— Un communiqu€ de ce matin annonce 

que le Roi ayant consulte Prâsidents Chambres et Sânat, a 

vejete demission du Cabinet. Enterrâ le gouvernement na- 
tional. 

— Sommes convoqu€s, moi 4h., Take 7h. — Le Roi cor: 

dial; longue poignâe de mains amicale. Je fâlicite le Roi et 

lui souhaite qu'un peu du bonheur du Roi Carol, ajoute â 

sa propre fermetâ, lui permette de faire de grands actes. 

Sur politique interieure, il a connu ma conversation a- 

vec Bratianu et a paxtag6 Pavis gu'un gouvernement natio 

nal devait 6tre reserve pour le moment o îl y aurait une 

action ă entreprendre, Il €spere que le calhne se maintien- 
_dra. Je glisse Pappreciation que le fait de savoir que le Roi 

est moins endurant que le Roi Carol et qu'il pourrait taper, 
contribue ă cette atmosphăre. 

]] vit de bon coeur et dit qu'il faut râserver cela pour 
quand cet n6câssaire, — Je lui rapporte le mot de Bussche, 

que deux hommes ont peur, Take et Mille. Il râpond, tou- 
jours riant, qu'ă Mille il ne fait Phonneur de s'oceuper de 

lui que lorsque par hasard il le lit. Il n'ajoute rien pour
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“Take; dar în urmă îmi repetă de două ori: «Ce păcat 
pentru un om aşa de strălucitor». 

Este în curent cu o mulțime de fapte mărunte, ca 
telegrama rău-voitoare pentru Austria făcută de un 
poliţai Dobias; şi văd în el un om care ar dori să i se 
simtă mai mult autoritatea. Nu admite ca fiecare om 
politic să-şi creeze dreptul de a face politica lui perso- 
nală cu străinătatea. In opoziţie da, fiind că este o armă 
în contra guvernului ; dar ia putere, în sânul aceluiaş 
partid ?.. Din nenorocire, exemplul rău a fost dat anul 
trecut, de d-l Take Ionescu, cu interviewurile şi manife- 
staţiile lui. — Pentru un moment, o adevărată groază 
de Take! 

Plecând, îmi mulţumeşte călduros că dau concurs 
guvernului său. Afirmaţie constantă: Nu este nimic, 
nimic schimbat ! 

O anecdotă : «Cogălniceanu este primul român pe 
care lain cunoscut. Intro zi, la bunicul meu mi se spune 
că o să prânzim cu un român... Uu român ? Ce reprezenta, 
asta 1... Soseşte un domn gros, cu ochelari, pe o căldură 
îngrozitoare, îmbrăcat cu un frac, un pantalon de nan- 
kin, o jiletcă la fel şi o pălărie de pae enormă. Cât n'am 

  

Take, mais bientât il me dit par deux fois: quel dommage 
pour un homme si brillant! 

II est au eourant d'un tas de menus faits, comme des 
depâches malsonantes pour VAutriche d'un «poliţai» Do- 
bias, et je sens un homme qui voudrait que Pautorite se fiţ 
un peu plus sentir. 

Il p'admet pas que chaque homme politique se eroit le 
droit de faire sa politique &irangere. Dans Popposition, oui, 
car c'est une arme contre un gouvernement; mais au pou- 
voit, dans le sein du mâme parti?! «Malheureusement, le 
mauvais exemple a 6t& donne par M. Take Ionescu, avec ses 
înterviews et ses manifestations de Pann6e derniăre» ! (Pour 
le quart Vheure une sainte horreur de Take!) 

Em partant, ehaud remereiemenţ de ce que je donne mon 
xoncours A son gouvernement. Affirmation constante: [l n'y 
a rien de change. 

Une anecdote : Kogălniceanu est le premier roumain que 
Vai eonnu. Un jour, ehez mon grand-păre, on nous dit que nous 
allons dîner avec un Roumain. Un Roumain? Qwest ce que
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râs, noi copii, de el!.. Nu puteam să bănuese atunci cât 
de inteligent şi cât de instruit era. 

— La eşire, colonelul Paul Angelescu caută să-mi de- 
monstreze pe hartă că situaţia Ruşilor este admirabilă, 
că au restabilit un front de bătaie drept şi bine calculat, - 
că Germania este în rea postură, — dar că noi trebue să 
aşteptăm şi mai ales să nu admitem ca teren de luptă, 
decât în Transilvania platoul de sus al Tisei! 

„10 Octombre. — Bussche îmi aduce mai multe tăeturi 
din gazete şi îmi spune că articolul semnat de Fermo, 
în «Universul» de ieri. cu o mulţime de detalii falşe cari 
au supărat grozav pe Brătianu, este furnizat de Alex. 
Constantinescu. A regăsit în el o frază pe care Costi- 
nescu a spus-o textual lui Bussche! (acum înţeleg alu- 
zia Regelui pentru oamenii cari au fiecare politica lor 
externă !). , 

Imi mai povesteşte un fapt foarte curios. Privitor 
la medicamente de cumpărat, căpitanul Coandă (un fost 
marinar, fost subprefect takist). a căutat să convingă 
  

cela reprâsentait? Arrive un gros monsieur ă lunettes, par 
une terrible ehaleur, portant un frac, un pantalon de nan- 
kin, un gilet de mâme et un gros chapeau de paille. Ce que 
nous avons ri entre enfants ! Je ne pouvais me donter alorz 
combien il 6tait intelligent et instruit. 

— Em sortant, le Colonel Pau] Angelescu veui me d€- 
montrer sur la carte que la situation des Russes est admi:- 
rable, qw'ils ont râtabli un front de bataille droit et bien 
calcule, que VAllemagne est en mauvaise posture...., mais 
que nous devons attendre et surtout wadmettre comme ter- rain de lutie, gue, en Transylvanie, le plateau de la Theiss 
supărieure. Ca nous a râussi!! 

10/23 octobre. Bussche. I] m'apporte diffârentes coupures et me dit que article sign Fermo dans «Universul» d'hier 
avec force dâtails faux et qui a fait du mauvais sang â Bratiano, est fourni par A. Constantinescu et il s'y trouva une phrase que Costinescu lui a dite ă lui-meme, Bussche ! 

Combien je comprends /allusion du Roi aux hommes 
qui ont ehacun leur politigue 6trangăre! 

Il me raconte aussi un fait bien curieux. A propos de mâdicaments ă acheter, le capitaine Coandă (un ex-marin. ex sous-prâfet takiste) a chereh6 â convainere le consulat
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Consulatul gernian că erau patru milioane de cumpără- 
turi de făcut, dar că două milioane erau de împărţit; 
drept comision. I-am spus că nu poate fi decât o cursă 
pentru un şantaj. 

— Argetoianu mă vesteşte că suntem în ajunul unei 
spărturi în partid, că Filipescu era, pe punctul de a face 
un partid cu Take. Motivele lui: 1) Atitudinea gazetelor 
mele. 2) N'am raportat fidel Regelui ceea-ce eram însăi- 
cinat să-i spui. 3) Prea menajez pe Brătianu. 

11 Oetombre. — Comitet. Se anunţase că o să se facă 
gol împrejurul meu. Toţi au venit. A trebuit să reface îs- 
toricul convorbirilor mele (urmarea şedinţelor noastre) 
cu Regele Carol, pentru a ataca eu pe acei ce se tem 
de infidelitatea memoriei mele sau că atitudinea mea ar 
fi dubioasă. Pe urmă am povestit întrevederea mea cu 
Regele Ferdinand, insistând asupra acestei fraze : «nu 
este nimica schimbat». 

In timpul discuţiei, Filipescu a afirmat că. se sem- 
nase cu Rusia; deci nu se 'mai poate primi nimic de la 
Germania, nici muniții, nici medicamente: «nu mai pri- 
mese nimic de la ei, nu le mai dau nimie».—Lahovary o- 
  

d'Allemagne qu'il y avait 4 million d'achats ă faire, mais 
que 2 millions 6taient ă partager comme commission. Je 
lui ai dit que ce ne pouvait âtre que Pamoree dun chantage. 

— Argetoianu m'avertit qwon est â la veille d'une rUup- 
ture dans le parti; que Filipescu âtait sur le point de con- 
clure un paete avec Take. Ses griefs: 1) L'attitude -de nos 
journaux; 2) Je n'ai pas rapporie fidslement au Roi ce que 
ai 6t6 charge de lui dire; 3) Je prottge trop Bratianu. 

Samzdi, 11 octobre. — Comite. On avait annoncă aw'on 
allait faire le vide autour de moi. Tous sont venus. Jai du 
refaire historique de toutes mes conversations, — suite de 
nos stances, — avee le Roi Carol, pour charger, moi, ceux 
qui eraignent que ma mâmoire est infidăle ou mon attitude 
sujette ă caution. Puis jai relat& mon entretien avec le 
Roi Ferdinand, insistant sur sa phrase cil n'y a rien de 
chang€;! | 

Dans la discussion, Filipescu a affirme aqwon avait signe 
avec la Russie, — donc on ne peut plus rien accepier de 
PAllemagne, ni munilions ni mâdicaments: «je n'accepte 
rien d'euxs, je ne leur donne plus rien». | 

Lahovary obiecte que les traitâs sont secrets et qu'on
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biectează că tratatele sunt secrete şi că se comit indiscre- 
ţii faţă de Filipescu căci, cunoscându-i temperamentul, 
se face dinadins ca să le divulge. — Olănescu : Partidul 
Conservator nu poate merge decât în o singură direcţie. 
Guvernul să trateze în acest sens, căci altmintrelea nu o 
să mai aibă sprijinul nostru. Dacă armata nu este gata, 
cum era gata la epoca Consiliului de Coroană ? 

Vlădescu, mai cuminte, nu cere nici o comunicare : 
Dacă s'a semnat ceva cu Rusia, nu sa făcut decât cu 
consimţământul şefului nostru şi este nedrept să se spue 
că totul a fost făcut de Brătianu. — Tot restul convorbi- 
rii fără însemnătate şi ne-am despărţit într'o atmosferă 
bună, | 

Am vorbit în urmă cu Greceanu, care blamează ati- 
tudinea lui Filipescu, care vrea să ne readucă la Take 
Ionescu. In «Evenimentul» de a doua zi, a avut de altmin- 
trelea o eşire violentă, reamintinăd discursul lui Fili- 
pescu cu «Şloim cu aere de Cezar». 

12 Oetombre. — Lungă întrevedere cu' Maiorescu. 
Este foarte mişcător, greu atins : boală de cord pe care o 
suportă cu stoicism. Nu e blând cu unii contimporani. 
«Take : Canalie! Filipescu: canalie; — dar canalie 
  

fait des indiserâtions â Filipescu pour qu'il les divulgue, 
connaissant son  ternperament. — Olaneseu: le parți aon- 
servateur ne peut aller que dans une direction. Que le gou- 
vernementţ traite dans ce sens, autrement il n'a plus notre 
appui. Si Parmâe n'est pas prâte, pourguoi l'âtait-elle lors 
du Conseil de Couronne? 

Vladescu, plus sage, ne demande aucune communication. 
Si on a sign avec la Russie quelque chose, on ne Pa faiţ 
qu'avec le consentement de notre chef et il est injuste de 
dire que c'est Bratianu qui a tout fait, 

Le reste verbiage et on s'est separe dans une bonne at- 
mosphere. Caus6 ensuite avec Grecianu qui blâme /attitude 
de Filipescu, voulant nous ramener â Take Ionescu. (Son 
«Evenimentul» du lendemain a dailleurs eu une pointe vi- 
goureuse en rappelant le diseours de Filipescu avec. «Şloim 
aux allures de Câsar»). 

Dimanche, 12 octobre. — Longue eniretien avee Maio- 
reseu, Îl est torehant et tr&s touch aussi: maladie de coeur 
qu'il prend stoiquement, Il range ses papiers. Pas tendre 
pour certains contemporains.
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şi Carp (9) dacă a putut face ce s'a făcut la Olăneseu».— 
Imi povesteşte cum, cu Regele Carol, a pregătit preşe- 
denţia mea: «să fie la direcţie un om cum se cade». A 
găsit bună soluţiunea de a prepara pe George Știrbey. 

In trecut, câtă vreme a trebuit, câtă răbdare ca Re- 
gele Carol să-l vadă cu ochi mai blânzi. Fusese doi ani 
în şir amicul foarte inteligentei D-nă X. Dânsa n'a ertat 
niciodată recăsătoria lui Maiorescu şi Pa ponegrit mereu 
pe lângă Rege. 

13 Octombre. — Colonelul Rudeanu vine din Germa- 
nia. Ştie că toată lumea acolo se aşteaptă la un război 
de cel puţin încă un an. Este şi el convins de izbânda 
finală. In Franţa, «coup nul»; pe Ruşi însă îi vor topi. 
In Germania abia ştie lumea ce atitudine ciudată avem. 
La Viena, ministrul de război Krobatin Pa întrebat pe 
faţă dacă armele şi muniţiile ce ei ne-au dat, ne vor servi 
contra lor !?. 

Un căpitan şi un inginer dela C. F. R. au fost în 
Rusia spre a cerceta ceeace el Rudeanu ştia mai înainte, 
dacă uzinele de acolo ne pot fabrica arme şi muniții. 
Nici una nu ne poate face, neavând utilaj pe calibrul nos- 
tru, şi nici nu vor, pentru că a lucra pe două calibre, ar 
fi o mieşorare cu mare procent a, producţiei lor. Altă 
sursă de alimentare nu avem decât Germania ŞI Austria. 
Se va, cerceta în America. Un mit: fabricile lor nu sunt 
montate pe piciorul necesar ; şi cât timp! ar trebui pen- 
tru noi ? 

«Nu avem muniții pentru un război care ar trece 
de trei luni, trei luni şi jumătate. Un tun trage 200 lovi- 
turi pe zi ; cu bătălii de 6, 7 zile cum sunt astăzi, se duce 

  

Il me retrace comment, avec le Roi Carol, il a prâpars 
ma prâsidence, «să fie la direcţie un om cum se cade. — 
Trouv6 bonne ma solution de pr&parer: Georges Stirbey. 

Dans le pass€, combien il avait fallu de circonstances 
pour que le hoi Carol le vît d'un oeil meilleur. Il avait &tâ 
deux ans Pamant de la trâs inteliigente M-me K. [1 sest 
retenu lorsque le Roi eut jet6 dâvolu sur elle. Elle n'a jamais 
pardonnă le remariage de Maiorescu et Pa constamment des- 
servi,
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de odată tot ce avem de tun : 1200 obuze !. Putem fabrica 
200.000 cartuşe pe zi. ceeace nu face un cartuş de puşcă. 
Avem astăzi abia 820 cartuşe de puşcă. Germania 
ne-a dat acum 90.000 proectile de tun». Colonelul Ru- 
deanu este categorie contra războiului alături de Rusia. 

14 Octombre. — D-] George Spies, capul exploată- 
rilor de cărbuni din Donetz, german, dar născut la Mos- 
cova. Inteligent şi interesant. Francezii nu vor fi în- 
vinşi, dar Ruşii de sigur. Calitatea ofițerului rus rea, 
afară de cei din gardă şi câţiva din regimentele de ca- 
valerie. In societate, nu sunţ primiţi: ofiţerii de infante- 
rie ca în alte ţări, nici subofiţerii, cari sunt de aceiaşi 
treaptă socială. Anul trecut, Parul a vrut să treacă în re- 
vistă flota mărei Negre; vasele însă nau putut eşi din 
port din lipsă de cărbuni. Diplomaţia germană sub ro- 
lul ei ! N'a ştiut ce reforme se operau în armata rusească 
şi guvernul n'a fost informat că Rusia îşi începuse mo- 
bilizarea încă din primăvara treeută. 

18 Octombre. — In seara de 16, la club, s'a aflat dela 
Poklevsky că flota turcească atacase în Marea Neagră 
iar în ziua de 17 s'a răspândit ştirea că Giers îşi ceruse 
paşapoartele 

  

Marăi, 14 octobre. — Mr, Georges Spies, â la tâte des 
charbonnages du Donets, est allemand mais natif da Mos- 
cov. Intelligent et intâressant, On ne battra pas les Fran- 
cais, mais sirement les Russes. Mauvaise qualit€ des offi- 
ciers russes, sauf la garde et quelques râgiments de cava- 
lexvie. Dans la sociât6 on ne recoit pas les officiers in- 
fanterie, comme  ailleurs on n'y admet pas les sergents: 
mâme niveau. L'an dernier le Tzar ayant voulu passer lu 
revue de la flotte de la mer Noire, les bateaux n'ont pu 
sortir faute de charbon. La diplomatie allemande au des- 
sous de son r6le: elle n'a pas su quelles reformes s'ope- 
raient dans Parmâe vusse et le gouvernement n'a pas 6t6 
informe que la Russie avait commencâ, ce printemps dâjă, 
sa mobilisation. 

Samedi, 18 octobre. — Le 16 au soir, au Club, ou apprend 
par Poklewsky que la flotte turque a attaqu€ dans la mer 
Noire, et le 17 sest r&pandu la nouvelle que Giers avait 
deman:16 ses passeports.
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— Bussche mi-a adus o notiţă asupra, presupusei o- 
rigine a conflictului : «Intâlnirea în Marea Neagră a fost 
provocată, după ştirile primite din Berlin, de flota ru- 
sească care a voit să împiedice eseadra turcească să iasă 
din Bosfor, fapt pe care «Tribuna» îl anunţa de Ja Roma 
la 26 Octombre (deci patruzeci şi opt ore înainte). Se 
pare că Franţa vrea să pretindă la Bucureşti, din cauza 
incidentului turco-rus, o deciziane pentru sau contra, 
Triplei-Inţelegeri». Această intrare provoacă şi partiei- 
parea Persiei căreia acum în urmă. Rusia i-a trimis o 
notă mai aspră ca aceia a Austriei către Sârbi, Crede 
că obiectul este: Egiptul şi petrolurile din Chat-el-arab, 
plătite 2 milioane de lire de Anglia. Ceea ce ar fiov 
stânjenire mare pentru flota ei». 

Am exprimat părerea că intrarea Bulgariei, ata- 
când Serbia, ar fi pentru noi o mare dificultate. — E] nu 
spune nimic (am înţeles că nu vrea să se angajeze), dar 
îmi comunică că este şi părerea lui Beldiman. Nu 
ştie nimie de măcelurile imputate Austriacilor în Buco- 
vina, dar primarul din Cernăuţi, un român, vrea să vie 
să facă o conferinţă la noi. 

    

— Busche m'a apport€ une notice su: Vorigine sup- 
posâe du conflit: «La recontre dans la mer Noir a 6tâ 
provoqute, d'aprts les nouvelles recues ă Berlin, par la 
flotte russe qui a voulu empâcher la sortie de Lescadre 
turque du Bosphore, ce que la «Tribuna» annoncait dâjă a 
Rome la 26 octobre. (Done 48 h. Wavance. Note â moi). Il pa- rait que la France veut exiger ă Bucarest, â cause de Pin. 
cident turco-russe, une d&eision pour ou contre la 'Triple- 
Entente». 

Cette entrâe provoquera aussi la participation de la 
Pexse, ă qui tout râcemment la Russie a envoye une note 
pire que celle de PAutriche ă la Serbie. Pense deux objec- 
tits: lEgypte et les pâtroles du Chat-el-Arab payâs 2 mil- 
lions livres par PAngleterre, ce qui sera grosse gâne pour cette tlotte. 

Ai exprim avis que Lentrâe de la Bulgarie, attaquant 
la Serbie, serait pour nous une tres grosse difficulte. Lui ne dit rien (compris qu'il ne veut pas s'engager), mais me communique que c'est aussi Pavis de Beldimano. 

Ne sait rien des massacres imput6s aux Autrichiens en
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In Franţa, Germanii au mare speranţă de a, sparge 
ivontul dealungul malului mărei, pentru a înconjura a- 
ripa stângă franţuzească. Mari forțe acolo. A comunicat 
Regelui ştirea despre aceste succese pregătite, adusă de 
un curier de cabinet. 

Disseseu sa vândut; Directorului unei instituţii de 
credit, pe care nu-l poate numi şi căruia Dissescu se ofe- 
rise pentru o consultaţie juridică. Directorul i-a obiee- 
tat că aceasta era imposibil din momentul ce dânsul 
seria, mereu în contra Germaniei. — Ce are aface ! a fost 
răspunsul — şi Dissescu şi-a avut consultaţia... 

Notă. Brănişteanu mi-a spus că faptul era exact şi 
că Pierre Solomon făcuse afacerea. Brănişteanu adaogă: 
este în stare să reînceapă, căci onorariile au fost mode- 
rate ! 

20 Octombre. — Czernin : Un comunicat desminţind 
atrocitățile imputate Austriacilor în Bucovina, fără re- 
zultat, căci gazetele nu Pau reprodus. (Primarul din Cer- 
năuţi, român, este aci; va vedea pe oamenii politici şi 
va căuta, să fia interviewat). Tisza prepară concesiuni 
  

Bucovine, mais le Maire de Czernovitz, un roumain, veut 
venit faire une conference chez nous. 

Em France grand espoir de percer le long du litoral 
de la mer, pour tourner laile gauche franeaise. Grandes 
forces lă bas. Nouvelle de sucets escompte communiqgu€ a:: 
Roi seulement; il y a eu un courrier de cabinet cn route 
pour Constantinople qui la apporite. — Dissescu s'est 
vendu. Le Directeur d'un institut de credit, dont il ne peut 
dire le nom et ă qui Dissescu s'âtait offert pour une con- 
suliation juridique, lui objecte que e'âtait impossible du 
moment qu'il 6crivait constamment contre les Allemands, 
Qu'â cela ne tienne! — lui fut-il r&pondu — et Dissescu a 
eu sa consultation. 

Note. Branisteanu m'a dit que le fait 6tait exact et que 
le Dr. Pierre Solomon avait fait Vaffaire. Branisteanu 
ajoute: Il est capable de recommencer, les 6moluments ayant 
6t6 moderâs! 

Lundi, 20 octobre. — Czormin. Un communigu€ dâmen- 
tant les atrocites imputees aux Autrichiens en Bucovine, 
sans râsultat, les journaux ne layant pas reproduit. Le 
Maire de Czernovitz, un roumain, est ici; il verra les hom- 
mes politiques et cherchera ă se faire interviewer. — Tisza
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pentru români, dar se teme (Czernin) că nu vor fi su: 
ficiente; situaţia internă foarte delicată pentru e]. Dacă 
aşi putea să mă duc să-l văd la Budapesta, de sigur 
că aşi smulge ceva mai mult ! (Am refuzat să mă anga- 
jez pe această cale) — Tânărul loan Sturdza i-a seris o 
serisoare de înjurii; a cerut guvernului lui autoriza- 
ţia de a se bate, însă i-a fost refuzată. A avizat guver- 
nul. Dacă scrisoarea va fi publicată, nu se va plânge 
Justiţiei, dar cere ca, gazetele noastre să-l apere. — Am 
revenit la leit-motivul meu; cerând din nou acordarea 
drepturilor Românilor. 

— Am primit pe E. Susermann, cor respondent şef al 
ziarului «Lokal-Anzeiger» din Berlin (oficios). Crede că 
Bulgarii nu se vor mişca. Bussche i-a spus că în călă- 
toriile lui în Argentina şi în toate celelalte țări ce a cu- 
treerat, multe feluri de oameni a văzut, dar nici odată 
nimic asemănat ca Take Ionescu şi Dissescu. 

Am văzut pe Roesler, director al soc. Vega, Con- 
cordia, Credit petrolifer : Guvernul a acordat 22 vagoa- 
ne benzolină pentru 22 vagoane muniții; în curând al 
doilea schimb de aceiaşi cantitate; dar nu se mai poate 

  

prepare des concessions pour les Roumains, -mais il eraint 
que ce ne soit pas assez, Situation interieure trâs dâlicate 
pour lui. Si je pouvais aller le voiră Budapest, il est sâr 
que jarracherai quelque chose de plus! (Râfus de m'en- 
gager dans cette voie). — Le jeune Jean Stourdza lui a 
&crit une lettre dinjuxes; il a demaud€ ă son gouverne- 
ment Pautorisation de se battre, qui lui a 6t6 refusâe. |la 
saisi le gouvernement. Si la lettre venait a tre publice, 
il ne portera pas plainte, mais il demande ă ce que nos 
Journaux le defendent, | 

Je suis revenu sur mon îsit-moliv de Poctroi de droits 
aux Roumains. 

— Recu E. Susermann, chef-corvespondaut du «Lokal- 
Anzeiger, de Berlin (officieux). Il croit que les Bulgares ne 
nougeroni, pas, Bussche lui a dit qu'en Argentine et dans ses 
vorages îl a vu bien de types donteuz, meis jamais rien de 
r6pugnant autant que Take Ionescu et Dissescn. 

— Vu Roesler, Directsur de la Vega, Concordia, Crediţ 
Petrolifăre. Le gouvernement a acoord6 22 wagons de benzo- 
line contre 22 wagons de munitions ; bientât second 6change
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merge aşa şi va opri fabricaţia. Toate rezervoarele sunt 
pline, benzina se evaporează şi perderile sunt prea mari. 
(Nazarie îmi spusese acelaşi lucru). Piedicele lui Cos- 
tinescu n'au nici un sens sau... au prea mult sens. Roes- 
ler îmi spune că pentru automobilele militare, au tot ce 
le trebue încă pentru un an de zile şi că nu Germania are să sufere. De altminteri, pentru locomoţiunea în o- 
raşe, au produse noi. Vagoanele de muniții pentru 'Tur- 
cia au fost oprite contra voinţei lui Brătianu, ele au re- 
luat drumul spre Austria. 

— Marius Teodorian, privitor la Anglia, îmi spune 
că Brătianu, care are telegramele de pe atunci, dar al 
căror cifră e perdută, poate confirma că după San-Ste- 
fano, Carada a fost însărcinat să trateze cu Anglia ca să ne întoarcem în contra Rusiei şi că era lucru hotărât în principiu; când Anglia a putut cumpăra Cipru dela Turei (lunie 1878), ea ne-a părăsit. Am fost siliţi atunei 
să primim condiţiile Ruşilor. EI ţine ca autentice spu- 
sele lui dela Carada. (Maiorescu mi-a povestit de atunci, 

  

de mâme nombre. Mais on ne peut alier comme cela et ils arrâteront toute la fabrieation. Tous les " râservoirs sont pleins et puis la benzine s'evapore et les pertes sont trop grandes. Nazarie mv'avait dit la mâme chose dans le train de Ploeşti, jeudi dernier. Les entraves de Costinescu n'ont pas le sens commun ou... trop de sens. Roesler me dit que pour les autos militaires on a tout ce qw'il faut pour un an encore, et que ce n'est pas VAllemagne qui souffrira. D'ail- leurs, pour la locomotion des villes on a des produits nou- veaux. Les wagons de munitions pour la Turquie, dont le passage a 6t€ arrâte contre le gr de Bratiano, ont repris. le chemin de PAutriche. 
— Marius 'Theodorian, Apropos de Y'Angleterre me dit que Bratianu, qui a les tâl&grammes chiffres de Vepoque, mais dont le chiftre est Egar€, peut confirmer qw'aprăs San. Stefano, Carada a ste charge de traiter avec Angleterre pour se retourner contre la Russie et que c'6tait chose en priu- cipe conelue lorsque PAngleterre ayant pu acheter (Juin 1878) Chypre de la Turquie, nous a abandonnâs, Nous avons du alors subir les conditions russes. II tienţ pour vâridique "e râcit de Carada. (Maiorescu ma racont€ depuis, que
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că Witte încurajase pe Brătianu să reziste până în mo- mentul când Anglia a putut lua Cipru). 
— Regina Elisabeta pleacă mâine cu Principesa E- lisabeta, la Curtea de Argeş. Am scris astăzi de dimi- neaţă şi am fost primit astă-seară la 714. La sfârşitul audienței mele, radioasă apariţie a Reginei Maria cu fiica sa. Câte-şi trele slăbite, obosite; Regina Maria splendidă, în doliu; tot aşa simplă şi prietenoasă ca în trecut. | 
Despre rezultatul întreţinerei mele cu Regele : «Re- gele e bucuros că va găsit tot aşa de hotărât ea şi în trecut. Este desiluzionat în ce priveşte pe Take, dar de- cepţia lui cea mai mare a fost Costinescu. Nu se putea dumeri şi căuta motivele acţiunei lui». — Am înţeles că Regina Elisabeta primea ca verosimile motivele cele mai rele; dar Regele Carol le primea oare şi el? Regele Ferdinand, foarte concentrat, nu vorbeşte; nimeni nu ia cunoştinţă de telegrame afară de el. 
— Giers a sosit astă-noapte cu toată ambasada lui de la Constantinopol, Primul lui interview nu caută deloc să separe acţiunea flotei turceşti de acţiunea gu- vernului. A venit să mă vadă toemai în momentul când 
  

  

White avait encouragă Bratianu â resister jusq'au moment vă l'Angleterre a pu prendre Chypre!). 
Lundi, 20 octobre. — La reine Elisabeth part demain avec la Princesse Elisabeth pour Curtea-de-Argeş. Jai €erit ce matin et jai 6t6 recu â 7% h. A la fin de mon audience, radieuse apparition de la Reine Marie et de sa fille. Les trois amaigries, lasses ; la Reine Marie magnifique en deuil ; aussi simple eţ amicale qne par le pass. 
Eehos de mon entretien avec le Roi: le Roi est heureux de vous avoir retrouvă aussi ferme que par le passâ. Sur Take: 6chos de la dâsillusion du Roi; Carol, mais «sa grande dâception a 6t6 Costinescu». Il n'en revenait pas. A la re. cherche des mobiles, j'ai compris que la Reine Elisabeth ae- ceptait comme vraisembable les pires : le Roi Carol .les ac- ceptait-il aussi ? . 
Le Roi Ferdinand trâs concenire ; ne parle pas; les d6- pâches, on n'en prend pas connaissance en dehors de lui. 
—- Giers arriv cette nuit avee toute son ambassade de Constantinople. Son premier interview ne cherche pas du tout ă sâparer Paction de la flotte turque de Faction du
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plecam la palat. Am luat întâlnire pentru Mercuri di- 
mineaţa. 

21 Octombre. — Bussche ţine să mă vestească prin 
scrisoare specială, că ambasadorii Italiei la Viena şi Be 
lin au ţinut să declare că, cu toată intervenţia Turciei, 
Italia va rămâne neutră şi ţine să continue relaţiile ei 
amicale. - 

— La 5% văzut pe Brătianu. Aranjamentul lui cu 
Rusia : Declaraţia rusească, despre care a dat act de 
primire, că Rusia ne recunoaşte dreptul să ocupăm ţă- 
rile locuite în majoritate de Român în Austro-Ungaria 
şi că dă garanţia ei «diplomatică» pentru integritatea 
teritoriului nostru. Pentru dânsul şi pentru a salva 
toate alternativele, nu trebue să cunosc această învoială, 
dar Regele nu o cunoaşte (?). 

Asupra garanţiei, este o scrisoare. Poklevsky dorase 
să definească bine că această garanţie nu implica un 
concurs armat, — ceeace a şi fost recunoscut, — şi că 
România se obliga să nu mai lase să treacă şi să nu 
mai furnizeze oarecare lucruri, — ceeace a fost refuza. 
Scrisoarea a zăbovit 48 ore înainte de a se reîntoarce în 
  

gouvernement. Est venu me voir juste lorsque je sortais 
pour me rendre au Palais. Rendez-vous Mercredi matin. 

Marâi, 21 octobre. — De Busckhe tient â me communi- 
niquer par lețtre speciale que les ambassadeurs d'Italie â 
Wien et Berlin on tenu ă dâelarer que malgr6 Linterven- 
tion turque, I'ltalie restait neutre et tenait ă coeur de con- 
tinuer son amiti6, 

5% h. vu Bratianu. Son arrangement avec la Russie : 
declaration russe, dont il a donne acte, que la Russie nous 
reconuait le droit d'occuper les pays habitâs en majorite par 
Roumains en Autriche-Hongrie et nous donne sa garantie 
«diplomatique» de integrite de notre territoire actuel. Pour 
lui et pour sauver touies les alternatives, je ne connais pas 
cet arrangement et le Roi Pignore (?). 

Su» ia garantie, il y a une lettre. Poklewsky avait voulu 
bien dâfinir que cette garantie n'impliguait pas un concours 
arme, — ce qui fut reconnu, et que la Roumanie s'enga- 
geait ă ne plus laisser passer ou â ne plus fonnir cer- 
taines choses, — ce qui fut refus6. La lettre est restâe 48 
heures avant de reveni» dans la forme concâdâe par Bra- 
tianu.
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forma concedată de Brătianu. 'Trebue adăogat că în 
toate conversațiile lui cu Poklevsky şi acum cu Giers, 
la toate propunerile de a retroceda Bulgariei o parte 
din ceeace-i luasem, a tăiat-o scurt: Aceasta, este o gra- 
niţă indispensabilă. Se poate trăi fără Transilvania; fără 
Dobrogea însă nu! Făgăduiala de mici restituiri terito- 
riale oarecari, ar face să nască la Bulgari speranţe ne: 
realizabile, 

Asupra Bucovinei, consulul Georgescu, care i-a pă- 
rut a fi parţial: «Je suis Wailleurs desservi un peu par- 
tout». Au fost executaţi oameni cari au pactizat cu 
Ruşii. dar nu crede că e vorba de un sistem de 
cruzimi. Preocupat de agitaţiile cari se organizează : 
«Mai mult mă tem de cei dinăuntru, decât de acei de 
dincolo de graniţă». 

Giers i-a vorbit de o înţelegere sârbo-greco-bulgară: 
Blocul. (Aceiaşi teză susținută de Giers lui Lahovary, 
şi în vederile lui Lahovary). Brătianu refuză de a, face 
orice propunere Bulgariei, pe care nu poate să conteze, 
este treaba celor trei Puteri să prepare, dacă pot, o a- 
propiere. Interesele bulgare i se par mai conciliabile cu 

  

Il faut ajuuter que dans ses conversations avec Po- 
klevsky, et maintenant avec Giers, ă toute proposition de 
râtroeâder ă la Bulgarie une partie de ce qu'on a pris, il a 
ceup6 court. C'est une fronticre indispensable. On peut vi- 
vre sans Transylvanie ; — non sans Dobrogea. 

La promesse de restitution de petits territoires quei- 
conques, feraient naître des espârances bulgares irrâaliga- 
bles. 

Sur la Bucovine, le Consul Georgescu lui a paru par- 
tial: «je suis d'ailleurs desservi un peu partont>. Il yaeu 
des ex6cutions, 6videmment de gens ayant pactis6 avec les 
Russes, mais îl ne croit: pas â-un syst&me de cruautes. 

Pr&oecup6 de Pagitation qui s'organise : «J'ai plus peur 
de ceux de Pint6rieur que de ceux du dehors». 

Giers lui a parlâ: um arrangement serbo-greco-bulgare: 
le bloc. (Mâme thâse soutenue ă Lahovary par Giers et dans 
les vues de Lahovary). Bratianu decline de faire toute offre 
ă la Bulgarie, ă qui îl ne peut se fier; c'est aux trois puis- 
sances de pr&parer, si elle puvent, un rapprochement. Les 
interâts bulgares lui semblent plus conciliables avec le 

22
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gruparea contrarie, care le lasă mână liberă asupra Ma- 
cedoniei şi a Cavalei. 

Grădişteanu lucrează cu oarecari Români din 'Tran- 
silvania, Goga în cap, pentru o acţiune. Se vorbeşte şi 
de o gazetă: «Dar, zie eu, Goga e al d-tale î» — «Mi-a 
scăpat; e în sânul lui Take Ionescu în momentul de 
faţă». 

Răceală între Rudi Catargi şi Poklevsky. Se pare 
că oarecari fonduri încredințate lui Rudi de către Po- 
klevsky n'ar fi sosit la destinaţia, lor. Rugăeiunea de a 
verifica faptul la Club. . „ 

Ii pare rău că n'a pus să se voteze starea, de asediu 
când am vorbit de ea la Sinaia, | 

22 Octombre. — Giers vine să mă vază, pleacă di- 
seară : este «simplu particular şi tot ceeace spune are 
un caracter personal». Admite că acest război trebue 
să dea, un rezultat ; un rezultat nul ar fi un dezastru 
pentru omenirea toată; deci toate elementele cari pot 
să-l determine, trebue să intervină. — Eu: Dar Bulga.- 
ria ? —Inţelegeţi-vă cu dânsa, — Uşor de spus, dar 
sunt convins că din Iulie are un acord semnat cu 'Tur- 
cia. — Ştii ce valorează aceste acorduri ! Un altul poate 
  

groupement inverse qui leur laisse libres visces sur Macs- 
doine et Cavalla. a 
- -Gradisteanu travaille avec certains Rotimains de 'Tran: 

sylvanie, Goga en tâte, pour une action ; on cause d'un jour- 
nal aussi. «Mais Goga est â vous !». «Il ma 6chapp€ ; îl est 
dans le giron de Take Ioneşcu en ce moment»... 

- Froid entre Rudy Catargi et Poklevsky. Il. semble que 
certains fonds confiâs ă Rudy par Poklevsky ne sont pas 
ârrivâs: ă leur destination. Pritre de vârifier au cerele. 

„ Regreţte n'avoir pas fait voter loi 6tat sicge, quand 
nous en avons parl6 Sinaia. - 

Mereredi, 22 octobre. — Giers vient me  voir; il part ce 
soir ; il est «simple partioulier et tout ce qu'il dit est ă titre 
personnel». Il admet que cette guerre doit donner un râsul. 
tat; le conp nul serait dâsastră pour humanit6; done tous 
les €l&ments qui peuvent le dâterminer doivent agir. A cette 
invite, moi: Et Ja Bulgarie ? — Entendez-vous avec elle. — 
Facile ă dire, mais je suis convainei que depuis juillet ellâ 
a. un accord sign avec la Turquie. Vous savez ce que valent 
ces accords! Un autte peut le: remplacer: ne pas se faire
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să-l înlocuiască. Să nu se facă un munte din acel petic 
de hârtie! — Ca al doilea război baleanic,. răspund eu, 
şi râdem amândoi. — Eu: Nu cred ca: guvernul: să se 
încrează în guvernul bulgar, pentru a-i face propuneri, 
de cari Sar servi pe lângă alte puteri. — EI]: Insărei- 
naţi prieteni să facă propuneri; prieteni se găsesc, dar: 
trebue să le daţi acest mandat... Războiul cu Turcia va 
cauza pentru moment pagube economice Rusiei, căci 
Rusia va hotărî, când va crede de cuviinţă, acţiunea 
militară necesară contra Tureiei; dar Rusia suferă des- 
tul de închidere Dardanelelor. «Credeţi-mă, grăbiţi-vă». 
(Foarte grăbit, ceva mai surd, fără, mare grijă să mă 
convingă, declarând că nu-mi cunoaşte opiniile), 

i Uitasem un detaliu: «Intrun război ca acesta, aşa 
“de lung, pentru a intra în acţiune ar trebui să ai plă: 
mâni buni», am spus eu. — Giers, înțelegând ime- 
Aliat că este vorba de muniții, a răspuns: «aceşti plă- 
mâni vi se pot da». — «Eroare, zic eu : fabricile dv. nau 
sculele necesare nouă şi nu ne pot aproviziona». — Este 
totdeauna mijloc de a căuta mai departe şi de a-şi pro- 
  

une montagne de ce chiffon de papier! — Comme la seconde guerre balkanique, riposte-je, — et Pon rit, 
Moi: Je ne pense pas que le gouvernement se fie au gou- vetrnemenț, bulgare pour lui faire des propositions avec les- “quelles il battrait monnaie aupr&s d'autres puissanees.— Lui: “Chargez des. amis de faire des vuvertures; il s'en trouvera, mais il faut leur donner ce mandaţ.... . 
La guerre avec la Turquie causera, pour le quart d'heu- ve des dommages 6conomiques ă la Russie, car la Russie d€- cidera âă son heure action militaire nâcâssaire. contre. 'Pur- auie; mais la Russie soutfre dâjă suffisamment de la ferme- ture des Dardanelles. «Croyez-moi, faites vite». (Tr&s. press6, un peu plus sourd, sans grana souci de me convainere, dâela- rant ne pas connaître mon opinion) —J'oubliais un dâtail: dans une guerre comme celle-ei, de si longue dure, pour entţrer en action il faudrait avoir un «long soufile», ai-je- dit. — “Giers, saissisant de suite qu'il s'agit de nos munitions, a ripost€: «Ce soufile on peut vous le donner», — Erreur, dis-je, vos, fabriques n'ont pas notre. ufillage et ne. peuvent nous aprovisionner. — I] Y a toujours moyen de chercher plus loin et de se procurer le nâcâssaire... Faecile- â dire, pensai-je, en moi mâme,. Si
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cura necesarul... — Uşor de zis, gândii în mine însumi. — 
Concluzie : Intraţi, vom vedea, în urmă. 

— Beldiman pleacă mâine la Berlin. Convins că 
mergem la criza pe care ne-o prepară «triumvirațul 
Costinescu-Take-Filipescu. Costinescu a tratat direct. 
cu Sefa-Bey şi când a fost vorba să se serie ceva, 
indice lămurit slăbiciunea concepţiunei omului de afa- 
ceri care vrea să joace rol de om de stat. 

— Caermin : Peste două sau trei zile va fi ceva 
pentru Români. Nu ştiu dacă va fi suficient; nu cunost: 
detaliile. | 
totul s'a evaporat. Imi povesteşte acest lucru, ca să-mi. 

24 Octombre. — Agitaţiile reîncep. Mille în gazetele. 
lui, fraţii Sturza, Giani cu o placardă, convoacă «cetă- 
ţenii» să manifesteze în numele lui Nicu Filipescu la 
Poenaru-Bordea, Anghel Atanasiu, Bărbătescu. Am 
chemat pe Poenaru şi Nicu Lahovary ca să-i fac atenţi. 
Prefectul de poliţie a venit să mă întrebe ce doresc să 
facă : îi pun casa mea la dispoziţie dacă are nevoe de: 
ea, dar eu persona] n'am nevoe de protecţie. 
statuia lui Mihai Viteazul, Agenţii de propagandă : 
  

Conelusion: Marchez, — on verra ensuite. 
— Beldiman de Berlin part demain. Convainou que: 

nous marchoris ă une crise que nous prâpare «le triumvi- 
rat Costinescu-Take-Filipescu». | 

Costinescu a traitâ directement avec S6fa-Bey et quand il s'est agi de mettre quelque chose par 6crit, tout s'est evaport. Il me donne ce trait pour bien indiquer la faibles- se de conception de !'homme d'affaires voulant jouer de- Yhomme d'Etat. 
“Ozemin: Dans deux ou trois jours il y aura guelque 

cliose pour les Roumains. Je ne sais pas si sest suffisant; je n'en connais pas les dâtails. (6 h. soir chez lui). 
Vendredi, 24 octobre. — Les agitațions recommencenț. Mille dans les journaux, les Stourdza, Gianni, avec un placard convoquent «les citoyens» ă manifester au nom de je mets ma maison ă sa disposition, s'il en a besoin, mais je n'ai besoin d'aucune protection. 

Nicu Filipescu â la statue de Mihai-Bravul, Agents qui trempent dans la propagande: Poenaru-Bordea, Anshel Ata- nasiu, Barbatescu. Jai faiţ venir Poenaru, Nici La- hovary, pour attirer leur attention. — Le prâfet de poli- ee est venu me demander ce que je sonhaitais qu'il fiţ;
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—De Bussche : Radett i-a raportat conversaţia sa 
<u Brătianu, care sar rezuma în aceste puncte : 1) Bră- 
tianu retrage declaraţia lui anterioară, că România ar 
hi indiferentă unei agresiuni a Bulgariei în contra Sâr- 
biei. 2) EI fiind ministru, România nu va ataca Austria, 

Bussche. mă întreabă dacă este adevărat că sa is- 
călit sau tratat ceva cu Rusia, încă pe când trăia Regele 
Carol. Declar că nu ştiu nimic, afară; de ce se vorbise 
vara trecută la, Petersburg despre o combinaţie de neu- 
tralitate, şi că la moartea Regelui nimic nu fusese ho- 
tărât Ca şef al opoziţiei nu vreau să întreb, ca să-mi 
zezerv libertatea mea de acţiune ulterioară. 

—Am dejunat cu Mișu Cantacuzino şi Brâncoveanu 
pentru a vorbi politică. Cantacuzino : eterna lui cerere 
de a face cu orice preţ un guvern naţional pentru a con: 
rola pe Brătianu, și tonul gazetelor mele care trădează 
dorinţa mea de a vedea Germania învingătoare. — 
Brâncoveanu cere şi dânsul mai multă neutralitate din 
parte-mi, ca să aducem în partid o unire care ar izola 
pe Filipescu. Lungă conversaţie mai mult amicală. 

  

De Bussehe: Radett lui a rapportă sa conversation avec Bratianu, qui se râsumerait en deux points: 1. Bratia- 
mo  retire sa dâelaration anterieure que la Roumanie 
Testerait indiffrente â une agression de la Bulgarie -contre la Serbie. 2. Lui âtant Ministre, la Roumanie n'atta- uera pas lAutriche. Bussche me demande sil est vrai 
uu'on ait sign6 ou traită quelque chose avec la Russie, en- core du vivant du Roi Carol. Je dâclare ne rien savoir si ce n'est qu'on avait caust cet 66 â Petersbourg sur une -combinaison de neutralită eţ que ă la mort du' Roi rien 
n'etait conelu. Comme chef de Topposition ie ne veux pas înterroger pour râserver ma, libertâ daction ultârieure, 

— Dâjeuner avec Michel Cantacuzâne et Brancovan — pour causer politique. Cantacuzâne: son etemelle demande de faire â tout prix un, gouvemement national pour eon- troler Bratianu, et le ton de mes journaux qui trahit mon <dâsir de voir triompher VAllemagne. Brancovan demande 
aussi plus de neutralite afin Wamener dans le parti une union qui isolerait Filipescu. Longue conversation plutât 
amicale,
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— Dr. Dinu Brătianu. Raportează că Dr. Romalo, îrx 
“faţa lui 'Teohari şi Toma Ionescu, a spus că Regina Ma-. 
ria se schimbă la faţă graţie vizitelor frecuente ale lui 
Seculici şi ale lui Petersen (71). Şi vorbeşte aşa un om 
din intimitatea Curţei! !... In contrazicere cu această, 
informaţie, Kiriacescu mi-aduce la cunoştinţă că, din 
ordinul Regelui şi la cererea Reginei, i se vor trimite Ei 
copie de pe telegrame, şi că Regina ar fi fost bucuroasă 
să citească că sa început bombardarea Dardanelelor. 
Iată două contribuţii la anecdotă, pe cât de precise pe 
atât de bizare, 

— Manifestaţia, lui Nicu Filipescu a fost! copilă- 
rească. Cinci, şase sute de tineri conduşi de bătrânuY 
Cocea şi alţii. — După ce a conferit cu Fleva şi Cos- 
tinescu (raport al lui Miliceseu, care era, prezent la Fle- 
va), Filipescu s'a întors acasă la dânsul pentru a. vorbi 
«mulţimii» : vrea, să se bată numai decâț şi să nu mai 
amâne trei ani de zile soluţia Transilvaniei, (Vericeanw 
îmi raportează că deunăzi el a condus pe Filipescu la: 
Take Ionescu şi Neniţescu şi că era de faţă când colone-: 
lul Lupescu îi spunea că trebue să întârzie ora, intrărei: 
în război ! !). 
  

— Dinu Bratianu: Le Dr. Romalo devant 'Theohari et 
Thoma Ionescu a. râpât& que la Reine Marie tournait casa- 
que grâce aux visites fr6quentes de Sekulici et de Peter.-- 
sen (7!). Et cest un familier de la Cour qui parle ainsi. —- 
Em contradiction avec ce renseignement, Kiriacescu m'ap- 
prend que, par ordre du Roi, sur la demande de la Reine, 
on lui envoie aussi ă elle copie des depâches et que la 
Reine a 6t6 joyeuse de lire la nouvelle qu'on avait com: 
menc6 le bombardement des Dardanelles. Voilă deux contri-- 
butions ă Panecdote, aussi precises qua bizarres. 

— La manifestation Filipescu. — La manifestation fut 
enfantine. 5 ă 600 jeunes gens, conduits par le vieux Cocea 
et Mircea Lecca, Catina, Casimir, Mingopol, les gens de- 
Mendonide. 

Aprâs avoir confer€ avec Fleva et Costinescu (rapport 
de Melicescu, present chez Fleva), Filipescu est rentrâ chez: 
lui pour haranguer: il veuţ se baftre de suite et ne plus 
remettre ă 3 ans la solution de la Transylvanie, 

(Vericeanu me rapporte que Pautre jour c'est lui-mâme 
qui la conduit chez Take Ionescu et Nenitescu; qu'il 6tait 
prâsent quand le Colonel Lupescu lui disait qu'il faut re- 
“tarder Pheure d'entrer en zuerre!!).



NOTE. POLITICE — 1944 335 

Vineri, 24 Qctombre. — Comitet, provocat, de cere- 
rea de interpelare a lui I. Grădişteanu. — Grădişteanu : 
Politica lui Brătianu corespunde din ce în ce mai puţin 
dorinţei ţărei. Nu discut dacă azi trebuie să intrăm în 
război, dar guvernul nu ia nici o îndrumare spre eşirea 
din neutralitate. Aşa, se dă paşapoarte ofiţerilor de re- 
zervă, şi se desconcentrează trupele. România desarma- 
tă poate fi ori când paralizată în concentrarea corpurilor 
I şi IV. Presa guvernului exagerează importanţa Tur- 
ciei şi. descurajează publicul. Guvernul ne face şi pe 
noi părtaşi, cum a fost eu un articol al «Viitorului» ! — 
Eu: Nu este tocmai aşa articolul : «Viitorului» ! — 
Grădişteamu : Ziarele «La Politique» şi «Inainte» în- 
dreptăţese pe guvern să ne declare solidari. Eu nu mai 
pot sta în nemişcare faţă de guvern şi propun o acţiune 
de răsturnare. Incep printr'o interpelare. (Cules lueruri 
ca: «atitutinea enigmatică şi echivocă care seamănă a 
abdicare !... Moment unic... Nu intrare criminală»...). 

“Lahovary : Deseoncentrarea ? Era utilă. Bulgarii la 
1912 au desconcentrat în preziua războiului. Tonul zia- 
relor ? Polemică de care nu ne spălăm sufletul nici în 
zilele cele mai grele. Nu voim întărirea. Austriei. Evi- 
dent. Dar aşa, azi ne decidem ? Intre ideal şi existenţă 
să nu alegem: «Qui s'en va chercher la laine revienţ 
tondu !». In caz de dezastru, nu avem nici o milă de 
aşteptat. Graba lui Cleon a precipitat ruina Atenei lui 
Pericle. Bulgaria e legată cu 'Turcia de a, dowa zi dela pa- 
cea din Bucureşti. Ori cână, Tripla înţelegere ne dato- 
reşte recunoştinţă : Unde era ea dacă, mergeam cu Ger- 
mania ? Să nu se uite că, ca armament, suntem blocaţi: 
Să ne aruncăm azi, âr fi o crimă! Ma 

Filipescu : O singură crimă ar fi, să lăsăm să trea- 
că războiul şi să intervenim prea târziu. Armata nu este 
ca, să stea la pândă. Avem şase milioane şi jumătate de 
oameni. de cucerit: Când Germania va fi cauzat dese- 
chilibru, când se va fi stins Românismul, nu va mai fi 
nimie de făcut. Inţelegerea cu Bulgaria este posibilă, 
dar Brățianu nu vrea să trateze cu. Bulgaria. Brătianu 
a desorganizat armata, diluând în ea brigadele de.re-
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zervă, şi reducând astfel armele. Am devenit apendice al 
partidului liberal şi mereu ni se spune că am aprobat 
tot. Eu nu vreau să fiu germanofil şi am o singură po- 
litică, am făcut-o şi o voi continua mâine, 

Cantacuzino : Unitatea de vederi a, încetaţ. Căzu- 
sem de acord asupra luărei de garanţii ca să eşim din 
neutralitate şi asupra necesităţii unui guvern naţional, 
în care să fie mai ales reprezentat partidul conservator. 
Deci presa, partidului trebue pusă în concordanţă, cu 
prima decizie, iar intrarea 'Turciei justifică a doua de- 
cizie... — Filipescu : Nu poţi cere guvern naţional; nu 
încape decât răsturnare. 

Arion : Interpelarea, lui Grădişteanu răstoarnă toată 
politica de până astăzi. Filipescu vrea să formeze un 
partid naţional... — Filipescu: Dacă... — Lahovary : 
Dacă nu ne supunem părerii d-tale. — Arion: Va să 
zică o spargere a partidului conservator, Să răsturnăm 
pe Brătianu? Nu cumva îi va, lua, succesiunea, partidul 
naţional ? Deci, ce se poate cere este un guvern naţional. 
Nu ne putem mişca, decât după ce se va elucida cu Bul- 
garia : Asta nu o poate face Brătianu. 

Neniţescu : Astăzi suntem toţi de o singură părere, 
deşi pentru mine triumțul Rusiei este o nelinişte de fie- 

„care moment. Intrarea, în acţiune este grăbită. Mergem 
la istovire generală și intrarea ar fi azi o mare pri- 
mejdie. Evident nu accept o neutralitate, finală şi deci 
concediu ofiţerilor de rezervă nu se poate da. Se impune 
un guvern comun al liberalilor cu conservatorii. 

(Şedinţa continuă mâine, Olănescu se aplică mai 
mult pentru amânare). 

— De Bussche îmi serie că bombardarea, portului 
de rezbel Yarmouth, fără ca flota să-] poată apăra, este 
fără precedent. (De unde au eşit vasele germane cari au 
bombardat ?). 

23 Octombre. — Continuarea Comitetului. — Gre- 
ceanu: Defecţiunile sunt inadmisibile. Nu admitem spre 
pildă demisia Deşliu : dezerţiune. Noi am decis : Eşire 
din neutralitate... — Nenifescu: Acum? Am diferit 
pururea asupra momentului... — Greceanu: Bră-
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tianu este incapabil. Nu este complicitate să-l lă- 
săm să dăinuiască ? Să luăm poziţie ostilă şi dacă 
punem pe Rege să cheme pe şeful nostru, vom aviza. 
Am decis să mergem cu Tripla, înţelegere... — Laho- 
vary : Când şi în ce moment? — Greceanu: Din acea 
zi presa, noastră trebuia, să ia poziţiune... — Lahovary : 
Presa guvernului luat-a poziţiune ? — Greceanu : De - 
ce să nu ştie ţara că avem o singură părere ? Aceste 
puncte să se aducă de şeful nostru la, îndeplinire. 

Vlădescu : Suntem mai frământaţi decât membrii 
guvernului. Cauza : slăbiciunea guvernului şi lipsa lui 
de direcţie. Eşirea repede din neutralitate nu o cred ne- 
cesară, dar pregătirea armatei să nu fie neglijată. De 
ce se dă concediu ofiţerilor în rezervă ? In neutralita- 
tea, lui, guvernul n'a fost imparțial. Guvern naţional ? 
Primejdie : dacă nu se înţeleg, ce devine Statul? Un 
guvern de colaborare liberal-conservator ar .avea şi au- 
toratate şi putință de a lucra. — Nemescu : În audien- 
ţa de eri, la Rege, a examinat; această ipoteză, Regele a 
făcut o singură obiecţiune : Să nu uzăm toate rezervele. 

Delavrancea : Interpelarea este bună şi el va face 
una similară la Cameră. Ce, dacă cade Brătianu, iar 
avem o criză dinastică ? Convenţia lui Brătianu cu Ru- 
sia este o infamie. Suntem «călăii» celor de dincolo. Pe 
Români îi cunose după cocardele tricolore ce i-au silit 
să poarte şi îi bat cu bice speciale ! Manifestaţia făcută 
lui Filipescu a fost la locul ei. «Eipoca» ne salvează ce 
a mai rămas ca popularitate. Interpelările vor ţine 'loe 
de declaraţii de retragere de încredere. — N enițescu : 
Ele vor împiedeca orice formare a unui guvern conser- 
vator-liberal. , 

Olănescu : Interpelarea, ca, şi declaraţia lui Fili- 
pescu, mi-au făcut plăcere: Sunt expresia, opiniei publice. 
Dar să pornim aşa, cu Bulgaria la spate, ar fi o nebunie. 
Guvernul însă vrea să înăbuşe opinia publică şi aceas- 
ta justifică, cele două acte ce am aprobat. Evident, mă 
unese cu opinia lui Neniţescu. Proces ziarului «La 
Politique». Aluzia "Țarului, în manifestul lui, la Darda- 
mele, este numai ca să încingă poporul lui: De.ce să o
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releveze ziarul nostru (1). Interpelarea va fi oportună 
dacă nu se reuşeşte să se facă un guvern liberal-con- 
servator. — Lahovary : Un asemenea guvern va avea 
aceleaşi greutăţi, şi ne-am uza degeaba. — Arion : Pri- 
mesc opinia lui Neniţescu. : 

Eu: Mezelicul cu presa noastră : cu lupa se caută 
puncie de critică. Articolele asupra meutralităței Italiei, 
dovedite aei atât de întemeiate ? Răspuns la svonurile 
puse în circulaţie că Itaha mobilizează şi că era pe 
punciul de a face război Austriei. Articolele cu Turcia ? 
Răspuns la atmosfera ce se creia că intrarea ei nu în- 
seamnă nimic şi că era forțată, nu voluntară. Ce? 
Nu mai ai dreptul să vorbeşti de testamentul lui Petru 
cel Mare? Eu: când se vor face acordurile cu Rusia, 
nu vreau să mi se zică pentru Dardanele ce mi sa zis 
pentru Basarabia : «Nimeni ma vorbit la Dv». — Ger- 
manofilka mea ? Nu fac lui Pilipescu sau altuia ruşinea 
să-i opun tusofilismul lui. Eu sunt Român Iu. Cu cât 
so desina mai mult direcţia spre Tripla înţelegere, va 
fi mai prețios să se creadă că nu suntem toţi, «pieds et 
poings- lies>-către Rusia. Nu desaprob guvernul că nu 
tratează cu Bulgaria : Nu poate, și nu trebue. Aduc con- 
versația lui Giers. Spun ce legături, încă din Iulie şi 
August, sau format între Bulgaria, Turcia şi Ger- 
mania; legături indirect recunoscute de Giers, «petice de 
hârtie». Deci teren  nepregătii. — Armata, neîndestul 
dotată cu muniții. Nu încep atunci cu nici un chip, răe- 
boi imediat. Timp avem. Să se uite cei grăbiţi : Câţi 
oameni se bat, şi ce rezultat sa obținut. Atunci pentru 
ce răsturnarea luu Brătianu ? Dacă retrag sprijinul : Ori 
Brătianu se lestează cu Take, convine cuiva aceasta ? ori 
Brătianu se retrage, cu dreptul legitim de a ne împie- 
dica şi el să trăim. Deci interpelări nu primesc, şi rog 
să se renunțe la ele, mai ales cu comentariul că vor 
ține loc de declaraţii de ruptură. Eu fac acorduri, şi 
alții le desfac? Să mergem la comitetul cel mare şi să 
limpezim. Gata să-i dau lui Filipescu, Delavrancea, Gră- 
dişteanu, direcția, dar cu răspunderea, lor, nu cu a mea. 
Guvern naţional ? Nu l-am putut propune pentrucă, şi
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la 4 Septembrie şi la 11 Septembrie, Pilipescu a decla- 
rat : «mumie cu Brătianu». Azi întreb "din nou :. Guvern 
de colaborare primeşte el cu Brătianu? 

Neniţescu ; Primeşti, D-le ? Intri în asemenea, cor- 
binaţii ? — Filipescu: Nu am încredere în Brăţianu : 
Ori eine altul din anturajul lui. Sperăm să ne debarasăni 
de acest sectar primejdios pentru țară şi pentru parti- 
dul conservator. 

Eu : Vedeţi atunci, de ce, înţelepţeşte, nu am intrat 
în combinaţie de guvern naţional? — De politica lui, 
de partid naţional, osândit să fie instrumentul cuiva, 
nu mă tem. E] poate mult, însă în partid; afară, nu. 
Rațiunea să-l îndemne a sta la locul lui. 

Cantacueino, Arion, Nenifescu insistă ca Filipescu 
să declare limpede dacă primeşte. — Filipescu : «comme 
pis aller» acceptă. | 

Se redactează un comunicat la 2% ore, şi Filipescu 
este silit de mine să pună viza pentru a se publica, în 
«Epoca» ; comunicatul vorbeşte de unanimitate | | 

Duminecă, 26 Oetombre. — Audienţă la Regina Ma- 
ria. Primit la 11 ore dimineaţa. Amabilă, mai puţin su- 
râzătoare, destul de gravă. Politică: A nu ne mişca, 
război destul de apropiat. Regele n'a iubit, nici odată 
Austria. A refuzat cea dintâi doică eventual] angajată 
pentru Carol, fiindcă era unguroaică. A fost furios că 
şi-ar închipui cineva că poate Ea, să facă altă politică 
de cât bărbatul ei. Transilvania ? Evident, dar cum să 
trăim acest vis în momentele astea, a spus ea lui Take 
Ionescu care îi vorbea, de aceasta? Regele va avea 

  

Dimanche, 26 octobre, — Audience Reine Marie. — Recu 
Il h. matin. Aimable, moins Tieuse, assez grave! Poliţi- 
que: ne pas bouger, guerre suffisamment proche. Le Roi n'a 
jamais aimâ Autriche, Il a refusă la premisre nourrice 
engage, eventuellement pour Carol, parceque  hongroise. 
Il a 6t6 furieux. Comment se îigurerait-on aqw'Elle peut 
faire autre politique que son mari? Transylvanie? Evidem- 
ment, mais comment vivre ce râve en ce moment, — a-t-elle 
dit ă Take Ionescu qui lui en parlait. Le Roi aura de la
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voinţă, ca, toţi oamenii cari iau o decizie încet. — Am 
vorbit de combinaţie eşită din comitetul nostru «fără 
Take Ionescu bine înţeles ?» (Surâsul, era el o ironie sau 
o aprobare ?) 

_— Nemiţescu vorbind de conversaţia ce a avut cu 
Regele, care pare că admite combinaţia liberalo-conser- 
vatoare, îmi spune că Regele a adăogat imediat: Mi- 
nisterul de război lui Filipescu, nu ! 

— Seara aflu, că cu toate cele hotărîte eri, Filipescu 
a fost la întrunirea Dr. J. Cantacuzino şi că a intrat 
în Comitet Naţional «de acţiune imediată, — nu se 
zice: militară, — cu Delavrancea, Grădişteanu, Niki 
Xenopol (!), Fleva, "Toma Ionescu, Istraţi, — Melicescu 
îmi spune că el e acela care a împăcat pe Fleva cu 'Take 
Ionescu ! ! i 

Luni, 27 Octombre. — De Bussche îmi spune: Ra- 
deff a văzut pe Brătianu, care i-a declaraţ : 1) România 
nu mai poate acum să se desintereseze dacă Bulgaria ar 
ataca Sârbia,; 2) Niciodată, el fiind ministru, România 
nu va ataca Austria. A crezut că era interesant să-mi 
raporteze aceste cuvinte, dat fiind că Radeft e demn de 
încredere. | 
  

volont6, comme tous les hommes lents A se dâcider. — Parl6 de la ecmbinaison de notre comite «sans Take Io- nescu, naturellement?» (Le sourire 6tait-il une ironie ou 
une approbation?) 

— Neniţescu. Reverant sur la Ponversation avec le Roi, 
semblant admettre combinaison libâralorconservatrice, me dit que le Roi a de suite ajoută: le Ministăre de la Guerre a Mr. Filipescu, non. 

— Le soir apprends que, malgr6 ce qui avait 6t$ de- cid6 hier, Filipescu a 6t€ ă la r$union du Docteur J. Can- tacuzâne et qu'il est entr& dans le Comite National «d'action immâdiate», — on ne diţ pas: militaire, — avea Delavrancea, Gradisteanu, Nicu Xenopol (!), Fleva, Toma Ionescu, Istrati. Milicescu me dit que c'est lui qui a reconcilie Fleva .avee Take!! 
Lundi, 27 octobre, — De Bussche. Radeft a vu Bratianu, qui lui a declară: 1) la Roumanie ne peut plus maintenant se dâsinteresser si la Bulgarie attaquait la Serbie, 2) Ja- mais, lui Ministre, la Roumanie n'attaquera /PAutriche. — Il a ceru intâressant me rapporter ceci en tant que Radett m6rite erance.
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— La 414 mă întâlnesc în secret cu Brătianu, acasă, 
la Mitilineu. Simt imediat că acţiunea faimosului Co- 
mitet Naţional Pa, speriat, fiindcă i se telefonase la Florica, 
că hotărâsem în comitetul nostru eşirea din neutralita- 
te. — In cursul conversaţiei am aflat că, Take se pro- 
nunţase şi el în contra unui guvern naţional, fiindcă pu- 
blicul ar fi crezut într'o mobilizare imediată. In plus 

“îmi destăinueşte, sub secret, că Filipescu... — se opreşte 
şi reia: mi sa propus un guvern Brăţianu-Take Io- 
nescu-Filipescu !! Filipescu este, pentru dânsul, o ab- 
solută enigmă. Ar primi combinaţia  liberalo-conser- 
vatoare, dar ce să facă cu Filipescu ? Găseşte şi el că 
combinaţia ar avea mai multe avantagii decât desavan- 
tagii. Dar ar trebui să se lase să întrevadă şi lui Take 
Ionescu o perspectivă de viitor. Nu vede posibilitatea 
unei campanii înainte de primăvară, şi aceasta numai 
dacă am fi siliţi. Are să ţie un consiliu ca să lege şi 
pe Costinescu, «care e foarte mult lucrat de alţii», la, de- 
ciziunea : nu război imediat. — După ce i-am spus 
că am expus comitetului meu, că dacă ar fi atacat, el 
putea sau să se unească cu Take, sau să, cedeze locul, 

    

Entrevue avec Braţianu. — A 4 h. % on se rencontre se- erâtement cliez Mitilineu. Je sens de suite que Paction du fameux Comit€ National lavaiţ effrayâ parce qu'on hui avait i6l&phon6 â Florica que nous avious arrâtâ dans notre pro- pre Comită la sortie de la neutralită, Au cours de la con- versation Jai appris que 'Take s'âtait lui: aussi pronone& 
contre un gouvernement national, parceque: le public aurait ceru ă la mobilisation immâdiate. De plus il me eonfie sous le sceau du secret que Filipescu... — îl se reprend et dit: oi 
lui avait propost un gouvernement Bratianu-Take Ionescu: 
Filipescu! Il trouve que Filipescu est pour lui une absolus 
enigme. 7] accepterait combinaison liberalo-conserwatrice, mais que faire de Filipescu? 1 trouve aussi que la combi- naison âurait plus d'avantages que de dâsavantages, — tou: tefois faudrait laisser entrevoir î Take une perspective d'a- 
YVenir. 

Il n'envisage pas la possibilită d'une campagne avant le printemps, si on y esi force, Il va tenir conseil pour bien 
attacher' aussi. Costinescu — «qu'on travaille beaueoup>» — ă la decision: pas de guevre immâdiate.
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— mi-a răspuns : combinaţia cu Take, asta nici odată ; 
să cedez locul, da, dar cu dreptul absolut să trag eu 
la răspundere pe cei ce m'au răsturnat! (deci, tocmai 
ce prevăzusem eu). A răspuns lui Giers, care oferea 
să trateze pentru România cu Bulgaria: Asta, nu. 
Regulează D-ta, afacerile între Sârbi şi Bulgari; voi 
regula, eu, pe urmă, afacerile noastre cu Bulgaria. A 
vorbi cu Radeff este să vrei să prinzi văzduhul cu 
mâna. De altmintrelea, isprăveşte prin a mărturisi că 
amiciţia lor este de partea Austriei, — La despărţire a 
repetat că aranjamentul nostru se poate face, dar ne 
înţelegem că nu ne-am întâlnit, ca, să pot avea mână 
liberă către ai mei. 

— Peste zi, Arion, scandalizat de acţiunea, lui Take, 
aprobă convocarea comitetului executiv, pentru a clari- 
fica situaţia. Mă duc la Mişu Cantacuzino şi îi spun 
că sunt obligat să convoe Comitetul executiv. 

28 Octombre. — Am găsit aseară o scrisoare dela 
Istrati, cerându-mi o întrevedere în numele Comitetului 

  

Lui ayant dit ce que j'ai expost ă mon Comit6, que si on 
Vattaguait, il pouvait ou se lester avee Take, ou câder la 
place, îl m'a râpondu: Combinaison avee Take, cela jamais ; 
«c6der la place, oui, mais avee le droit absolu «să trag eu la 
răspundere pe cei ce m'ar răsturna!» (Done juste ce que 
Javais prâvu). - 

Il a râpondu ă Giers, qui offrait de traiter pour la Rou- 
manie avec la Bulgarie: Cela, non. Arrangez vous les af- 
faires entre Serbie et Bulgarie. J'arrangerai moi-mâme, en- 
suite, nos affaires avec la Bulgarie. Causer avec Radef!, 
est vouloir mettre la main sur Vinsaisissable. D'ailleurs îl 
finit par reconnaitre que leur amiti6 est du cât de PAu- 
iriche. . 

En nous sâparant, îl râitârâ que notre arrangement 
pouvait se faire, mais nous convenons ne pas nous âtre ren- 
„contr6s pour avoir coudtes franches vis-ă-vis des miens, 

— Dans la journse, Arion, outr& de Faction de Take, ap- 
“prouve eonvoeation Comite Exâcutif pour clarifier situation. 

Je vais voir Michel Cantacuzâne et lui dire que suis 
“foreâ convoquer Comită. 

28 octobre. — Trouv6 hier soir lettre Istrati me deman- 
-dant entrevue au nom de son Comite. Je recois ces Messieurs
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lui (Comitet Naţional). Ii primese la ora Il. Vin: Is- 
trati şi I. Cantacuzino. In urmă, Grădişteanu şi Fleva ; 
Filipescu... nicăeri. Il aşteptam, i se telefonează: Fili- 
pescu răspunde, dar cum i se spune că Istrati vrea să-i 
vorbească... nu mai e nimeni. Această comedie ţine câ- 
te-va minute. Istraţi afirmă că se înţelesese cu Filipescu 
chiar dimineaţa. 

Istrati, căruia i se dă cuvântul, face un discurs lung: Guvernul nu dă impresia că vom eşi vre-o dată din neutralitate («că nu suntem înşelaţi», adaogă Canta- cuzino) şi a fost parţial în această neutralitate: ben- zină, grâu, aur pentru Tureia, muniții Bulgariei ; vor să 
ia măsuri în contra acestei rele voințe, ete. Un guvern năţional ar fi oprit toate acestea. De ce se lasă să trea- că în Austria ziarul «Ziua», când gazetele noastre nu sunt primite? — Eu: Ce doriţi dela mine? — Să ne ajutaţi. Cel puţin o conferinţă permanentă de trei şefi să controleze guvernul. 

Răspund, în Substanţă, - că ar trebui să se adre- seze lui Brătianu pentru toate aceste critici ; probabil, el va arăta motivele lui: Guvern naţional, chiar Take l-a declinat. Conferinţă; cât veţi vrea, dar Take să is- prăvească mai întâi cu clevetirile lui sistemaţice în 
DI NI 

ă 11 b. Arrivent Istrati-Jean Cantacuzene; ensuițe Grădiş- teanu-Fleva; pas de Filipescu... On Pattend un bon bout de quelques minutes. Istrati assure qu'il s'âtait entendu. avec Filipescu. le matin mâme.. , Ia Istrati, ă qui on donne la parole, fait un long speech: le gouvernement ne donne pas impression qwon sortira uri jour de'la neutralită;—acă nu sunfem înşelaţi», surencherit Cantacuzâne; — il a 6t6 partial dans cette neutralită: ben- zine, bl6, or pour la Turquie, munitions bulgares, tout y passe; on: veut se prâmunir contre ce mauvais- vouloir, ete.; ete. Un gouvernement national aurait.coupă court â celă, Pourquoi laisser passer en Autriche la «Ziua», quand nos joumaux ne sont pas aeceptes. —- Autriche! ete; ete,.. | -— Moi: Que dâsirez-vous de-moi? — Nous -aider, Au-moins qu'une 'confârenee permanente des trois ehefs contrâle: le gouvernement. — Je- r&ponds en substance qu'il faut -s'adres- ser. ă Bratianu pour. toutes ces critiques; il aura peut-âtre A de bonnes raisons â faire valoir. Gouvernement,. national, 
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contra şefului partidului conservator. — Delegaţia do- 
reşte să mai mă vadă: — «Cât veţi voi, atâta vreme 

cât nu vor fi mişcări de stradă ; altfel nu vă mai pri: 

mese». — Protestează că ar fi pentru războiul imediat- 

— Eu: D. Grădişteanu este de altă părere. — In rezu- 
mat: Vorbe goale, rău informaţi, nu par a. fi hotăriţi a 
merge imediat. N'ar fi oare lipsa lui Filipescu ? 

29 Oetombre. — Delegaţia, a fost la Take Ionescu, 
de astă dată cu Filipescu. «Universul» constată că au 
fost de acord în toate punctele. 

— Văzut pe Lahovary, Neniţescu, Olănescu, şi fără 

obiecţiuni, le-am comunicat că voi convoca Comitetul 
executiv, de urgenţă. Arion şi G. Stirbey au fost printre 
cei dintâi pentru a propune această convocare. A'm anun- 

țat alaltăeri seară pe Mişu Cantacuzino. 
Vineri, 31 Octombre— Monitorul publică astăzi decre- 

tul interzicând exportul de grâu, dar Finanţele de fapt 

îl interzisese de o lună. Fiecare vagon a devenit obiect 
de misitie. Mihai, fratele meu, vorbea de casa Dreyfus, 
care oferea 600.000 lei, dar cărei i se cere un milion ! — 
Ion St. Brătianu s'a plâns lui Ciorăneanu (Kiriacescu 
mi-a, spus-o) că el, spunând lui Costinescu că câştigă 
15.000 lei pentru eşirea unor vagoane, «pungaşul» de 

Costinescu dă drumul la altele şi la ale lui nu. — Go- 
lescu îmi serie de o afacere cu 600 vagoane fasole, în 
care un Dr. Sofronie, tovarăş cu un fiu Costinescu, are 
o primă de 300.000 lei. 

— Grigore Cantacuzino foarte deprimat: Alţii cari 
nu fac sacrificii, au avut situaţii politice şi el nu a avut: 
aşa, Delavrancea; iar «idiotul» de Deşliu face parte 

  

Take lui mâme Pă declin. Confârence, tant qu'on voudra, 
mais que Take cesse d'abord le dânigrement systematique 
contre le chef du parti conservateur. Ces Messieurs dâsirent 
me revoir. Tant que vous voudrez, s'il n'y a pas de mouve- 

ment de rue; autrement je ne les recois plus. — Ils protes- 

tent vouloir Gire pour la guerre immediaţe. — Moi: M. Gra- 

disteanu est d'un autre avis. Râsumâ: verbiage, mal infor- 

mâs, ne parraissent pas dâcides ă marcher. Est-ce Pabsence 

de Filipescu?
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dintr'un Comitet din care el nu face parte. Cu vânzarea «Minervei», amicii şi presa noastră nu Pau aprobat. Se întreabă, mai ales că în partid sunt, sbuciume continue cauzate de Filipescu, dacă nu ar ţi mai bine să se re- tragă din viaţa politică. Recunoaşte că eu l-am acoperit şi că am fost perfect cu dânsul, .— Lam îmbărbătat, va veni mâine la, comitet. — Gr. Duca, venind în acest răs- timp, găseşte că partea. reproşabilă este : când manite- stezi sgomotos ca francofil, să-ţi vinzi Jurnalul la ad- versari. | | 
1 Noembre. — Comitet, executiv. Mulţi de faţă. Lip- seşte Meissner, care nu a primit convocare. Din judeţe lipseşte Leon Bogdan. 
Deschid şedinţa, arătând că am convocat comite- tul pentru a limpezi situația, creată de participarea, lui Filipescu la, «Acţiunea Naţională», a cărei legătură, so- lemnă nu poate însemna decât răsboi imediat. Să se spună, clar de Comitet dacă este pentru răsboi imediat; dacă nu, să se ştie că nu avem nici o solidaritate de partid cu Acţiunea. — Replică Filipescu, că din toate partidele nu- 

mai noi ne-am răsboit contra Acţiunei Naţionale. — 
Răspund eu că nu văd acolo, din alte partide, oameni de 
importanţa politică, a lor noştri, şi că Sa produs faptul 
a doua zi după ce un comunicat afirmase că, s'au luat de noi rezoluţiuni : de aci unele echivocuri ce trebue să dis- 
pară în public. 

Lahovary : Cestiunea războiului nu se poate tranşa, 
nici cu pasiune, nici cu iluzii. Nu dau la o parte factorii 
responsabili, de care râde «Epoca». Acţiune da, dar când 
şi cum ? Eterna divergență înţre noi, începând dela ma- 
nifestaţia de la 1 Septembrie. Se cere a, se lua Austriei 
200.000 km. p. Aceasta nu se ia fără gravă înfrângere. 
Unde este ea ? Dorim şi simţim la fel: temperamentul 
însă nu trebue să înlocuiască raţiunea. — Mișu Cantacu- 
aino : Putem ajunge la soluţie satisfăcătoare, dacă Comi- 
tetul a fost convocat pentru a degaja acţiunea, partidu- 
lui de acţiunea lui Filipescu. EI mi-a declarat că: «fac 
aceasta pe seama mea». Aiurea, pot exista, divergențe a: 
supra mijloacelor de a face ca România să iasă măriță : 

23



346 NOTE “POLITICE — 1914 

Când să eşim din rezervă ? Ce garanţie să luăm ? Să 
discutăm în vileag, nu putem; elementele sunt în mâna 
guvernului. Dar guvernul poate avea încrederea noas- 
tră ? Nu. Slab, n'a tăcut pregătire. Deci, schimbarea gu- 
vernului. — Lahovary: Să faci alegeri? — Cantacuzino: 
Nu, şi aci mă deosebese de Filipescu ; Brătianu un rău 
necesar; îl primesc, dar încadrat. Partidul nostru să fie 
rezerva, ţărei. Cer guvern naţional chiar prezidat de 
Brătianu. — Eu : Cum mai suntem atunci rezervă 3 

Arion : aprobă convocarea Comitetului executiv. 
O lămurire era, necesară. Filipescu merge pe seama lui ? 
Să o spună, altfel Acţiunea Naţională ar fi pe seama 
partidului. Trebue să dispară acuzaţia, de filogermani. 
Dacă Acţiunea Naţională nu. este intrarea, în răsboi, ce 
este ? Tot ce am hotărât noi, cum că nu putem sta, la în- 
finit în neutralitate, sa adus la cunoştinţa Regelui Carol. 
Dar pentru azi ? Filipescu zice da, pentru că altfel ne 
batem peste doi, trei ani. Atunci trebue să schimbi 
guvernul; mergi la Dacia şi pe stradă ? Te baţi cu sol- 
daţii români înainte de a te bate cu cei unguri ? In Mar- 
ghiloman nu ai încredere, pe Brătianu nul vrei, ce pui 
în loc ? — Cere 'moţiune de încredere în şef !... 

Neniţescu : Românii devin odioşi şi într'o parte 
şi în alta, pentru că nicăeri nu se face în stradă politică, 
externă. Guvern naţional cu Take, după ce s'a rostit 
cum s'a rostit ? Atunci a născut ideia: guvern de două 
partide. Dar trebue atunci «partid» şi noi suntem divi- 
zaţi. Filipescu nu vrea ce vrea Marghiloman —F'ilipescu: 
De două luni sa, hotărît şi nu sa făcut nimic... — 
Nemţescu : Acum abia sa hotărât aceasta. Acţiunea co- 
mună a două partide este o necesitate, (aprobări). — 
Greceanu : Nu apăr Acţiunea Naţională şi prezenţa lui 
Filipescu acolo o regret. Dar trebue să se ştie hotărât, 
că nu mai dăm concurs . guvernului. — Grădişteanu : 
Sunt divergențe între unanimitatea comitetului consul- 
tativ şi D-l1 Marghiloman. Unii din noi ne-am orientat 
dela început în favoarea 'Triplei-înţelegeri. Deci ori res- 
bel alături de ea, ori neutralitate, în caz de înfrângere a 
ei. Guvernul şi alţi dintre noi au politica de a merge a:
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lături de învingători, ori cari ar îi: asta nu primim. Nu s'a adus la îndeplinire cererea, guvernului naţional; nu vreau, fără voia, mea, să fae politică austrofilă, — Lahovary, Arion, protestări vii. —  Zon „Miclescu : Nu vreau ca, neutralitatea să fie un şiretlic ca să arun- căm latinitatea noastră în braţele germanismului. Unire cu Take Ionescu ! — Emanoil. "Antonescu : Divagaţii şi obrăznicii, terminând cu cinci injocţiuni serise, Delavrancea : Acţiunea Naţională nu este demon- straţia în favoarea unui şef sau în contra altui şef. La Acţiunea, Naţională stăm pentru că acolo se plămădeşte întregirea neamului. Răsboiul ei este un răsboi de rasă şi la lacul mediteranean trebue să fie numai elementul greco-latin (!!). Am început să credem că milioanele ger- | mane pot cumpăra suflete de Români. A Pilipescu : «Ne mişcăm contra Acţiunei  Naţio- nale: diversiune în favoarea guvernului | Este exact : 1) că nu avem năzuinţe decât într direcţie; 2) că trebue să înceteze neutralitatea; 3) că trebue să înceteze încrede- rea necondiționată în guvern. Nu ma interesat Macedo- mia: nu mă interesează Basarabia! Strada, în regim con- stituţional, a jucat un mare rol. Suntem îngraţi când de- făimăm strada ca un excelent 'mijloc. Sunt din cei «cu Transilvania şi cu strada». «Strada nwmi pute, dar te trăsneşte duhoarea din unele anticamere,. Strada a văzut totdeauna, drept. Costinescu singur a avut o politică ad- mirabilă : Nouă ni se cere prudenţă, iar lui nu:i este îrică să vorbească, pe faţă». Proces cu <Inainte» şi <La Politique>. Nu s'a tratat cu Bulgaria: Abia acum se vorbeşte cu ea. «Armata, este gata. Ce aşteaptă ? O nouă victorie franţuzească sau rusă va face acțiunea noastră inutilă, Loviţi-ne ! Veţi face ca viespea; ea răneşte, dar piere». 
G. Stirbey ; Convocarea, comitetului, excelenţ pre- cedent. Massa partidului se asociază ast-fel la, definirea politicei partidului. Suntem acum de acord; dar se putea vedea «acţiune» fără, răsboi 2 S'a pus chestiunea, Darda- nelelor : problemă economică, de cea mai mare valoare, Putem so ignorăm ? Marea Mediterană latină ? . Dar
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România e pe Marea Neagră. Numai factorii responsa: 
bili pot rezolva chestiunile. 

Mehedinţi : Comitetele nu pot tranşa politica ex- 
ternă, cum, nu o pot hotărî un sinod sau o cameră de 
comerţ. D- Filipescu a zis să vorbim principii; dar 
se impun rezerve : Această rezervă să o observăm în 
discuţia noastră. — Virgil Arion: Politica partidului 
este îndrumată în sensul de a asigura revendicările ţă- 
vei. De ce se adună atunci toate calomniile pentru a se 
arunca, şefului ? 

Eu : Cuvântările de eri şi de azi, dovedesc cât de în- 
temeiată a fost această convocare. Lumina s'a făcut. Nu 
mai vrea nimeni răsboi imediat. Eram întemeiat ci- 
tind legământul luat înaintea Țărei de membrii Acţiu- 
nei Naţionale şi cunoscând sentimentele lui Nicu Fili- 
pescu, să cred că acţiunea de acolo însemna intrarea, în 
campanie. La 1 Septembrie manifestații, după declara- 
ţia din «Epoca» că voeşte intrare în contra Austriei ; la 
11 Septembrie cere în comitet «hie et nunc»; în ziua mor- 
ței Regelui: răsboi, pentru că acuma intervenţia noas- 
tră poate decide victoria; la 23 Septembre, manifesta- 
ție la statuia lui Mihai Viteazul cu declaraţie catego- 
rică. Cum noi, în comitet, mereu declarasem că nu este 
momentul, mi-am zis că Filipescu s'a dus la Acţiunea 
Naţională ca să aibă ecou. Azi se declară contrariul : a- 
tât mai bine ! Dar se făcea mişcare pe seamă personală. 
Cime ştia aceasta, când organizaţia electorală din Capi- 
tală pregătea manifestaţia ? Am chemat pe un şef de 
culoare, ca să fac atent: Deşliu a demisionat, pentru că 
dăduse e] ordine contrare ! Deci trebuia să degajez par- 
tidul. De acord suntem toţi : neutralitate indefinită nu se 
poate. 'Trebue să fim de acord şi asupra altui punct: 
Numai factorii responsabili, Rege, guvern, stat-major, 
şefii de partide organizate oficial, pot alege momentul. 
Vă temeţi că se va afla că sunt divergențe? Eu mă îngri- 
jese că aceste divergențe există! In privinţa războiului, 
le-aţi văzut. In privinţa celor dinăuntru, tot asemenea. 
Guvern naţional ? Am motive serioase dea nu admite 
bunătatea, soluţiei. Oferit de mine, trebue să”i accept mo-
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dalităţile ori-eari ar fi, şi apoi, eu califice pe democrați 
drept egali ai noştri !? Dar cum să o fac când ştiu pe Fi- 
lipescu absolut contra, soluţiunei ? El nu acceptă pe Bră- tianu. Este atunci posibil să propun ceva D-lui Bră- 
tianu ? Să mergem la altul din liberali ? Nu m'am pretat 
la combinaţii cari puteau fi intrigă în contra şefului li- 
beralilor. — Pihipescu : De-ai lăudat că ai scăpat. guver- 
nul d-lui Brătianu. — Eu: Lahovary ţi-a spus odată: 
de ce să răsturnăm pe Brătianu, că doar nuo să faci 
răsboi fără liberali ? Criticaţi pe miniştri ?. Eu nu pot imita. Când îi voi ataca, trebue să fie prezenţi ca, să-mi răs- 
pundă. Să manifestez încredere ? iar nu este rolul meu. 
Să votăm că retragem încrederea ? aceasta nu este ac- 
ţiune serioasă de partid. Atunci ? Să accepte toată lumea 
disciplina, de partid. Se pot duce înainte la Acţiunea 
Naţională amicii noştri, pe răspunderea, lor ; ori-ce ener: 
gie cheltuese acolo este o forţă care o iau partidului lor. 

Lahovary citeşte moţiunea. — Arion voeşte să, in- 
troducă o notă de iminenţă în eşirea, din neutralitate. Se 
respinge. Cantacuzino o notă de: defienţă pentru liberali: 
nu primesc eu. Filipescu criţică că dacă se aprobă hotă- rârile comitetului consultativ, nu se ştie care ! Paul Gre- ceanu citeşte atunci că sa notat în proces-verbal accen- tuarea făcută de Mişu Cantacuzino în privința pregăti- vei de a se eşi din neutralitate şi a neîncrederei în gu- vern. Filipescu nu mai face obiecție. - 

3 Noembre. — Czernin, încurcat de reportajele gaze- telor takiste, vine să se informeze asupra deciziunilor comitetului. — Czernin : Atunci ţoată, lumea vrea, răsboi şi. desigur contra noastră? — Fu: Nu vă ascund că cei ee nu gândese astfel suntem puţin numeroşi, — Czernin : Dar cum un popor atât de inteligent nu'şi înţelege mai 

  

3 novembre. — Czernin, embrouill6 par les  reportages des journaux Takistes, vient s'informer sur la portie des dâci- sion du Comit.—Alors tout le monde veut la guerre et natu. rellement contre nous! — Je ne vous cache pas que nous sommes peu nombreux ceux qui ne pensenţ, pas comme cela.— Mais comment un peuple si intelligent ne comprend-t-il pas
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bine interesele ? — Zu: Cum Ungurii n'au înţeles că 
trebuiau să uşureze această situaţie ? — Czernin : Cui o 
spuneţi ?.. | 

„ Czernin se plânge de slăbiciunea de neertat a aces- 
tui guvern. Costinescu face orice negociere imposibilă, 
iar când vorbeşti cu d-] Brătianu, te trimite la, d-] Costi- 
nescu. Acum vrea să închidă frontiera. Aceasta, va pro- 
duce o foarte mare tensiune. Sa refuzaţ tranzitul a 200 
vagoane de muniții turceşti; Berlinul ne-a cerut atunci 
să reținem cele 180 vagoane de muniții ale D-vs. Cum să 
dăm acelor cari vorbesc că se vor bate, ne spune Germa- 
nia, când nu putem să dăm prietenilor cari se bat pen- 
tru noi ? — A câştiga, timp, e sigura mea concluzie. 

— Brănişteanu mă informează că Germanii au în ve- 
dere ipoteza că putem merge în contra, lor şi nu se ştie 
dacă nu ne vor obliga să clarificăm situaţia. Storţările 
din Serbia sunt făcute tocmai ca să apere o linie Se- 
mendria-Niş-Sofia, pentru a putea, corespunde cu Turcii, 

— M. Pherekyde a vânat eri cu Regele, care a blamat 
mult pe Nicu Filipescu. Forma raţionamentului lui este 

  

mieux ses intârâts ? — Comment les Hongrois m'ont-ils pas 
compris qu'ils devaienţ soulager cette situation ? — A qui le 
dites-vous ? 

- 
Czernin se plaint de la faiblesse impardonnable de ce Bgouvernement. Mr. Costinescu rend toute n6gociation impos- 

sible et quand on parle ă M. Bratianu, il vous envoit ă M, 
Costinescu. Il veut maintenant fermer la frontisre. Cela 
produira une tension extrâme. On a refus6 le transit des 
200 wagons munitions turques; Berlin nous a demandâ alors 
de retenir vos 18) wagons de munitions. Comment en donner 
ă ceux qui parlent de se battre, nous dit PAllemagne, quand 
on ne peut les donner ă nos amis qui se battent pour nous? 
— Gagner du temps est toute ma conelusion, 

— Branisteanu m'informe que les Allemands envisagent 
Yhypothese que nous puissons aller contre eux et il n'est pas 
dit qu'ils ne nous mettent pas en demeure de clarifier situa- 
tion. I/efiort en Serbie est pr6cis6ment fait pour prâparer 
une ligne Semenaria-Nieh-Sofia pour correspondre avec la 
Turquie. 

— Michel Pherekyde a chass€ hier avec le Roi qui a beau- 
coup blame Nicu Filipescu. La forme de son raisonnement est
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interesantă : «De ce agitaţie când suntem toţi de acord (71). Filipescu. vrea să-şi planteze copacii într'o pă- dure deasă !», o 
4 Noembre. — D-] Psihas, ministrul grec, mi-a făcuţ o lungă vizită. Nimie precis ea conversâţie,. Recunoaşte că chestia Dardanelelor e capitală. 
— Meissner, a vrut să vie la, comitet; nemulţumit că Greceanu m'a oprit să-l chem din nou. Departe de ce bă- nuiam, este foarte categoric în contra, lui Filipescu. Cu privire la manifestaţia dela 1 Septembrie, a văzut pe Fi- lipeseu şi Pa găsi emoţionat până la lacrămi, zicând: «nu credeam că voi trăi vreodată asemenea clipe». — Farsă sau sugestiune ? 
— Argetoianu blamează, pe Filipescu. Nu crede în o acţiune serioasă. Este împins de fiul său, care probabil a găsit şi titlul «Acţiunea Naţională» — «Action Fran- caise». Nici un sens, din moment ce există un curenţ puternic. Război imediat, imposibil. 
— Seara Nieu Lahovary a primit o comunicare dela Pulipescu, însăreinându-l să-mi spue că primeşte să in- tre întrun guvern liberal-econservator : «Vei vedea cănu 
a 

int6ressante: «pourguoi une agitation, quand nous sommegz tous d'aceord (7). M. Filipescu veut planter des arbres dans une forât touffue!» 
4 novembre. — Mr, Psihas, Ministre Grece, longue visite, Rien de prâcis comme conversation. Admet que la question des Dardanelles est capitale. 
— Meissner a voulu venir Comit&; mâcontent que Gre- cianu m'ait dissuad6 de Tappeler une seconde fois. Loin de ce que je supposais, trâs categorique contre Filipescu. A- propos de la manifestationi du 1 septembre, il a vu Filipeseu et la trouv6 6mu aux larmes, disant «nu credeam că voi trăi vreodată asemenea clipe». Farce ou suggestion? — Argetoianu. Blame Filipescu. Ne eroit Das ă une ac- fion s6rieuse. Monte par son fils, qui probablement a trouvâ aussi le titre «Acţiunea Naţională—Action Francaise». An- cun sens, du moment qu'il Y a un eourant puissant. Guerre immediate impossible, 
Nicu Lahovary. Le soir. Il a Tecu un coup de telephone de Nicu Filipesau le chargeant de me dive qu'il accepte d'en: trer dans un gouvernement liberalo-conservateur. “Tu verras 
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se va face». Dubiu care pare a se raporta la lipsa mea 
de sinceritate de a voi să o fac. — Spun lui Lahovary : 
«Adu-mi mâine pe, Filipescu să vorbim înaintea d-tale şi 
să mă pun imediat în campanie». — Rea influenţă a lui 
Hiott şi a lui Grigore Filipescu. Acest tânăr voia să. dove- 
dească lui Lahovary că tatăl său nu putea să primească 
să intre, dacă n'ar desemna, şi el un al doilea ministru, 
ca să nu se afle izolat!! Se pare că răspunsul : Costi - 

"nescu şi Constantinescu vor fi totdeauna de partea lui, 
l-a hotărât să telefoneze. 

— Ernest Cananău îmi spune că la Palatul Justi- 
ției, Dissescu i-a vorbit de o fuziune a conservatorilor cu 
democraţii sub direcția mea. Am răspuns lui Cana- 
nău că era un simplu acces de ramoliseală. 

5 Noembre. — Filipescu n'a venit. — M, 'Teodorian, 
ştie de mult dela Vladimir Ghika, foarte pornit în 
contra mea, — că «Tripla Imțelegere», aşa poreclită de 
el, — era făcută între Take-Costinescu-Filipescu. 

— Neniţescu a, vorbit cu Mişu Cantacuzino. Suntem 
de acord că acesta se prosteşte din zi în zi; e] crede 
în această privinţă băutura, are rolul ei. Cantacuzino nu 
va urma pe Filipescu şi nw va merge nici odată la Take. 
  

que cela. ne se fera pas». Doute qui semblait se rapporter â 
ma sincârită de vouloir le faire. Je dis â Tiahovary: «Amenez 
demain Filipescu, que nous eausions devant vous et je me 
meis de suite en campagne».—Pernicieuse influence de Hiott 
et. Gregoire Filipescu. Ce jeune homme vonlaii, demonstrer 
ă Lahovary que son ptre ne pouvaiţ accepter d'entrer, sil 
ne designait pas lui aussi un seconde Ministre, pour que son 
pere ne se trouve pas tout ă faiţ isol6! 

II: paraîtrait que la râponse: il aura toujours Costinescu 
et Constantinescu avee lui, Pa dâcid€ â donner ce coup de 
telephone. 

Mereredi, 5 novembre. — Filipescu n'est pas venu. 
— Marius Theodorian sait depuis longtemps par Vladi- 

mir Ghika — tr&s mont€ contre moi, — que la «Triple-En- 
tente», ainsi nommâe par lui, Gtait faite entre 'Take-Costi- 
nescu-Yilipescu. 

— Nenitzescu a cause Michel Cantaicuzăne. Tombons d'ac- 
cord qu'il devient ehaque jour plus bâte; il croit que la 
boisson jone son râle lă-dedans! II (Cantacuzene) ne snivra 
Filipescu et n'ira jamais â Take; mais se dâfie de mon ger-
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dar se teme de germanofilsmul meu, iar dacă conduc par- 
tidul în această direcţie, mai bine se retrage din viaţa po- 
litică. Neniţescu crede că siguranţa partidului vrea ca 
Filipescu să fie alungat. El rămâne mai antirus ca nici- 
odată. Ii comunic că dacă e vorba să semnăm vreodată 
alături de Rusia, eu mai bine părăsesc direcţia, partidului. 

Dr. Bernfeld-Burnea vine din Viena. A văzut acolo 
pe Aurel Popovici, pe Aurel Onciul. Acesta ar fi zis că 
"Bucovinenii nu cer anexiunea cu România; e în stare să 
scoale 20.000 oameni ea, să, protesteze contra, acestei pre- 
tenţiuni. Aurel Popovici absoluţ opuş intrărei României 
în Transilvania. 

— Polblevsky, astă-seară la A. Darvari, ştia că se 
va închide graniţa spre Austria "mâine: <în mod pro- 
vizoriu şi pentru a obţine ceva». 

6 Noembre. — Azi dimineaţă gazetele, cu «Dimi- 
neaţa» în cap, anunţă că guvernul închide granița de 
nord. Poklevsky o anunţase aseară. — Pe de altă parte 
asupra victoriei Germanilor Ja Kutno, «I/Independance 
Roumaine» caută să scadă importanța ei în aşa, chip în 
cât «Dimineaţa» reproduce articolul întreg în litere mari, 
iar «Viitorul» cu litere de afiş anunţă că armata germană 
se retrage din Flandra! Ce însemnează asta ? Eternul 
dublu joc al lui Brătianu ? 

  

manophilisme et si je conduis le parti de ce câtâ, il prâferera 
se retirer dela, vie politigque.— Nenitesen croit que la surâte 
du parti veut que Filipescu soit ampute. Il reste plus anti- 
russe que jamais. — Je lui communique que sil faut un 
jour signer avec la Russie, moi, je quitte plutât la direction 
du parti... 

Jeudi, 6 novembre—Ce matin: les journaux, «Dimineaţa» 
en tâte, annoncent que le gouvernemenţ ferme îrontisre Nord, 
Poklevsky Lavait annonc6 hier. D'autre part, sur la vietoi- 
re des Allemands 4 Koutno, Pelndependanee Roumaine» 
cherche ă diminuer son importance ă tel point, que la 
«Dimineaţa» r&produit en gros caractăres tout Particle et 
le «Viitorul» en lettres d'affiches annonce que l'arme alle- 
mande se retire des Flandres ! 

Que signifie tout celâ? L6ternel Jeu de bascule de Bra- 
tianu ? Von Bussehe se plaint des taguineries et des fausses 
nouvelles de Costinescu; il dâ&ment que jamais quelqu'un
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— Von Bussche se plânge de şicanele şi de veştile 
falşe ale lui Costinescu. Desminte că cineva vre-odată 
ar fi tratat cu dânsul sau cu Legaţiunea sa, schimb de 
benzină pentru muniții Şi că benzina ar fi plecat, dar că 
muniţiile ar fi fost oprite. 

— Nicu Lahovary este silit să mărturisească că Fili- 
pescu n'a vrut să vie să vorbească cu mine, dar că dă 
«cuvântul lui de cinste» că ar intra întrun guvern mixt 
dacă s'ar reuşi să fie alcătuit. — Eu: Să tratez eu, iar 
dânsul să meargă la Dacia?! 

1 Noembre, — Azi dimineaţă interview al lui Costi- 
nescu în «Viitorul», destul de accentuat în contra Aus- 
triei, care pare a fi denunțatţă că ar reţine puştile la 
Steyr şi muniţiile nemţeşti. 

— Revăzut pe I. Lahovary, Arion, Cantacuzino, Ne- 
niţescu. Le pui două întrebări: 

1) Sunt ei de părere să întreb guvernul ce rost are 
această atitudina şi dacă este vre-o schimbare în po- 
litica, externă ? — Lahovary a văzut pe Brătianu, care 
pentru prima oară i-a spus că putea să facă concesiune 
în partea Cadrilaterului. Nici o grabă şi hotărât a, aştepta, 
primăvara. — Neniţescu : Dar atunei Brătianu dacă nu 

  

ait trait6 avec lui ou sa Legation, troe de benzine contre munitions et que la benzine serait partie, mais les munitions auraient €t6 arrâtâes, 
— Nicu Lahovary est obligă de confesser que Filipescu n'a pas voulu venir causer, mais qu'il donnait «sa parole d'honneur> qu'il entrait dans un gouvernement mixte si on r6ussissait ă le faire. — Moi: que je traite, mais que lui aille 4 la Dacia!! 
Vendredi, 7 novembre, — Ce matin interview dans le 

«Viitorul» de Costinescu, assez aceentute contre Autriche, qui semble âtre dânonete comme retenant les fusils ă Ste- Yer et les muniţions allemandes. 
Râunis Lahovary, Arion, Cantaeuzâne,  Nenitescu. Je leu pose deux questions. 1. Faut-il demander au gouverne- ment ce que signifie cette attitude et sil y a du changement dans la politique trangăre? Lahovary: A vu Bratianu, qui, pour la premitre fois, lui a dit qu'il ponvait faire des con- cessions du cât6 du Quadrilatere. Aucune hâte et dâcide â at- tendre le pritemps, N eniţescu : Mais alors que Bratianu, sil
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face război, cel puţin să pue rânduială în guvern. — 
Lahovary : Eşirea, lui Costinescu pregăteşte poate o ac: 
țiune militară, dacă Bulgarii atacă Serbia. — 
Arion: Tot acţiunea Take Ionescu-Costinescu este 
aceasta, şi poate chiar Filipescu. Presupune că sar vrea 
ca să fie forţat Brătianu să se pronunţe. 'Poţi conchid că 
trebue să cerem lămuriri guvernului. 

2) In faţa atitudinei lui Filipescu, pot eu să mai 
vorbese de guvern de două partide ? Refuz să-l propun 
lui Brătianu. Dar dacă Brăţianu o propune, chiar 
fără Filipescu, pot să intru pe această cale ? — Nei 
fescu : Guvern naţional, adică de trei partide, imposibil. 
Prezenţa, lui Take ar fi ruptura cu Germania şi Austria, 
Este mare nevoe pentru țară, să se constituiască un gu- 
vern cu două partide şi nu-mi pasă dacă nu intră Fili- 
pescu în el! — Lahovary : Lăsaţi guvernul să-şi urmeze 
singur calea, aceasta este cel mai cuminte lucru. O rup- 
tură cu Filipescu, care este cu desăvârşire pornit, nu-l 
supără, chiar o doreşte. Deci, dacă se cere formarea unui 
guvern fără el, nu văd nici o obiecţiune. — Arion: Re- 
cunoaşte că atitudinea lui Filipescu face imposibilă orice 
  

ne fait pas la guerre, mette du moins de ordre dans le gou- 
vernemeni, — Lahovary: La sortie de Costinescu prepare peut- 
&tre une action militaire, si les Bulgares attaquent la Ser- bie.—Arion: C'est toujours Paction 'Take Ionesco, Costineseo et peut-âtre Filipesco. Il suppose que lon veut forcer Bra- 
tiano ă se prononcer, —— 'Pous coneluent: il faut deman- 
der âclaircissements au gouvernemenț. 

2) Devant Pattitudine de Filipeseo, puis-je encore par- 
ler de gouvernement ă deux partis ? — Le proposer ă Bra- 
tiano, je refuse, Mais si Bratiano le propose «mâme sans 
Filipesco», dois-je entrer dans cette voie? — Neniteseg: Gouvernement national, c'est ă dire ă trois partis, impossi- 
ble. La prâsence de Take serait rupture avec Allemagne eţ Autriche, Il y a grande utilit6 pour le pays ă constituer gouvernement ă deux partis, et «nu-mi pasă să nu intre Filipescu în el»! — Lahovary: Laissez le gouvernemenţ continuer seul son chemin, c'est ce qu'il Y a de plus sage, Une rupture avec Filipesco, qui est en pleine carriăre de projectile, ne linquiăte pas, Il la souhaite. Si done il y a demande de constituer un gouvernement sans lui, il n'y. voit pas d'objections, — Arion: Reconnait que Vattitude de. Fili-
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propunere din partea noastră. Merge până la ruptura 
cu Filipescu dacă ni se propune un guvern de două par- 
tide. — Cer cu insistenţă lui Cantacuzino să se pronunţe: 
Se codeşte. Nu va merge nici-odată cu Filipescu spre 
Take Ionescu, dar nu poate primi ca Filipescu să fie a- 
runcat afară. Dacă va fi o propunere, «vom vorbi din 
now. — Fu : Nu sunt ostil nimănui şi mai bine îmi con- 
vine această opoziţie a lui Cantacuzino, care mă pune la 
adăpost de necesitatea de a vorbi de un guvern a cărui 
formă, de coaliţie îmi displace. Dar să fie constatat că 
dificultatea nu vine din partea mea, şi Cantacuzino să 

„nu se mai plângă de nerealizarea celor ce hotărăşte comi- 
tetul. — Lahovary, Arion, Neniţescu, interpelează pe 

„ Cantacuzino. Lahovary îi spune eşti fermecat» ! — 
Arion trage concluzia : Nici un demers pe această a doua 
cestiune. 

8 Noembre. — Bussche îmi afirmă că Bulgarii nu 
vor ataca pe Sârbi. Asupra chestiei Transilvaniei îmi 
repetă că chiar el a arătat că, atâta vreme cât nu se vor 
formula, legile, nu se va crede în realizarea făgăduelilor 

  

pesco coupe court ă toute proposition de notre part. Il ira 
jusqu'ă la rupture avec Filipeseo si Pon nous propose le 
gouvernemeni ă deux. — Je mets en demeure Cantacuzene 
de se prononcer. Il biaise. Il n'ira jamais avec Filipeseco 
vers Take Ionesco, mais il ne peut accepter qu'on jette Fili- 
pesco par dessus bord. S'il y a proposition «que nous en 
causions de nouveau», — Moi: Je ne suis hostile ă personne 
et jaime mieux cette opposition de Cantacuzâne, qui me 
met ă Vabri de la n6cessit€ de parler d'un gouvernement 
dont la forme de coalition me deplait. Mais qu'il soit bien 
constate que la difficult ne vienţ pas de moi et que Canta- 
cuzăne ne se plaigne plus de la nonrâalisation de ce que ds- 
cide le Comite. 

Lahovary, Arion, Nenitzesco interpellent Cantacuzâne. 
Lahovary lui diţ «vous âtes envoutes»> ! Arion tire la con- 
clusion: ancune demarehe sur cette seconde question. 

Samedi, 8 novembre. — Bussche dîne avee moi. Il m'af- 
firme que les Bulgares n'attaqueront pas les Serbes. — Sur 
la question 'Transylvanie, il me repăte que lui mâme a 
obJect€ que tant qu'on ne formulera pas les lois, nul ne cro- 
ira ă la râalisation de promesses Tisza et que les 18 points
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lui Tisza, şi că cele 18 puncte cerute de către Români în 
conferințele de anul trecut, ar trebui integral concedate. 

— «Dardanelele», un editorial, marcă proprie a lui 
Take Ionescu, în «La Roumanie», tratează de slabi la 
minte pe cei cari se mai pot preocupa de regimul viitor 
al Dardanelelor !! 

9 Noembre. — Filipescu s'a dus Ja întrunirea, Acţiu- 
nei Naţionale, la Dacia. Mille şi Nicu Xenopol au vorbit, 
iar Filipescu a prezentat moţiunea, de simpatie pentru 
Tripla Inţelegere şi de solidaritaţe cu Serbia. Multă 
lume, tineretul din şcoli şi norodul 'Takist. După întru- 
nire procesiune cu steagurile «Legiunei Ardelenilor» în 
cap; ciocnire cu poliţia în dreptul clubului conservator; 
câteva, capete sparte. La întoarcere manifestanţii au spart 
geamurile la clubul liberal şi la «Minerva», 

— In acest timp Primul'ministru era la mine. Nu 
ştiam nimic despre manifestaţie. Il întreb în privinţa ne- 
gocierilor lui, şi îi arăt mirarea mea, de interviewul lui 
Costinescu. Imi răspunde că a, suprimat el un cuvânt prea 
aspru din acel interview, punând această suprimare pe 

  

demandes par les Roumains dans les confârences de Pannce 
derniere devraient âţre integralement concedâs. 

Un 6ditorial — marque propre de Take Ionesco — dans 
la «Roumanie» traite de faibles d'esprit ceux qui peuvent 
encore se soucier du râgime futur des Dardanelles ! ! 

Dimanche, 9 novembre.—Râunion Dacia, Filipeseco s'est 
rendu ă la râunion de P'Action Nationale. Mille y a parl€, ainsi 
que Nicu Xenopol, et Filipesco a prâsent6 la motion de Sym- 
pathie pour 'Triple Entenţe et de solidarit6 avec la Serbie. 
Beaucoup de monde, jeunesse des €coles et plebe takiste, 
Apres r&union, procession avec drapeaux de la «legiunea ar- 
delenilor» en tâte; choc avec la police ă hauteur du Club Con- 
servateur, qeulqgues tâtes cassâes ; au retour on; casse les 
carreaux du Club Liberal et ce qu'on peut casser devanture «Minerva». : 

— Entrevue avec Bratiano. Pendant ce temps-lă premier ministre chez moi. Nous ne savions rien de la manifesţation, Je Linterroge au sujet de ses nâgociations et je lui marque mon 6tonnement de interview de Costineseo. 
II me râpond qu'il a supprim6 un mot trop vif de cet in- terview, en le mettant au compte d'une erreur d'impression;
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socoteala unei greşeli de tipar (deci a cunoseuţ intervie- 
wul înainte de publicare !!); că nu ignorează acţiunea 
divergentă a ministrului lui şi că o atribue lucrăturei lui 
Filipescu... (Eu : Lui Take Ionescu, eare îl vede mereu!), 
dar că nu poate face nimie pentru a nu înăspri lucrurile, 
fiindcă Costinescu tot rămâne partizan al neutralităţei 
până la primăvară. — De două ori Pam făcut atent de 
slăbiciunea, pe care o dedea.- guvernului atitudinea lui 
Costinescu : «nu pot să fac mai mult», mi-a, răspuns el 
fiecare dată. 

„__ Asupra negocierei : Tripla, Inţelegere a lucrat 'mereu 
la Sofia şi Belgrad; totul a, eşuat prin refuzul peremto- 
riu a] Sârbilor de a ceda pe chestia Macedoniei. Grecia, 
încă mai intransigentă : a ameninţat pe Serbia, că se se- 
pară de ea, dacă aceasta înclină să facă prea multe con- 
cesii Bulgariei. De altminterea Grecia a oferit direct 
României o alianţă în contra Bulgariei, punând 300.000 
oameni (am dori să-i vedem ?) la dispoziţia ei. Aşa că 
reconstituţia, blocului balcanic nu a înaintat cu un pas. 
Dar Brătianu este preocupat de succesele Austriacilor. 
Crede că Austriacii ar dori să se pună în contact cu Bul: 

  

(done il Pa connu avant la leţtre !!); qu'il n'ignore pas Pac- 
tion divergente de son Ministre; qu'il Pattribue au. travail 
de Filipesco. (Moi: de Take Ionesco, qui le voit tout le 
temps), mais qu'il ne peut rien faire pour ne pas aigrir les 
choses, parceque toute mâme Costinesco reste partisan de la 
neutralit€ jusqu'au printemps. — Par deux fois Jai disere- 
tement, attir6 son attention sur la faiblesse que . Lattitude 
Costinesco infligeait ă son gouvernemenț: «je ne puis faire 
d'avantage», disait-il chaque fois, — Sur nâgoeiations: la 
triple entente a agi constamment ă Sofia et Belgrad. Tout 
a echou6 par le refus ptremptoire des Serbes de e&der sur 
la Macedoine; la Grăce encore plus intransigeante: elle a 
menacă la Serbie de se sâparer d'elle si celle-ci inclinait & 
faire trop de concessions ă la Bulgarie; d'ailleurs, Gr&ce 
offer directement â la Roumanie alliance contre Bulgarie, 
mettant 300.000 hommes (nous voudrions les voir 3 !) ă notre 
disposition. De sorte que la reconstituţion du bloc baleani- 
que n'a pas avanc6 d'une ligne, — Mais Bratiano proccup6 
du suceâs des Autrichiems. Il pense que les Auţrichiens vou- 
draient entrer en contact avec Bulgares pour brusquer leur
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garii pentru a grăbi intrarea lor. Se teme de aceaşta, fiindcă noi am fi tăiaţi dela mare. Brătianu adaogă, că afară de chestia bulgară, el spune totdeauna, la ai lui că nu se mişcă până ce Italia nu se va declara, şi crede că Italia se înfundă în misterul ei şi că Fasciotti şi-a schimbat tonul şi nu se mai agită. Dacă am înţeles bine: Bulgaria şi Italia sunţ cele două, note pe care el execută variaţii pentru a câştiga vreme. Asupra orientărei defi- nitive, încep a crede că nu mai este foarte intransi- sent ! — Oare Regele şi-a schimbaţ părerea, ? Nici un 
răspuns precis ; aprecierea lui e că nu..— Asupra parla- 
mentului : Nu ar vrea discuţie la mesaj. Imi cere con- cursul pentru a vota 2.500.000 lista civilă, 300.000 Regi- 
nei Elisabeta şi actuala listă civilă menţinută pentru Prinţul Moştenitor. — Inţeleg că consiliul nu-l încura- Jează pentru a, cere legea stărei de asediu. — I-am arătat turburările cari le aduc în afaceri măsurile proibitive ale lui Costinescu, mai ales că, comunicatul anunţă apro- 
barea, lor de către consiliu ; iam reamintit art. 7 conven- ţia 5-a dela Haga; se deslară neputincios. — Am avut 
      

entre en ligne; il le redoute aussi parceque nous serions coupâs de la, mer, 
Bratiano ajoute, qw'ă part question bulgare, il dit ţou- jours aux siens qu'il ne bouge pas avanţ que Italie ne se dâelare. Or, il croit que Italie s'enfonce dans son impân€- trabilite et que Fasciotti a chang6 de ton et ne sagite plus, Si j'ai bien compris: la Bulgarie et VItalie, les deux notes sur lesquelles îl exâcute des variation ponr gagner du temps. Sur orientation dâfinitive, je commence ă ne plus le croire tres intransigeant. | 
«Le Roi a-t-il changâ d'avis?>; aucune r&ponse bien prâ- cise; son «apprâciation» est que non. 
Sur Parlemenţ: voudraiţ pas discussion Message. — De- mande coneours pour voter liste civile 2 millions et demie,— 300,000 Reine Elisabeth eţ actuelle liste du Prince heritier maintenue. 

. Comprends que le Conseil ne Vencourage pas â deman- der loi 6taţ de sitge. — Tai ayant dit le trouble que les me- sures prohibitives de Costineseo jettent dans les affaires, surtout que le communiqu6 annonce leur approbation par conseil et lui ayanţ rappel6 article 7 convenţion 5-eme de la Haye, — il se dâelare impuissant,
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grijă să nu mai vorbesc de un guvern de coaliţie, dar el 
_m'a întrebat dacă eram mulțumit de şedinţa comitetului. 
l-am răspuns afirmativ, şi i-am reamintit că, vestit de, 
soluţiile anterioare ale comitetului consultativ, nu era 
deloc de mirare ca printrun subterfugiu, Filipescu să fi 

căutat să le dea în vileag. Imi spune să bag de seamă 
la Cantacuzino. Take Ionescu caută să-l] convingă că ar 
putea să facă fuziunea sub direcţiunea lui Cantacu- 
zino. — Bu: Nu-i atât de prost ca să înghită astfel de 
ogoşi. 

11 Noembre. — Faranga, vine dela Filipescu. E] se 
aranjează ca să aibă delegaţia în Comitetul executiv. 
Declară că urmează pe şef; fidelitate în prezent şi viitor. 
I s'a comunicat că întrunirea de Duminica viitoare va 

fi fără delegaţi ; căci pe urmă ce ar mai avea ? — Asta 
a fost întâmpinarea lui Fleva, care a spus lui Filipescu : 
«Aş vrea, să văd alături pe d-l Take Ionescu, nu numai 
articolele lui». 

— Paul Greceanu vrea, să-mi explice interviewul ce 
a dat la «Dimineaţa» şi pe care i la amenajat Polizu. 
Imi spune că Nicu Polizu face pe subţirele; dar e abso- 
lut omul lui Filipescu. (Imi aduce aminte că Polizu, rudă 

cu Costinescu, era citat de acesta ca martor al declara- 
țiunilor ce ar fi făcut, când i sa propus pr eşedinția unui 
guvern naţional ! !). — Esenţial este că : Greceanu când. 
a dat lui Filipescu copie după două hotărîri ale comitetu- 
lui consultativ, cu menţiunea «pentru d-ta personal». 
a doua zi se găseau în «Dimineaţa» şi în «Epoca»! 
Greceanu nu urmează şi desaprobă pe Filipescu. 

— Grigore Cantacuzino, despre dificultăţile ce a a- 
vut cu redacţia «Minervei» : i-au fost organizate de Fili- 
pescu, prin redactorul lui Cristodorescu. 
  

Eu soin ne pas reparler d'un gouvernement de eoalition, 

mais il m'a demand si jâtais content de la stance du Co- 
mite. Jai dit oui et lui ai rappel6 qw'averti par des solu- 
tions prâcâdentes du Comit6 consultatif, il n'y a rien d'âton- 

nant que par un subterfuge Filipesco ait cherchâ ă les ren- 
dre publiques. Lă-dessus, il me dit: Veillez sur Cantacu- 

z&ne, Take Ionesco cherche ă lui faire aceroire qu'il pour- 

rait faire la fusion sous la direction de Cantacuzene.—Moi : 

il n'est pas assez bâte pour donner dans un panneau pareil.
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De Bussche îmi confirmă, ceeace îmi spusese eri Barbu Stirbey, că Costinescu face dificultăţi pentru lista, civilă a Regelui. (Barbu îmi adăogase că nu crede pe Costinescu destul de vulgar ca să-şi închipuiască că va aduce pe Rege la vederile lui, oferindu-i o compensație la lista civilă! 1). 
O depeşă interceptată dă ştirea, că acţiunea Turciei aduce mari neliniştiri Angliei. La 30 kim. de Suez Tureii au avut un avantaj. — I sa telegrafiat că Sonino a dat din nou formală declaraţie că Italia nu se interesează de formaţia unui nou bloc balcanic. Cade teza recentă a Triplei Inţelegeri la noi în țară. — Să nu se ocupe gu- vernul de o cale la mare, de oarece ne vor da ei Germa- nii tot ce ne-ar fi necesar, dar să nu mai fie şieanele ce se fac continuu. — Radett ar fi spus, nu ca dela guver- nul lui, că sunt cercuri neliniştite dacă Austria ar în- tra în Macedonia ; el, Bussche, obiectat că trebue să fie date asigurări de Austria : în orice caz aveţi asigurarea Germaniei. — Vorbim de faimosul «Drang nach Salo- nik». E asigură că este o pură năzuinţă de a avea dru- mul de fer din Bosnia legat cu Salonic. — Vorbim şi de Dardanele. Când Arion i-a, spus că Anglia va îngriji de Dardanele, el i-a atras atenţia, asupra declaraţiei din «Observer», care recunoaşte dreptul Rusiei de a lua. Constantinopol. Eri cu Brătianu, acesta mi-a spus că Dia- mandi l-a întrebat dacă trebue să trateze chestiunea. EI i-a răspuns : Nu, ar fi prematur. In caz de victorie ger- mană, are cine să îngrijească; în caz că trebue să vor- bim de pe acum, dăm indicație că ne-am hotărţ, 

— Matilineu ştie dela Hiott că Filipescu are să so- meze pe Take Ionescu să se declare pe faţă la Acţiunea Naţională, ori o rupe (7). | 
— Se face mare caz de prânzul lui Victor Ionescu, la care Poklevsky a luat parte. Mi-adue aminte că aseară, la club Poklevsky a zis, cam în zeflemea, că n'a jucat Duminică, pentru că a fost «avec tous les Ionesco et des. 

dames russes». 

12 Noembre. — Paul 'Teodoru, faţă de Mişu Săulescu, Ciorăneanu, I. Bacalbaşa, îmi vorbeşte de vagoanele de. 

24
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grâu ale lui Cincu, faimoasele, asupra cărora ar câştiga, 
1000 lei de fiecare, supliment de preţ, dacă pot eşi. Se 
confirmă deci ce mi-a destăinuit Hildenbrandit. Când a 
interpelat Teodoru pe Cincu, acesta a mărturisit că a 
vâdut câteva sute peste 2000, şi era foarte încurcat la 
răspuns. Astăzi, asupra stăruinţelor lui Cincu pentru ex- 
portul acestora, Morţun -a zis lui Teodoru: «Cum se 
poate ca, Cincu să-mi ceară aşa ceva». 

— Nicu Lahovary, foarte aferat, mă sondează dacă 
cumva am consimţit eu ca să nu fie discuţie la mesaj ; 
că aceasta, ar indispune pe Filipescu. Nu spune că şi pe 
Mişu Cantacuzino, — ceeace ştiu eu. La urmă face a- 
pel la fibra mea patriotică, ca să adun un guvern în care 
şi-ar avea locul şi 'Take şi Nicu Filipescu, cu declaraţie 
că până la primăvară va fi linişte absolută şi că toată 
lumea va tace. Mari stăruinţe, dar să fie înainte de Du- 
minică, ca să se poată degaja «şi dânşii»... Am înţeles! 

13 Noembre. — Mihali îşi ia ziuă bună, pleacă di- 
seară. Ce să spună lui Tisza, care Pa însărcinat să-mi 
ceară, părerea asupra promisiunilor făcute Românilor ? 
— Eu : Mare decepțiune ! Și apoi nu mai crede nimeni. 
Nici legile nu sau arătat, ca să putem judeca de reali- 
tatea şi eficacitatea lucrului, nici măcar un manifest al 
Impăratului, ca să se ştie că reforma nu este atârnată 
deo fluctuaţie politică. — Mihali: El este orbit, tot 
crede că România nu poate face altă polhhică fără a se 
sinucide, — Bu: Spune-i: Cine a putut împiedeca pe 
un om de a se sinucide ? Din o sută de Români, nouă- 
zeci şi nouă sunt hotărâți contra Austriei. In năuntru 
nu au dat o reformă, în afară nu au căpătat o victorie ; 
pe ce se mai poate sprijini o atitudine amicală ? — Mu- 
hali : foarte de acord, aşa îi va vorbi. ” 

— Arion şi Cantacuzino au văzut pe Rege ; şi unul 
şi altul i-a, vorbit de slăbiciunea guvernului. Regele ]i s'a 
părut voios, nu intimidat de Acţiunea Naţională şi câş- 
tigat eventual numai unei idei de guvern naţional, nu de 
două partide. 
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14 Noembre. — Audienţă la Rege. Arăt câţ de mult libertatea lăsată d-lui Costinescu de a ataca pe Aus- iriaci şi pe Unguri în interviewuri şi acte, cum şi manşetele şi tonul «Viitorului», mă fae să presupui o schimbare în orientarea, guvernului, şi cer explicaţii. — Regele: D-1 Brăţianu «suferă» de acţiunile d-lui Cos- tinescu, dar crede că păstrându-l, îl ţine mai bine decât dacă Var da afară. Nimia nu e schimbat; D-l Brătianu păstrează aceiaşi linie. Asupra Acţiunei Naţionale : «E mai rău ca o copilărie». Regele ştie că copiii de şcoală cari au manifestat, au primit bani şi Morţun i-a spus "că ştia şi el aceasta. Morţun i-a. declarat că, chiar dacă l-ar seoate din minister, dacă reîncep, va pune mâna pe zece dintre ei şi va, pune să-i bată. Asupra guvernu- lui naţional (m'a vorbit de loc de un guvern de două partide) : dacă 'Take Ionescu sau Filipescu ar intra, în- tun guvern, n'ar fi o declaraţie de război din partea noastră, dar «ceilalți» ar fi aceia care vor lua-o înaintea noastră. Despre muniții : N'avem cu ce duce războiul nici două luni (7). A spus-o lui Mişu Cantacuzino. De 
a II 

14 novembre. — Chez le Roi. J'expose combien la liberts laisse ă Mr. Costineseo dWattaquer PAutriche et les Hongrois dans interviews et actes et combien les manchettes et ton du «Viitorul» me font supposer un changement dans orien- tation gouvernement, et je demande explication. Le Roi: Mr. Bratiano «souffre» des actions de Mr. Cos- iinesco, mais îl eroit qu'en le gardant, il le tienț mieux que sil le mettait dehors, Rien n'est changâ; Mr. Bratiano garde la mâme ligne, — Sur Action Nationale: «C'est pira qu'une gaminerie», Le Roi sait que les gamins des 6coles qui ont manifest, onţ recu de Vargent et Mortzun lui a dit - qu'il le savait aussi, Mortzun lui a declar que, quitta ă sor- tir du Ministăre, s'ils recommencent, il en pincera, dix et les fera rosser, 
Sur Gouvernemenţ National: Pas parl€ du tout dun gouvernement ă, deux. Si Take Ionesco ou Filipesco entraient dans un gouvernemenţ, ce ne serait pas une declaration de guerre de notre part, ce serait «les autres» qui pren- draient les devants contre nous! 
Sur munitions: pas de quoi faire la guerre plus de deux mois (?); il Va bien dit a Michel Cantacuzăne,. D'ailleurs îl 
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altfel n'a, înţeles cum voia Cantacuzino să intre ime- 
diat întrun guvern cu Brătianu, şi să fie rezerva 
viitorului! Convins că guvernul ar trebui să facă 
act de autoritate şi să treacă legea stărei de asediu. 
Mişu Cantacuzino este contra ! — Eu: Ce are aface, dacă 
eu convin. — Regele: A ! ai sprijinit-o ? (aceasta cu in- 
sistenţă ca un lucru de reţinut). 

Impresia, generală: Regele nu prea e îngrijorat ca 
să intre în miezul lucrurilor ; încrezător în Brătianu. 
Mi-a spus chiar: «D-l Costinescu a fost prea susţinut 
de Rege ; a fost susţinut chiar în contra lui Brătianu», 
aceasta pe un ton şi cu un semn a] degetului prin care 
îşi făcea un reproş. Lipsă de stimă pentru fii Costi- 
nescu : termeni vagi, dar indicând-o clar. 

Sâmbătă, 15 Noembre. — Deschiderea Camerei. Re- 
ele citeşte Mesagiul fără ifos în articulare, se înşală de 
vorbă : pregătit pentru pregetat. Regele Carol mar fi 
făcut această greşeală. Regele a păstrat uniforma de ge- 
neral de cavalerie. — Cantacuzino îmi spune că Fili- 
pescu ar accepta să nu fie discuţie la Mesaj dacă, în de- 
claraţia, noastră, nu am arăta, încredere în guvern şi 
l-am lăsa să facă interpelări, nu asupra politicei externe. 
— Intreb, care ? Spre pildă asupra politicei financiare 
şi economice. — Mişu Cantacuzino : Am obiectat că nu 

  

n'a pas compris commenţ Cantacuzâne voulait qu'on entrât 
de suite dans gonvernement avec Bratiano et qu'on fut la 
r6serve de Pavenir, 

— Convient que le gouvernement devrait faire acte vi- 
gueur et faire passer loi 6tat si&ge. Mais Michel Cantacu- 
zene est contre! — Moi: Qu'est ce que cela peut faire, puis- 
que je la donnerai?—Roi: Ah! vous Vappuierez? (Ceci avee 
insistance comme une chose â retenir). 

Impression gânârale : pas trop soucieux d'entrer au fond 
des choses; confiant dans Bratiano, 

Le Roi ma mâme dit: «Mr. Costinesco a ât6 trop sou- tenu par le Roi; il a mâme 6t€ soutenu contre Bratiano !» 
(Avec le ton et un signe d'index dans lesquels îl Y avait du 
reproche). 

Mesestime pour les fils Costinesco ; — termes vagues mais Jindiguant bien.
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putea să fie atunci vorba, Şi de politica, externă. — Eu (în mine însumi) : rost de declaraţiuni pentru  Cosţi- nescu! Dr. Cosma, Luca Elefterescu, Ernest Cănănău, protestări de fidelitate. Luca contra, M. Cantacuzino, — Barbu Stirbey mă vesteşte la eşirea, dela Cameră, că în câmpul Acţiunei Naţionale circulă două veşti: Că se va căuta, să fiu alungat ; şi că peste 10 zile Ruşii Vor pune guvernul în obligaţiunea, de a se pronunţa, ce- rând libera trecere pentru trupele lor spre Serbia şi Dunăre ! — Asupra acestui de al doilea punct, povă- țuese pe Barbu că trebue să vestească pe Rege. 
Pentru Carp, aces prilej de a limpezi situaţia ar fi un noroc. Pentru Bussche, care părea a cunoaşte această eventualitate : ar fi o violare de neutralitate, acolo unde suntem stăpâni pe ambele maluri ale Dunărei. Acesta este punctul de vedere la Berlin şi l-a comunicat guver- nului. 
Duminecă, 16 Noembre. __ Conferinţa parlamentari- lor. La ora 10% deputaţii şi senatorii conservatori. Ab- senţi câţiva mărunți din Județe şi Maiorescu. La ordinea, zilei probabila cerere a, guvernului de a nu discuta A- dresa. Cu toată bâzâiala, Filipescu şi Grădişteanu, că- dem de acord să se urmeze conform precedentului din 1912 Decembre, când, cu criza, balcanică. Dar desbatere animată, pasionată asupra fondului dintre Filipescu şi mine ! Eternele lui recriminări, cu eterna, prefăcăto- PI IRI 

Samedi, 15 novembre, — Barbu Stirbey, ă la sortie de la Chambre, me prâvient que dans le camp de l'Action Na- tionale on lance deux nouvelles: 1) qu'on va, chereher ă me dâposer; 2) que dans 10 jours les Russes vont mettre le gou- vernement en demeure de se prononcer, en demandant le passage libre pour des troupes russes pour la Serbie, par le Danube. 
— Sur ce dernier point, sur sa demande, je donne ă Barbu Pavis d'en avertir le Roi, 
Pour Carp, ce serait une chance d'âclaireir un peu la si- tuation. Pour Bussche, que jai vu et qui semblaiţ connaftre cette eventualite, il me dit: Ce serait un violation de neu- 

vernement, 
l
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ie; întrerupţii violente cu Lahovary. Dezaprobare a- 
proape generală ; Luca Elefterescu, Cosma, Michiu, 'Te- 
leman, Iorgulescu nu se Jjenează să protesteze, iar Cru- 
penschi îi spune verde că Takiştii merg acum cu «girul» 
lui Filipescu. La fine Filipescu foarte «petit garcon», 
îmi anunţă că la Dacia va face un discurs blând de tot. 

— Intrunirea la Dacia este prezidată de Delavran- 
cea, iar la 5% manifestaţia de acolo vine de sparge gea- 
murile la mine şi bate pe sergentul meu. Iar bow-win- 
dowul de sticlă este găurit de o piatră. Se vede că Fer- 
mo era în capul cortegiului. Sergentul a apostrofat chiar 
pe «Tânărul» cel cu scrisoarea anonimă de ameninţare 
de moarte. La plecare se sparge geamurile automobi- 
lului d-rului Popovici şi se manifestează la, legația fran- 
ceză. «Viitorul» spune că aceiaşi manifestaţie de sim- 
patie sa tăcut şi la Take Ionescu. 

— Muniţiile: Colonelul Rudeanu e trimis de gene- 
ralul Iliescu: în Italia (cartuşe), Elveţia (alamă şi 
plumb) şi în Franţa (de ce 1). I se ataşează pe Grigore 
Filipescu şi G. V. Bibescu. Iarăşi se întreabă el: de ce ? 
Asupra proectilelor germane, sosite. fără focoase, el care 
le-a recepționat, spune că. focoasele sunt ambalate aparte, 
ca şi tuburile sau însuşi proectilul. Cum aşteptam 190 
vagoane şi n'au sosit; decât 39, este clar că lăzile se vor 
completa unele prin altele. Dar focoasele se pot fabrica 
şi chiar se fabrică acum în ţară. Deci toată larma de azi 
a «Eipocei», cade: — EI: Mă mir că Germanii dau şi 
atâta, când atâţi oameni împing în contra lor! De ce 
nu se vorbeşte de Franţa ? Ne-au oprit trei baterii de 
105, gata încărcate pentru plecare ; ne-au oprit 10.500 
proectile artilerie de munte, gata şi inutilizabile de ei. 

Luni, 17 Noembre. — Vin să protesteze pentru ce 
Sa petrecut eri: Bărdescu, Pau] Teodoru,  Faranga, 
Teşenii toţi din Parlament. Argetoianu, generalul Cocea, 
Cogălniceanu, Delavrancea, căruia, îi pun în vedere că 
trebue să se retragă dela Acţiunea Naţională. 

— Brătianu recunoaşte că cele de eri trebue să fie 
coadă takistă ; mă roagă să nu vorbese că căpitanul
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Libert w'a, vrut să vie repede cu soldaţi, ca să nu se a- 
crediteze că poliţia e de vină. [i atrag atenţia că dacă 
nu se armează va, fi debordat. Tot nu îndrăzneşte. La 
plecare, îi fac semn «mâna mai tare». EI: «Să iei pu- 
terea, şi la rândul meu să-ţi fac acelaşi semn !>. 

Se teme că în scurt timp va avea loc o înaintare 
din partea Rusiei şi violențele din ţară le pune în le- 
gătură cu aceasta. Ca precauţie a, şi spus la Petersburg 
că nu e gata. Foarte îngrijorat, nu ştie dacă ajunge în 
primăvară cu bine ! — Despre Bulgari, Tripla înţelegere 
a voit să interprete declaraţia lui Radoslavot în sensul 
lor şi s'au prezentat la el să ia act. Radoslavof nici la, 
atâta n'a, consimţit, şi sub cuvânt, că, Tripla nu propune 
nimic în prezent pentru Macedonia, va trebui să se con- 
sulte cu Regele, cu colegii: «fin de non recevoir». De 
altă parte s'a interceptat o telegramă a biroului presei 
din Sofia către agenţiile streine, vorbind de exodul mu- 
sulmanilor din Quadrilater, de femei violate, o întreagă 
atmosferă de ură contra noastră. Iar Filipescu şi 
Grădişteanu se miră că nu sa regulat nimic cu Bulgaria, 

— Filipescu îmi scrie ca să convoe pe parlamentari. 
Serisoare ciudată : «Domnul meu. »; adresă, fără nici o 
aluzie la, calitătea pentru care se adresează mie. Expli- 
caţie : Cantacuzino şi Argetoianu spun că el vrea să lă- 
murească că afacerea de eri este pusă la cale de Poliţie... 

19 Noembre, — Reuniunea, parlamentarilor, — FsHi- 
pescu; Trebue încadrată negativitatea discuţiei la A- 
dresă printrun atac pozitiv în contra guvernului, care 
a suprimat posibilitatea de întruniri publice, închiriinăd 
Dacia lui Dona şi «a fost incapabil să risipească res- 
turile unei întruniri publice». Poliţia este singura vi- 
novată, de ceeace s'a petrecut la casa lui Marghiloman. 

    

19 novembre. — Filipeseo: Il faut encadrer la n&gative 
ă la discussion Adresse, par attaques positives contre Qou- vernement qui a supprimâ possibilit€ râunion publique en 
louant la Dacia â Dona, et qui «fut incapable de disperser les restes d'une râunion publique». C'est Ja police qui est seule coupable de ce qui est arriv€ maison Marghiloman,
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Trebue dat ființă deciziunei eşirei din neutralitate. 
Nu primeşte dilema «în opt zile ori nimic», căci nu se 
poate asista indiferent la sdrobirea, armatelor sârbeşti. 
Marţi seara, 18 Noembrie, Poklevsky mi-a comunicat 
la club, că Ristici a fost la 5% la Brătianu ca, să-i spună, 
că Serbia nu mai putea ține, că se retrage din Belgrad 
şi că părăseşte linia Dunărei, Exortaţii să nu-i lăsăm să 
fie zdrobiţi şi să povăţuese lui Brătianu o imediată in- tervenire. Examen prealabil al chestiei Dardanelelor ? 
«O nedibăeie !» — Lahovary : 'Toate acestea privesc pe Acţiunea, Naţională, care nu este partidul conservator. 
Nu voim să fim opriţi de aceasta întz”o acţiune provocată 
de ea. — Arion: Dardanelele ? Dar ele sunt de cel mai 
viu interes pentru noi. Chiar dacă aşi interpela, nu pe incidentele de Duminecă, dar pe libertatea întrunirilor 
publice, aşi fi solidar cu Acţiunea Naţională, şi asta nu 
0 vreau. — Luca Elefterescu : Violent şi dârz. S'a stri- gat «jos Marghiloman» şi ni'ai protestat, ce zice atunci 
provincia ? (aplauze); Deșkiu demisionează : imediat 
se spune că nu aprobă politica, şefului. — Deşliu : Este 

    

II faut donner corps ă la dâcision sortie neutralit. Aceepte 
pas dilemme «în 8 zile ori nimic», car on ne peut rester in- 
difi€rent 6crasement armâe serbe. (Mardi soir, 18 Novem.- 
bre, Poklevsky au Club ma communiqu€ que Ristich s'âtaiţ 
xendu a 7 h, % chez . Bratiano, communiquer que la Serbie ne pouvait plus tenir, qw'elle se retirait de Belgrad et aban- 
donnait ligne Danube. Exhortation de ne pas les laisser d6- truire et de conseiller Bratiano intervention immediate). Examen prâalable question Dardanelles? «O nedibăcie», 

Lahovary: 'Tout cela regarde Action Nationale, qui n'est pas le parti conservateur, Ne voulons pas âtre attirâs par eile dans une action provoqute par elle. 
Arion: Les Dardanelles 2 Elles sont du plus vif inţâ- ret pour nous. Mâme si jinterpellais, non sur les incidents de Dimanche, mais sur la libert€ des r&unions publiques, je serais solidaire de PAction N ationale et je ne le veux pas. Luca Elefterescu: Acerbe et ires mordant. On a cri6 că bas Marghiloman» et vous n'avez pas protest; que dit alors la provinee? (aplaudissements). — Desliu dâmissionne; on dit de suite quiil n'approuve pas la politique du chef. Desliu: «Ce n'est pas exact» !
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inexact ! — Jon Miclescu : Acţiunea Naţională poate să 
fie bună. Unii din conservatori au luat contact cu po- 
porul, care clocoteşte, dar să ne lase pe noi la o parte. 
Nu vom interpela. De ce să cerem liberalilor socoteli cari 
S'ar putea, cere altora ?—Deşliu : A refuzat să facă parte 
din Acţiunea, Naţională, dar nu o blamează. 'Toată lu- mea desaprobă manifestaţia de Duminecă.—G. Stirbey : Dardanelele sunt o chestiune eminamente principială. Ac- țiunea, Naţională este considerată, de toată lumea ca, în- 
dreptată contra şefului nostru, Din ea, Sau întărit însă Brătianu şi Take Ionescu. Tineretul nu mai vrea, disen- 
siuni în partid. — Argetoianu : Este de părerea lui Stir- bey gi Luca Elefterescu. — Bramcovan : Deşi partizan al Triplei Inţelegeri, nu admite ea, Acţiunea Naţională să ne implice. Când s'a votat de Comitet eşire din neu- tralitate, aceasta a, însemnat încordaţă pregătire ca să profităm de prima ocazie, nu cum cere Acţiunea Na- ţională, ca să eşim maj repede. — Mironescu : Apel la înţelegere ; sătui de convulsiuni interne. Nota, gene- rală agresivă contra lui Filipescu. — Ey: Eşirea din neutralitate a fost totdeauna condiţionată de negocieri şi fapte cari nu sau terminat. Neînerederea, în guvern nu a însemnat răsturnare, ci aducerea lui la un control prin guvernare în doi ; lucru pururea împiedicat de condiţiile puse de Filipescu sau de faptele lui, cum spre pildă intrarea lui în Acţiunea, Naţională 24 de ore după ce convenisem altceva. Nu fae responsabili pe con- servatori de ce s'a, petrecut la mine; dar nu este poliţia, ci Acţiunea Patriotică care face parte din Acţiunea Na- țională. Filipescu să înceteze cu acţiunea vrăjmaşă ; va, fi nevoie, în curând, de toata forţele întrunite. Deci, nu interpelăm ; Filipescu va face ce va voi, (aplauze). 

      

Jean Miclescu: L'Action Nationale peut tre bonne; des conservateurs ont pris contact avec le peuple, qui bouil- lonne; mais qw'elle nous laisse de câte, Nous n'interpelle- zons pas. Pourquoi demander aux lib6raux des comptes qu'on
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21 Noembre. — Poklevsky îmi face o lungă vizită. 
Teza, lui: Dacă renunţaţi la Transilvania, staţi neutri; 
dacă voiţi îndeplinirea idealului naţional, este momentul 
de a intra. Grecia oferă 80.000 oameni pentru a ocupa 
Macedonia şi a face disponibilă armata. sârbească care se 
află acolo. Cere însă garanţie: de la Tripla Inţelegere; 
de la D-vs. în contra Bulgariei, dacă Bulgaria o a- 
tacă. Convingeţi pe Brătianu să se angajeze. — Eu: 
Am să văd pe Brătianu, dar dacă nu este de aceiaşi pă- 
rere, n'am să fac nici o acţiune şi nici o manifestaţie în 
contra guvernului pe acest motiv. 

22 Noembre, — D-l Charles Rivet dela «Le Temps» 
din Paris, împins de Blondel, arătase ostilitate în contra 
mea; nu voise să mă intervieweze, Ii explic toate moti- 
vele cari porunceau neutralitatea şi atitudinea mea. 
«Este un punct de vedere foarte fondat, zice el, şi nu e 
de loc ce mi se spusese». 

— Bussche a cerut să mă vază : Germania va da tot 
ce vom voi, muniții şi altele, dacă d-l Costinescu pără- 
seşte finanţele : procedeele lui sunt insultătoare. In ce 
priveşte amestecul Greciei : Radeft are să vă spue că dacă 

  

Vendredi, 21 novembre, — Poklevsky me fait une lon= 
gue visite. Sa th&se: si vous renoncez ă Transylvanie, res- 
tez neutres; si vous voulez l'idâal national, c'est le moment 
dagir. Grtce offre 80.000 hommes pour oceuper Macâdoine 
et rendre disponible armâe serbe qui s'y trouve, — Elle de- 
mande garanties: 1) de la Triple Entente; 2) la votre contre 
Bulgarie, si Bulgarie Pattaque. Agissez sur Bratiano 
pour qwiil 's'engage. — Moi: Je verrai Bratiano, mai sil 
n'est pas du mâme avis, je ne ferai aucune action, ni au- 
cune manifestation contre gouvernement sur ce chef. 

Samedi, 22 novembre. — Mr. Charles Rivet du «Temps» 
de Paris, actionn6 par Blondel, avait marqu6 hostilite con. 
tre moi. Refus6 interview. Expliqu6 seulement toutes les 
raisons qui commandaient ma neutralit6 et mon attitude. 
Il conc&de que c'est un point de vue trâs fond€ aussi. «Ce 
n'est pas tout ă fait ce qw'on lui avait dit». 

— 4 b. de Bussche avait demand â mer voir: — VAlle- 
magne donnera tout ce qu'on vondra, miunitions ou autres, 
si Mr. Costinesco quitte les Finances, Ses procâdâs sont în- 
sultants. — Sur question immixtion Grăce Radef? vous
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Grecii intră în Macedonia, Bulgarii îi vor ataca. Ştie că 
încă de Mercuri dimineaţă sugerasem lui Ozernin să facă 
declaraţie că Austria va lăsa, totdeauna deschisă linia 
Salonic şi a susţinut acest demers şi la Berlin. Bussche 
îmi confirmă că Czernin a primit răspunsul în sensul ca să declare liberă pentru noi linia Niş-Salonic. 

— Prinţul Trubetakoi, noul Ministru al Rusiei în 
Serbia, mic, grăsuliu, încet, vorba, cam greoae, aer pro- 
tesor, spune că mă cunoaște, şi a mai fost la mine (9):— 
Sunt două acţiuni de dus: sau dea obliga pe Bulgari să 
lase pe Greci să meargă în ajutorul Sârbilor; sau pe cale 
de concesiuni, pe cari le crede e] mai uşoare, a smulge Grecilor şi Sârbilor un aranjament de trei state balca- nice. — Eu: Ori ce participare a României la o acţiune 
diplomatică este subordonată la două consideraţiuni,' de 
la cari guvernul nu poate să se sustragă : 1) România nu 
poate intra întrun răsboi lung; 2) România, din momen- 
tul ce a avut un trataţ şi deci o prietenie pronunţată cu Austria, şi Germania, nu poate tace nimie care întrun mod prematur ar hotări intenţiunea ei de a se pronunţa 
pentru una sau cealaltă parte. 
  
    

dira que si Grees entrent en Mac&doine, les Bulgares les attaqueront. Il sait que dâs Mereredi matin javais susgere Czernin de faire declaration qw'Autriehe laissera toujours ouverte ligne Salonique et il a appuy6 cette dâmarehe ă Ber- lin aussi. 
Samedi soix Bussche me confirme que Czernin a recu r6- ponse dans le sens de dâclarer libre pour nous la ligne Niseh-Salonique. 
Le Prince 'Troubetzkoy, le nouveau Ministre de Russie en Serbie. Petit, replet, lent, parole assez embarrass6e, air pro- fesseur, Me connaît et, a, d6jă €t chez moi (,): Deux actions ă mener: soit obliger Bulgarie ă laisser faire les Grees se portant au secours Sebes; soiţ â mener par concession, cetţe fois plus facile ă arracher Serbie-Grăce un arrangement des trois 6tats baleaniques. 

Moi; 'Toute participation Roumanie â Vaction diploma- tique est subordonnse ă deux consid€rations dont gouverne- ment ne peut se dâpartir : 1) La Roumanie ne peut se prâ- cipiter dans guerre longue haleine. — 2) La Roumanie ayant eu un trait€ et par consequent une amiti6 prononecâe avec Autriche et Allemagne, ne peut rien faire qui prâmatu- r&ment dâctle son intention de se porter de notre ctg,
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— La ora 5 Radeff îmi spune că n'a fost niciodată 
o propunere concretă făcută la Sofia. Guvernul Bulgar 
declară că nici n'a existat vre-un subiect de negociere. 
In caz când sar cere o declaraţie în! ceeace priveşte in- 
trarea Grecilor în acţiune, crede că guvernul şi-ar rezer- 
va răspunsul. De ce aeeastă preocupare în ceeace priveşte 
drumul Salonicului, când România poate să treacă tot 
ce doreşte prin Bulgaria, el este gata să dea această asi- 
gurare. Se plânge de piedicele ce se pun tranzitului! pen- 
tru Bulgaria, care nu mai poate primi nici-un fel de măr- 
furi sau producte din Europa centrală ; va trimite în a- 
ceastă privinţă o notă de protestare şi o scrisoare parti- 
culară lui Brătianu. — In Macedonia nu sunt decât trei 
regimente sârbeşti ! Proba. : comitagiii au lucrat o zi în- 
treagă la, distrugerea podului dela Demir-Kapa, fără a 
fi supăraţi. 

— Carp şi Dr. Dinu Brătianu, scandalizaţi de două 
amănunte ridicole. Czernin a povestit lui Carp că Bră- 
tianu i-ar fi spus: «Luarea Belgradului de D-v. a com- 
picat foarte mult situaţia mea internă». Czernin i-ar fi 
răspuns că nu putea, să se lase să fie bătuţi pentru a-i 
uşura lui situaţia internă ! — Dr. Brătianu ştie că la 

  — Radett G h.) Il n'y a jamais eu une proposition. con- crâte faite Sofia. Qouvernement bulgare dâclare qu'il n'y avait mâme pas eu terrain de n6goeiation. — Au cas otă on demanderait dâclaration au sujet entre Grees en action, îl croit que gouvernement râserverait sa r6ponse. — Pourquoi se prâoccuper route Salonigue quand Roumanie peut passer tout ce qu'elle vondra par Bulgarie: îl est prât ă en donner 
assurance. Il se plaint des entraves qu'on met au transit pour la Bulgarie, qui ne peut plus recevoir aucune espece de denrâe ou de marchandise de V'Europe Centrale. Enverra une note de protestation et une lettre privâe â Bratiano. En Macâdoine il n'y a que trois r6giments serbes! La preuve: les Comitadgis onţ travaill& un jour entier â detruire port de Demir-Kapa, sans âtre inquiâtes. 

— Carp et Dinu Bratiano scandalises de deux details grotesques. Czernin raconte ă, Carp qu'âtant all€ voir Bra- tiano, celui-ci lui auraiţ dit: «Votre prise de Belgrad com- plique beaucoup ma situation înterieure», ă quoi Czernin aurait repondu qvw'ils ne peuvent pourtant pas se faire battre, pour lui faciliter sa politique intârieure.
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Al. Constantinescu sau întrunit Dr. Ion Cantacuzino şi Dr. Costinescu (despre care se zice că va pleca la Bor- deaux pentru a face propagandă românească), cu Colescu dela, Statistică, şi că desenau pe hartă şi discutau ceeace era să se ceară din teritoriul ungurese. Chiar Cantacu- zino ar fi recunoscut cât de grotescă era această cerce- tare. | 
23 Noembre, — Preşedintele Consiliului îmi spune că din primul moment când, în cursul săptămânei, Po- Klevsky i-a spus că Grecia oferă, o acţiune militară în Macedonia, dacă România, o garantează în contra Bulga- riei, a răspuns imediat că nu, Nu vrea să facă nimie care să aducă, România, să intre în război, înainte ca să-i vie ora. Astăzi s'au dus la dânsul împreună Poklevsky, Blonde] şi Barclay. EI: «Oare ar fi Barclay mai pu- țin prost decât se zice? N'a deschis gura, dar surâdea, ironie de câte ori se înămoleau colegii săi». Brătianu are impresia că Anglia menajează pe Bulgari. Propunere : România să se asocieze cu Tripla, Inţelegere pentru a face presiune la Sofia spre a obţine neutralitatea Bulga- riei dacă Grecii intră în acţiune. A refueat,: fiindcă nu 
a
 

Dinu sait que chez Constantinesco-P. se sonţ râunis Jean Cantacuzâne, le Decteur Costineseo (qu'on dit destine ă aller ă Bordeaux pour propagande roumaine), avec Co- lesco de la statistique, dessinaienţ sur la carte eţ discutaient ce qu'on allaiţ demander du territoire hongrois. Cantaeu- z&ne, lui-mâme, auraiţ reconnu Vodieux de ce grotesque examen. 
Dimanche, 23 novembre. — Presidenţ Conseil me dit que des le premier moment, au cours de ]a semaine, gquand Po- klevsky lui a dit que la Grăce offrait action militaire en Ma- cedoine si la Roumanie la garantissait contre Ja Bulgarie, îl a de suite dit non. Il ne veut rien faire qui ameneraiţ BRou- manie ă entrer en guerre avant son heure. Aujourd'hui sonț alles le trouver ensemble Poklevsky, Blondel et Barelay. Lui: «Barelay serait-il moins bâte qu'on le dit? [1 n'a pas ouvert la bouche, mais î] souriait narquoisemeni chaque fois que ses collăgues s'enferraient». Il lui semble que !'An- gleterre mânage les Bulgares. Proposition: que la Roumanie s'associe ă la 'Triple-Entente pour faire pression ă Sotia, pour obienir sa neutralit si Grăce entre action. 17 a refuse,



374 NOTE POLITICE — 1914 

vrea, să dea el semnalul unei rupturi cu Bulgaria. — Po- 
klevsky ar fi adăogat: «Dar aţi promis o porţiune a 
noului teritoriu ; este începutul unei acţiuni de presiune 
asupra Bulgariei !».— Brătianu: <N'am promis aceasta 
niciodată, am zis că dacă aranjezi d-ta afacerea Macedo- 
niei, România va şti să facă o concesiune, pentru a nu îm- 
pedica rezultatul». Blondel a recunoscut spusele mele ca 
exacte. — Dar drumul către mare o să vă fie tăiaţ! — 
II voi deschide cu forţa, la nevoe, când voi intra în ac- 
ţiune. 

In oraş impresiunea este că eşecul Triplei Inţelegeri 
este datorat faptului că miniştrii lor nu sunt la înăl- 
time. — Brătianu, între prima conversaţie cu Poklevsky 
şi acest demers colectiv, a cerut lămuriri la Atena şi i 
sa răspuns că Venizelos ar fi vorbit de acţiune defen- 
sivă comună (?) şi că ar fi exprimat dorinţa unei colabo- 
rări cu Bulgaria ! 

24 Noembre, — Waldburg îmi aduce ştirea  căderei 
Lodzului, deci succes al ofensivei germane în Polonia ; 
şi copie după o telegramă confidențială din Berlin : se- 
cretarul general de Martino a declarat ambasadorului 
german la Roma că zvonurile că sar discuta o înţelegere 
între Italia, Grecia şi România, sau de un amesteo al Ita- 
liei în formațiunea Blocului baleanie, nu erau înteme- 
iate pe nimic. 
  
car il ne veut pas donner le signal d'une rupture avee la 
Bulgarie. Poklewsky aurait ajoută: Mais vous avez promis 
une portion du nouveau territoire; c'est le commencement 
dune action de pression sur Bulgares! — Bratianu: Je n'ai 
jamais promis cela; fai dit: gi vous arrangez l'affaire de la 
Macedoine, la Roumanie saura faire une concession pour ne 
pas empâcher aboutissement. — Blondel a reconnu exaeți- 
tude.— Mais la route de la mer vous sera coupâe!—Je la ferai 
ouvrir de force, au besoin, quand Jagirai. 

En ville impression 6chec 'Triple-Entente et que les Mi- 
nistres pas ă hauteur. 

Lundi, 24 novembre. — Wallbourg m'apporte la nouvelle 
de la chute de Lodz, done succes offensive allemande en Po- 
logne, et copie d'un telâgramme confidentiel de Berlin: le 
seerâtaire gânâral de Martino declare ambassadeur allemand 
â Rome que propositions dune enfente qui se d&battait contre Italie-Grăce et Roumanie ou d'une immixtion Italie dans formation bloe balkanique ne reposaient sur rien.
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— Seara am fost poftit la un prânz la Capşa de că- tre Bussche, cu mareşalul von der Goltz, care trecea, spre Constantinopol, Czernin, generalul Culcer şi personalul Legaţiei. Golta pretinde că luarea Lodzului este de o mare importanță, căci va obliga armatele ruseşti să se retragă spre a se reface. Este un adevărat tip de ger- man, voinic, păr des, mâncând şi bând bine, potolit şi blând. Excelentă memorie. Nu a povestit decât episoade din Belgia, pe care o guverna încă acum 10 zile. 
25 Noembre. — Comitet cerut de Grădişteanu : Suc- 

cesul Austriei pe valea Moravei este încercuirea noastră, 
perderea unui aliat preţios (?) şi liberarea unei armate 
austriace. Grecia cerând garanţia noastră, va merge cu 
atât mai mult înainte cu cât Bulgaria vrea, să stea, neutră şi nu are muniții. Cer ea partidul să declare că nu va lăsa să i se tae linia mărei. — WM. Cantacuzino : Grija, 
ce aveam ca tergiversările guvernului să nu ne expuej ca 
neutralitatea noastră să fie definitivă, se atenuează, de 
când s'a aflat încheierea unui act cu Rusia şi conversații 
cu Italia. Evenimentele din Serbia dau din nou loc la 
îngrijorare : Liberarea unei armate, aprovizionarea, Bul- 
gariei, putinţa de a, fi atacați pe trei laturi. Ca să nu a- 
jungem: astfel la, «spectrul neutralităţei forţate», trebue 
în orice chip să împiedecăm zdrobirea, Serbiei. Să inter- 
venim cu vigoare ea Tripla Inţelegere să poată, dobândi 
golaborarea Bulgariei. La caz contrariu să dăm garanţia 
că vom ataca Bulgaria, dacă ea atacă, Grecia.—Lahovary: 
Exelud orice sentimentalism : Acţiunea, noastră este sub- 
ordonată, nu dragostei, dar putinței de a realiza idealul. 
Greşală dacă intram în acțiune la 2 Septembre când 

  

— Le soir dîn€ chez Capsa, invită par Bussche, avec Ma- 
râchal von der Goltz se rendant â Constantinople, Czernin 
ef Gân6ral Culcer, en plus personnel de Ja Legation. Goltz 
donne importance prise Lodz qui obligera armâes russes â 
se replier lloin pour se r6former, pas avant Varsovie. Vrai 
iype d'Allemand bien portant, cheveux drus, mangeant et bu- 
vant bien, placide, solide et bon. Bixcellence mâmoire. N'a ra- 
cont6 que des 6pisodes de Belgique qu'il gouvernait il y a 
dix jours encore.
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Germanii erau la porţile Parisului. Azi desinatu-s'a noro- 
cul ? Suntem oare garantaţi contra Bulgariei ? Când 
voi afla că Bulgaria a atacat Serbia, plec imediat. Dar 
azi, aruncând pe Bulgari în braţele Germaniei, am să 
lupt cu 700.000 Turco-Bulgari. Incercuirea devine ime- 
diată : De ce so pripese ? — Arion : Ideia de neutrali- 
tate a evoluat mult la noi; nu mai învederăm posibili 
tea unui atac decât numai în contra Austriei. Aceasta în- 
seamnă  eșire din neutralitate. Grădişteanu întreabă 
«dacă acum este momentul ?» Nici Costinescu nu o crede. 
EI singur zice : ar fi să cădem în cursă, aşa cum s'a 
tratat chestiunea de Tripla Inţelegere. Nu intru nici eu. 
în acţiune — Eu: Explic cum nu e nimic direct, nici 
precis dela Venizelos. Ni se cere să servim, dând o de- 
claraţie imprudentă, de pârghie, ca, să se forţeze mâna 
Greciei. — P'ilipescu : Totul este un echivoc. Ce ni se 
cere este o simplă vorbă la Sofia. — Eu : O vorbă diplo- 
matică, care să indice că am rupt definitiv cu Germania; 
asta nu. — Nu s'a luat nici o deciziune, cu toată stă- 
ruinţa lui Filipescu de a, se hotărî o interpelare. Am zis. 
că-i voi mai convoca. 

— Prinţul Carol a luat parte la şedinţă în Senat. 
Prezidentul Missir sa încurcat în ceremonialul lui. 
Drept este, că şi aşa local! Regina foarte aplaudată. 
Prinţul s'a prezentat de minune, vioi, grațios ; a. rostit 
foarte bine discursul lui. 

— Mareşalul von der Golte ia ceaiul la mine cu 
Bussche. Li cer informaţiuni asupra armatei turceşti. 
După el s'a lucrat cu silinţă; sferele de sus au suprave- 

"gheat. Sunt 91 ofiţeri germani, odinioară nu aveau ce 
“lucra, acum nu le ajunge ziua. Trei corpuri: 1. 2 şi 3 
sunt în Europa ; fiecare corp a trei divizii, de câte 24 Ia 
30 mii oameni fiecare; trei corpuri adică: 9, 10, 11 în 
Caucaz. Cele dela mijloe ca, rezervă în Asia Mică, pu- 
tând merge ori unde; restul Siria şi spre Egipt. In ge- 
nere armata mult mai activă, nefiind ca, în trecut piro- 
nită în Macedonia, în Tesalia şi în Albania. 

«Acţiunea» şi «Adevărul» mă înjură că am prânzit 
cu Bussche şi Goltz. Moravuri !.. Culcer observă că altui 
general îi era permis să prânzească cu TPrubetzkoy !
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26 Noembre, — O scrisoare anonimă, plecată dela 
Capsa, mă vesteşte că Filipescu şi Grădişteanu au pus 
la, cale o moţiune în favoarea Serbiei. Au adunat alte 12 
semnături şi au să o citească în Senat. Nimic nu mi sa 
comunicat; o lovitură cu două înţelesuri : politică ex- 
ternă şi şefia. Nu se ţine şedinţă, Grădişteanu protes- tează. Mă întâlnese la, eşire cu Cantacuzino, care îmi con- 
firmă că unii au comis greşala de a iscăli. (Pe mine 
însă, el care ştia, nu m'a avizat 1). Senatul este în va- 
canţe pe două zile. 

27 Noembre. — Iau avizul lui Lahovary şi convoe parlamentarii pe mâine. 
28 Noembre, — Ziarele confirmă, o victorie miracu- loasă sârbă, Ei erau îngenunchiaţi şi disperarea lor (7) a- limenta toată campania răsboinicilor ; ei sunt triumfă- torii de astăzi. Aşa se înfăţişează situaţia acum. 
«Epoca», ca, să tae puntea sub picioarele semnatari- lor moţiunei, o publică astăzi. In cap: Argetoianu, care la conferinţa de aseară cerea să-mi dovedească că este un fleac; Calimaki, care este la Paris... 
— Intrunirea, parlamentarilor. — Bu : Expun ce sa petrecut cu moţiunea. Care ar fi fost situaţia mea la ce- tirea ei, cum ea pune din nou chestiunea războiului ime- diat şi de ce este atunci nevoe de o clarificare. Moţiunea nu putea avea rezultat practice faţă, de guvern, dar avea un rezultat : acela de a da în vileag disensiunile din par- tid. — Grădişteanu : Explică importanţa, strategică a, chestiunei; cere să intrăm în Banat. Nu i se poate opune o decizie a Comitetului executiv, de oarece numai pieziş 

el a avut să rezolve chestiunea, neutralităţei ţărei. — La- hovary : Se ridică cu putere contra persistenţei unora de a ne face solidari cu Acţiunea, Naţională şi de a ne târi la război. Incident viu între el şi Filipescu. — Pl pescu: Recapitulaţia tuturor griefelor: Nam voit să in- terpelăm ; «Inainte» ; agenţii electorali împiedecaţi de a face propagandă ; prânzul Bussche ; partidul de- cide una, eu fac alta, ete. ; dar mărturiseşte că şi el o lună întreagă a fost aplecat spre Germania. — Fu: Se pune din nou în discuţie politica externă a partidului? Voi 

25
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convoca Comitetul executiv; ce va decide el, va fi legea partidului. Lumină mai multă în ce se petrece. Orice so- 
luţie, oricât de absurdă, este mai bună decât ce se vede în rândurile noastre. La Senat, nu s'a propus moţiunea. E drept că «Dimineaţa» a, publicat că am făcut <Tugă- 
minte stăruitoare să se amâe! !». 
Demetru Greceanu şi Brâncoveanu îmi cer să reînoese declaraţiile făcute, că primese punctul de vedere al par- tidului în chestiunea naţională, fiindcă în acest mod se va săsi Filipescu izolat. Blamează, lovitura cu moţiunea, a cărei gravitate o înţeleg numai acum. Ingăduitori. — Am mai văzut pe Gr. Cantacuzino, care-l blamează pe frate-său. Maimarolo, încrezător. Ovid Burcă credincios, dar foarte naţionalist. 
— Ziaristul profesor Rocgues, care soseşte din Serbia, a dejunat la mine. EI crede că, nu va hotărâ, victoria! îna- intarea, rusească, dar că şi aliaţii o vor câştiga, în apus. Işi dă seama, de greşelile Franţei în privința noastră; nu se ştia de tratatul nostru, care, evident, explică rezerva noastră. In Serbia mare oboseală. Cu îngrijirea, care se dă răniților, cărora, le lipsesc de toate, chiar şi pae, din alţi Europeni ar muri două treimi. . — Von Bussche : 'Telegramele Hetzberger 'care dau 

  

„__ Samedi, 29 novembre. — Dâm, Grecianu et Brancoveanu demandent que je renouvelle les declaraisons prâc€demment îaites que j'accepte le point de vue du parti dans la, ques- tion nationale, et on isolera Filipescu. Ils blâment le coup de la motion dont ilş comprennent maintenanţ la gravită, — Conciliants. 
— Le journaliste professeur Roeques, arrivant de Serbie, d6jeune chez moi. [] pense que lă ce n'est pas la pouss6e russe qui donnera la victoire; les allis la gagneront dans !Est. II se rena compte des fautes France envers nous; on ignorait 

tout de mâme lassitude immeuse. Avec le genre de soins des bless€s manquant mâme de paille, les 2/3 d'autres Europâens mourraient. — De Bussche. Les tâl6grammes de Hetzberger



NOTE POLITICE — 1914 379 

an buletin zilnic, vorbese de noul tun câre a bombardat Furnes de aşa, departe, încât nu a fost posibil să i se zepereze poziţiunea, 
- D. Costinescu se astâmpără, fiindcă ştie că am foto- grafia unor oarecari documente şi că mai pot avea şi al- tele (eu n'am insistat). Incă, de curând, pentru 40 vagoane de fasole dela Piatra, a căror eşire era, autorizată, nu sa Putut mişca nimic până nu sa dat una mie lei de vagon d-rului Costinescu. De asemenea a trebuit să se dea unor funcţionari 3—4 sute lei de vagon, pentru nişte piei din Bulgaria, cari de săptămâni aveau autorizare de eșire. . — Informaţie dată de Ambasada, Germaniei Ja, Atena, controlată prin înştiinţările identice transmise lui Ra- def: Când sa vorbit lui Venizelos de a se mişca, el a răspuns : 1. "Tratatul nostru nu mă obligă să atac Auş- tria. 2. Casa este goală. 3. Ar trebui mari compensaţii teritoriale pentru Grecia. Nu e ceeace ni se spunea nouă! Duminecă, 30 Noembre. — Bărdescu a vorbit cu Fili- „pescu Miercuri la, Senat, înainţea, lui Mişu Cantacuzino şi Grădişteanu. Filipescu : «Ori cine şef, nu Marghilo- man». Sa ă a G. Aslan, Furtunescu, Rachtivan au venit la. mine spre a se orienta. Absolut în contra uneltirilor lui Fili- -pescu. 

“qui donnent un bulletţin journalier, parlent du “nouveau ca- mon qui a bombard6 Furneş de si loin qwon ne peut repârer sa position. Mr. Costinescu se tient tranquille, parle qu'il “sait que j'ai la Photographie de certain document et que! je puis en avoir dautres encore. (Moi je n'ai pas insiste), Râcemment encore, pour 4) wagons haricots de Piatra, :pour lesquels on avaiţ autorisation de sortie, rien n'a bouzâ tant qu'on n'a pas donnâ 1009 fr, par wagon au Docteur Cos- 

  

:300—400 fr. par wagon, pour des peaux de Bulgarie qui de- puis des semaines avaient Yautorisation de sortie. Information de l!ambassade allemande ă Athânes «cori trol6e par renseignements transmis â Radett>» — identiques: quand on a parle ă Venizelos de bouger, îl a revondu: 1) no- ire traite ne mv'oblige pas d'attaguer Autriche; 2) la caisse est d vide; 3) îl faudrait de fortes compensations territoria- des pour la Grece, 
CI i Ce n'est pas ce qu'on nous disait ici!
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Marţi, 2 Decembre, — Incercasem eri să fac să se amâne 
prânzul pe care trebuia să-l prezidez la Cercul de studii- 
A venit însă Argetoianu să mă roage să nu-l amân. Con- 
ta chiar pe declaraţiile mele ca să se facă lumină şi să 
dejoace intrigile lui Filipescu. Mi-a, declarat — şi a repe- 
tat-o înaintea lui Wyzanti, că nu va urma pe Filipescu 
şi că este din aceia cari vor să-l izoleze. Tot soiul de 
protestări: că se va face golul, ete... 

La banchet peste o sută de oaspeţi. A fost 
nevoie să se adaoge mese. Se vede clar, că organi- 
zatorii desfăşurase multă stăruinţă. Discursul meu a 
fost elar şi cald. S'au aplaudat foarte mult pasagiile pa- 
triotice. Va risipi oare el nourii ? Gongopol (!) şi Me- 
taxa Doro mi'au însoţit la eşire pentru a putea reconsti- 
tui textul. 

Miercuri, 3 Decembre. — Czernin a venit să mă vază. 
Niei un cuvânt relativ la discursul meu. M'a rugat nu- 
mai să intervin pe lângă Bussche pentruca «Ziua» să 
nu mai atace.pe Costinescu ; mi-a semnalat un articot 
din «I/Indâpendance», care tocmai relevase aceste ata: 
curi. El cel dintâi mi-a vorbit de reluarea Belgradului 
de către Sârbi; Belgradul a fost părăsit de ei fără luptă. 

  

Mardi, 2 dâcembre. — J'ais essay€. hier de faire re- 
metire le dîner que je devais presider. Hier Argetoianu âtait 
venu me prier de n'en rien faire. Il comptait mâme sur mes: 
declarations pour faire la lumitre et d&jouer les intrigues 
Filipescu. Il m'a declară, îl Pa râpetă devant Wyzanii, qu'il 
ne suivait plus Filipescu et quiil seraiţ parmi ceux qui veu- 
lent lisoler. — 'Toutes espăces de propos: qu'on ferait le vide, etc. Plus de cent convives. On a ajoute des tables, On voyaiţ 
clairement que les organisateurs avaient dâployă du zile. 

Mon discurs a ât& clair et chaud. Ona beaucoup ap- 
plaudi les passages «patriotiques». Dissipera-t-il les nuagest Mereredi, 3 dâcembre. — Czernin est venu me voir. Pas. un mot de mon diseours. Il m'a seulement pri6 d'intereâder- +upr&s de Bussche pour que la «Ziuay n'attaque plus Costi- nescu; il me signale un article de PeIndâpendance> qui jus- tement avait relev6 cette attaque! C'est lui, le premier, qui „ma parle de la reprise de Belgrade par les Serbes; Belgrade a 6t€ abandonn6 par eux; done pas de lutte, Grosse faute
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Mare greşeală că au celebrat ca o victorie prima, ocupa- ţie a Belgradului. Pentru dânsul, nu mai aveau armată la Belgrad; a cincea, armată a generalului de Frank tre- buie să fi fost transportată în Transilvania, dincolo de Carpaţi, unde atacă pe Ruşi dela sud la nord, înain- tea Cracoviei, spre Vistula. 
— Maiorescu, care a combătut pe Filipescu şi care a văzut eri pe Greceanu şi pe Mișu Cantacuzino, trimite o scrisoare de adeziune pentru Comitetul executiv de mâine. «Nu politică gălăgioasă».* 

; Joi, 4 Decembre, — Comiţetul executiv. Mulţi veniţi din provincie. Leon Bogdan cu o declaraţie deja serisă eon- tra ori cărei sciziuni ; Peride şi Aslan cu moţiuni foarte precise—Bu : Explie incidentul cu moţiunea. Cred că po- litica ne era, clar orientată prin deciziunea, Comitetului dela 1 Noembre, din care rezulta : ]. Că neutralitatea nu este dfinitivă, dar comitetul a aprobat propunrea mea, că numai factorii răspunzători au calitate pentru a de- ide intrarea în acţiune; 2. Că toată lumea ştie că înain- ie de toate era vorba că prin intrarea în acţiune, nu se în- elege alături de Dubla alianţă. Atât. Am practicat şi practie această politică şi numai o inimiciţie poate sus- pecta, intenţiunile mele. Deci pe faţă, fiecare cu răspun- derea lui, va. hotărî, dacă este mulţumit de această direc- tivă conform cu decizia Consiliului de Coroană, — sau voeşte altă directivă, aceia a lui Filipescu, care cere ac iune imediată sau ce] puţin declaraţii de până acuma că ne dăm în partea Triplei Inţelegeri, ceiace echivalează eu războiul imediat.—Pilipescu se declară mulţumit.—Laho- 

  

  

Vavoir surtout câl6br6 comme une victoire la premitre oa cupation par eux, Pour lui ils v'avaient plus d'armâe â Bel- grade; la cinquieme, du Gâncral de Frank, doit avoir 6t6 transporte en Transylvanie, au delă des Karpathes, oă ils attaquent les Russes, du Sud au Nord, en avant de Cracovie vers la Vistule. 
— Maiorescu qui s'est employ€ contre Filipescu et qui a vu hier Grecianu eţ Miche] Cantacuzâne, envoie une lettre d'adhâsion pour demain. «Pas de politique gălăgioasă».
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vary: Pururea, lupta între temperamenţ şi rațiune, încolo: 
acord asupra fondului. Cei nerăbdători să aibă acuma, 
încredere—C. Arion: Partidul reia unitatea lui graţie lui 
Marghiloman şi Filipescu. Destulă speculă a; fost din 
partea, negustorilor de vorbe şi falşilor profesori de pa- 
triotism. Nam ştiuţ să dăm destulă încredere lui Mar- 
ghiloman. Cred că am terminat cu zilele negre. Citeşte 
moţiunea : «Comiteţul Executiv al partidului conserva- 
«tor, ascultând expunerea făcută de prezidentul său, care 
«corespunde cu totul năzuinţelor partidului lui şi senti- 
«mentul 'Țărei, arată, deplină încredere în direcţiunea; 
«dată de şeful său». 

Grădişteanu : Retrage moţiunea anunţată la Senat: 
Î. nu mai are prilej; 2. nu auzisem până astăzi o decla- 
raţie a d-lui Marghiloman—Filipescu : Discuţia este. 
terminată; nuanțele de cari a, vorbit d-] Lahovary poate că există şi astăzi, dar fără asperitate. Cred războiul ne: cesar şi nu avem să ne călăuzim cum se desemnează lu- 
erurile, după cum vrea Lahovary. Nimeni nu poate câş- 
tiga cât noi: deci să facem ca victoria, să tie determi-- 
nată de noi. Regele Carol a zis : Felonie dacă nu ne ţinem 
de convenţia cu Austria. Ce este dacă nu ne ţinem de 
aceia, ce avem cu Serbia ? Guvernul a declarat că se 
desinteresează de ea. Dar noi Conservatouii ? Să nu 
ezităm a ne arunca în curentul cel mare al opiniei pu- blice—Bu : Se vorbeşte de încredere, iată cum înţeleg să 
o primesc: L. Nu ne conducem de opinia publică, ne von» 
călăuzi de rațiune. 2. Factorii răspunzători ai 'Ţărei vor 
decide cu noi orice acţiune; nu partidele izolate. 3. Nu 
admitem nici o declaraţie oficială, indicând o alianţă 
sau o alipire cu un grup de puteri, Acceptă aceasta şi 
Filipescu ? — Pslipescu: Să fiu frane. Am din sorginte 
sigură un termen oficial indicat. Dacă la acea epocă nu 
se îndeplineşte, eu, chiar dându-mi demisia din partid, 
voi căuta prin toate mijloacele să deslănțuesc războiul. 
Moţiunea, se votează, în unanimitate. | 

Conversaţii particulare: Guvernul (Anghelescu- 
Duca) ar fi lăsat să se înțeleagă că în primele zile din Februarie se va decide luerul,
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Vineri, 5 Decembre. — Profitând de nu ştiu ce re- portaj, Filipescu îmi scrie că «Epoca» va da adevărata versiune asupra, celor petrecute la Comitet. Evident ten- dențios. Răspund că era mai bine să se înţeleagă cu mine ; dar să las ziarele să, spună ce vor, 
— Bussche : A. venit să mă vază îngrijat : «Trebue să câştigăm timp», este răspunsul meu, şi mai ales ve- deţi de învingeţi !... 

| — Dr. Vecerdea, introdus prin avizare telefonică de Verzea, îmi face o lungă vizită. Din partea lui Mihak, trebue să-mi spună că 'Pisza îmi transmite răspunsul că nu se poate acorda ce cerem pentru Români! In Ardeal fuge lumea de armată ; însuşi un nepot al lui, advocat, după ce a fost pe tront, se sfătuia cu dânsul ca, să dezerteze... Am dat D-rului Vecerdea țigarete şi 200 coroane pentru Crăciunul ortodox în spitalele militare din Braşov, | | Sâmbătă, 6 Decembre. —— Brătianu : Nimica, nou cu Bulgarii ; insinuările gazetelor anunțând o aranjare, nu sunt întemeiate pe nimica. Am spus mereu domnilor: dela 'Tripla Inţelegere, să aranjeze ei afacerea cu Mace- donia şi apoi să vorbească cu mine. În ce priveşte Ita- lia, nimic nou; Fasciotti are chiar aerul să fie mai tăcut ca niciodată, 
Luni, 8 Decembre, — Victor Antonescu mi-aduce tex: tul legilor de circumstanță ce se vor propune. Asupră lui Costinescu: A refuzat primăvara trecută să tra- teze un împrumut în Franţa, propus de Comptoir W'Es- DI 

Samedi, 6 dâcembre. — Bratianu: Rien de nouveau avec Bulgarie; propos journaux annoncant un arrangement, ne reposent sur rien; il a toujours dit ă ces messieurs de la 'Triple-Entente qu'ils arrangent eux Vaffaire de la Mace: doine et que on cause ensuite avee lui. Quand ă YItalie, au- cune nouveaută, Faseiotti a -mâme Vair d'âtre plus boutonne que jamais. 
Lundi, 8 decembre. — Victor Antonescu m'apporte le tex- te des lois de circonstance qu'on va, proposer. — Sur Costi- nescu: il a refus6 ce printemps de traiter un emprunt en France propos6 par Comptoir d'Escompte eţ Raphazl G.
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compte şi Raphasl Lâvy. Antonescu făcea sforţări în 
vederea legilor agrare, şi Costinescu Pa bruscat oferin- 
du-i portofoliul lui. Şi el se întreabă cum, mai ales după 
ce a spus în Consiliul de Coroană : «nimie cu Rusia» , 
cum a devenit subit rusofil. Antonescu confirmă că Costi- 
nescu era înţeles cu Filipescu şi "Take Ionescu ; este 
singurul care se opune să se voteze legea de stare de 
asediu. 

Miercuri, 10 Decembre. — Regele n'a fost la vână- 
toarea lui Carp, după ce primise invitaţia şi lista, invi- 
taţilor. «Adevărul» îl ameninţase din cauza prezenţei lui 
Bussche ! ! Bussche ar fi relevaţ faptul. Se zice că gu- 
vernul ar fi făcut presiune asupra Regelui: aceasta a 
fost transmis din partea sa lui Carp. De ce se angajase? 

Joi, 11 Decembre. — Prânz cu Regele la Buftea, in- 
vitat cu menţiunea «din partea M. Ş. Regina», d-nul 
şi d-na H. Catargi, d-na &. Lahovary şi Nanu. Regele 
mi-a spus că trebue să ne regulăm paşii după Italia. 
Văzuse pe Filipescu peste zi, care .«cuminte» recunos- 
cuse că nu trebuia să ne mișcăm având Bulgaria în 
spate. 

  

L&vy. Antonescu faisait des efforts en vue des lois: agraires 
et Costinesen Pa brusqu€, en lui offrant son portefeuille, 
Lui aussi se demande, — surtout apres avoir dit au Conseil 
de Couronne: «rien avec la Russiel»— comment il est subite- 
ment devenu russophile. 

—— Antonescu confirme que Costinescu &tait entendu avec 
Filipescu et Take Ionescu. Lui est le seul qui s'oppose 4 ce 
qu'on ait une loi d'&tat de siăge, | 

Mereredi, 10 dâcembre. — Le Roi n'a pas 6t6 ă la chasse 
de Carp, apres avoir acceptă Vinvitation et la liste des invi- 
t6s. IPcAdevărul» Pavait menac€, â cause de la prâsence de 
Bussche!! Busscehe aurait relevâ le fait. On dit que le gouver- 
nement a fait pression sur le Roi: c'est ce qui a 6t€ transmis 
de sa. part ă Carp. Pourquoi s'tait-il engagâ? 

Jeudi, 11 decembre. — Diîn6 avec le Roi â Buftea; invite 
avec cette mention «de la part dela Reine», les Henry Catargi, 
Simki et Nanu. Paris: regler ses pas sur Plialie. Avait vu Filipescu dans Ja journâe, qui «sagement» avait reconnu que 
devions pas bouger ayant la Bulgarie â dos.
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Sâmbătă, 13 Decembrie.—A dresa, Senat. Disseseu pro- fită de declaraţia «tăcerea se impune» pentru ca ân conştiinţa lui de senator» să laude Acţiunea Naţională ; să mă cuprindă în «unitatea» ce ea a stabilit în suflete ; să proclame durerea lui de a cuprinde şi pe Germania în resentimentele contra Austriei ; să desvălue că atunci când a scris la venirea lui Berchtold în ţară, numai Vin- tilă Brătianu i-a scris pentru a-l felicita. 
— A. Constantinescu : Conversaţie în cabinetul Pre- şedintelui. Aflu că există o convenţie cu Italia ca nici una să nu intre în acţiune înainte de a vesti pe cealalţă, Brătianu nu mi-a spus nimica despre aceasta. 
Marţi, 16 Decembre, — Lupu Costache îmi povesteşte că Regele primise. invitaţia la vânătoare, după ce i sa spus că Czernin nu era invitat, însă ştiind, că Bussche Şi Vredenbureh erau să fie chemaţi.  Luase înţelegere să plece Sâmbătă când, dimineaţa, vine Stirbey să co- munice că guvernul atrăsese atenţiunea. asupra comen- tariilor ce se vor produce. I s'a cerut lui Carp să amâie. Carp a refuzat, iar cum el nu descoperă Coroana, Re- ele nare decât să fie bolnav. Regina, ar fi spus, faţă de o cumnată a lui Carp, enormitatea că Domnul de Bussche nu avea decât să nu meargă, Lupu, — adică Carp, — dă mare importanţă acestei vorbe care desvă- lue acţiunea Reginei. 

— Aflu că se negociază un împrumut pe bonuri de tezaur de 200 milioane în Anglia. Ne marcăm... 
18 Decembre. — Comitet Consultativ. Toată lumea de față, afară de Filipescu. Afaceri curente şi agenţi. — Deşliu, devenit orator, vorbeşte toată vremea. Cu eve- nimentele cari se pregătesc, vechile partide au să dis- pară; nu se mai poate menţine legea noastră eleeto- rală; vom merge la colegiu unic, şi poate chiar mai departe», fonograful lui Take, de pe acum! Cotizaţii 
a 

18 d&cembre. — 'Pout le monde  prâsent, sauf Filipescu. Affaires courantes et agents. Desliu, devenu orateur, parlâ tout le temps. «Avec les €v6nements qui se preparent, les an- ciens partis vont disparaître; on ne saura plus maintenir no- 
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pentru agenţi. Th. Rosetti dă o mie lei, Deşliu... trei 
sute ! 

22 Decembre. — Filipescu a refuzat să subscrie pen- tru agenţi, cari «lui» nu-i fac nici o treabă. (Se vede că 
nu s'au întrebuințat destul pentru Acţiunea Naţională!). 

23 Decembre. — Von Bussche mi-aduce câteva, notaţe. 
Unul din subsecretarii de stat, prietenul lui personal, 
îi serie că Hindenburg n'are nici-o îndoială de o victo- 
rie definitivă asupra Ruşilor.  «D-nul Costinescu este mai prudent, ca un om care ştie că se cunosc unele lu- 
ceruri...» 

— Vorbind de Franţa, Bussche îmi spune că ştiind 
ce interese a nutrit totdeauna, Impăratul pentu ea, dacă, 
ar vrea, Franţa o pace cu Germania i s'ar face concesiuni 
şi i Sar procura o pace «agreabilă». 

26 Decembre. — Ozernin se reîntoarce dela Viena ; a 
fost la cartierul general în Silezia. N'a putut da asigu- 
rări că România rămâne neutră şi natural se întăreşte Transilvania de trupe (până aci se opusese), trupe cari se iau din linia de front, slăbindu-l. — «Ce vrei ? ne vom 
apăra până la ultimul cartuș ! se înşală cei ce cred că 

  

tre loi €lectorale; nous irons au college unique et peut-âtre 
au-delă». Phonographe de Take d6jă! 

23 dâcembre. — Von 'Bussche m'apporte quelques notices.. 
Le Sous-Secrâtaire d'Etat, ami personnel, lui serit que Hin- denburg ne doute pas d'une victoire definitive sur les Rus- 
ses. — Mr. Costinescu est plus cireonspect, comme un homme 
qui a senti qu'on sait certaines choses. Parlant de 
la France, il me dit que, sachant quelles intentions avait tonjours nourries PEmpereur pour la France, «si la France. 
voulait une paix avec PAllemagne, on ferait la moiti€ du chemin au devant d'elle et on lui procurerait une paix a- 
rable». 

26 dâcembre. — Czernin rentre de Wien; il a €t6 au quar- tier gânâral en Silâsie. Il n'a pu donner des assurances que la Roumanie resterait neuire et on garnit naturellement la. Transylvanie de troupes (jusqw'ă present îl s'y âtait 0ppos6), troupes qw'on prend de la ligre de bataille en Paffaiblissanț. 
«Que voulez vous? Nous dâfendrons jusqu'ă la dernitre car-
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va fi plimbare prin Bulgaria b. Ar fi bucuros ca ideia, mea de a se trimite în Italia un om sigur, cu greutate, să fie adusă la îndeplinire, fiinacă este convins că opi- nia italiană nu e aceia a, lui Faseiotti. I-adue însă aminte că au comis faţă de Italia aceleaşi greşeli ca faţă de Ro- mâhi, şi că i-au transformat în iredentişti. | — Colonel Rudeanu : a avut în Italia, 50 milioane: cartuşe, cupru, mercur, întrun cuvânt tot ce cerea, ar- senalul. Miniştrii au început prin a da autorizaţia, şi în urmă i-au refuzat-o. Sa dus direct la, Rege (cu tot avizul contrariu al lui Ghika), care Pa primit imediat. Regele a chemaţ pe Salandra, la, palat şi direct ia dat ordin să acorde tot. Spontâneitate sau înscenare ? Sa- landra i-a, declara că Italia împărtăşia punctul de ve- dere românese (7). De ce, întreabă Regele, nu se face un aranjament ? Salandra răspunde : «nu putem începe noi». Salandra n'a destăinuit decât un lucru, ' a- nume că ţări italiene nu sunt altele decât acelea, încor- porate în Austro-Ungaria ;. şi că deci nu va fi nici o 
ÎN 

II 

touche! On se trompe si on eroiţ que ce sera la promenade de Bulgarie, comme certains le pensent.» | Il serait heureux que mon idee de Penvoi en Italie d'un homme sâr et de poids, eut lieu, car il est convaineu que Fopinion italienne n'est pas celle de Pasciotti, Je lui rappelle 

ont transformes en irrâdentistes;, : — Colonel Rudeanu: a eu en Italie 50 millions cartouches, du cuivre, du mercure, bret tout ee que demandait Parsena], Les ministres avaient commeneâ par donner Yautorisation eț puis la lui ont refusse, 11 est all6 directement voir le Roi (malgr6 avis contraire de Ghika), qui Pa recu s6ance tenanțe en costume: de ville tel qu'il âtaiţ venu, a mand au Palaiş Salandra et directement a donne Pordre de tout accorder. Spontantit6 ou mise en scâne? Salandra lui a declar que VItalie partageait le point de vue roumain (2)—Pourquoi, fait Roi, ne conelue-t-on pas un arrangement? Ce west pas ă nous de commencer,— r&pond Salandra— Tre retors, Salandra n'a livre qu'une chose, c'est que des pays italiens ne sont incor. porâs qu'en Autriche-Hongrie. Done, on n'aura pas de peine
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greutate să atragi poporul în contra lor. Este evident 
că jumătate din populaţie nu vrea războiul. — Emisarii 
noştri Diamandi şi Istrate sunt, după o scrisoare pri- 
mită de Rudeanu, ocupâţi la cafeneâua «0olomia» a tace 
politică de gazetari. E | 

In Franţa, Poincar6 i-a pus, lui milita, ca primă 
chestie : «Când România va intra şi ea în acţiune ? A 
ştiut să înlăture întrebarea. A cumpărat plumb ; pentru 
rest Millerand a dat asigurări. — Dinti'o ofertă fă- 
cută de către directorul armamentului din Viena, Ru- 
deanu conchide că în Austria lipseşte arama. Rudeanu 
crede că o acţiune Italo-Română ar fi decizivă în ori- 
care direcţie. — Imi reamintesc în această privinţă că 
Fasciotti mi-a spus la 1 Ianuarie al lor, că Italia făcând 
mari cheltueli şi că creditul din Lybia fiind încă nea- 
coperit, nici un guvern nu putea cere 3 miliarde fără 
scuza unui război. 

Miercuri, 31 Decembre. — Am văzut pe Stirbey. Și 
el este mirat de prezenţa lui A: E. Lahovary la banche- 
ul dat lui Diamandy la Paris. Regele tot ferm. Am 
insistat ca, să transmită Regelui, pe care îl vede astăzi 
  

A entraîner le peuple contre elle. Evidemment que 50% de la 
population w'aime pas la guerre. 

Nos €missaires, Diamandy et Istrati, sont, d'aprâs une 
lettre regue par Rudeanu, ă faire «au cafe Colomia» de la 
politique de journalisies. | 

En France, Poincar6 lui a pos6, ă lui militaire, comme 
premires paroles, la question: «Quand la Roumanie entre- 
xa-t-elle en action?» I] a su 6luder la question. Il a acquis du 
plomb; pour le reste Millerand a donn6 des assurances. 

Dune ofire faite par le directeur de Parmement ă Wien, 
Rudeanu conelue qu'en Autriche on manque de cuivre. 

Rudeanu pense gu'une action Italie-Roumanie serait 
dâcisive dans n'importe laquelle des deux directions. Je me 
rappelle ă ce sujet que Fasciotti m'a dit, ă son l-er janvier, 
que L'Italie ayant fait de grands frais et le credit de Lybie 
stant encore non couvert, aucun gouvernement ne pouvait 
demander 3 milliards sans Pexouse d'une campagne ! | 

Mereredi, 31 dâcembre. — Vu Stirbey, 6tonn€ lui aussi de 
la presence de A.E. Lahovary au banquet donne ă Diamandy 
A Paris, Le Roi toujours ferme. J'ai insist pour qu'il trans- 
mette au Roi (qw'il devait voir A 4 h.) de ma part, labsolue
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la ora, 4, din partea mea, absoluta necesitate ca doi oameni siguri să fie trimişi la Roma, şi la Lonăra. La Roma, pentruca, să ne înţelegem şi ca să nu fim izolaţi: la. Londra, ca să ne cunoaştem perspectivele. dacă din în- tâmplare sar căuta să se menţie integritatea Ungariei. Din ambele părţi pot să rezulte ştiri preţioase pentru linia de urmat—Este de părerea mea, dar insistă ca să trimit memoriu scris Regelui. 

  

  

n€câssit€ que deux hommes sârs fussent envoyâs â Rome et Londres. A. Rome, pour lier partie et que nous ne soyons pas is0l6s; ă Londres, pour cennaitre nos perspectives si par hasard on cherehaiţ ă maintenir intâgralit6 de la Hongrie, Des deux câtâs îl peut r6sulter enseignemenţs pr6cieux pour lizne ă suivre. Il est de mon avis, mais insiste pour que Jenvoie mâmoire &erit au Roi.



1915. 

| 2 Vanuarie. — Von Bussche a veniţ să mă roage să nu publicăm nimie în privinţa. contractului de ben- zină făcut cu Blondel, Barclay şi Poklevsky; a, cărui co- pie o am, fiindcă Germania a, făcut prin intermediarul lui Spiess un aranjament comercial (sic) cu Costinescu... 
Cu ce preţ? 

3 Ianuarie. — Avut pe Batzaria la dejun. Primul lu. cru ce mi-a spus este că la Constantinopol se repetă că cu bani se poate obţine ori şi ce la noi! La Constantino. pole!... Prezenţi Ion Bacalbaşa şi Col. Stavrescu, — A- supra afacerilor turceşti: Enver e generalisim. Acum este în Caucaz. El voia să concentreze toate sforţările spre a ataca pe Ruşi. Expediția, asupra Egiptului hotă- râtă în contra, părerei lui. 
5 Ianuarie. — Am prânzit la Cotroceni cu Regele, Regina, Prinţul Carol, Prinţesa Elisabeta, Prinţul Ni- 
  

Vendredi, 2 janvier 1925. — Mr. de Bussche est venu me: prier de ne rien publier au sujet du contrat benzine passe avec Blondel, Barklay et Poklevsky, donţ Jai la copie, pay- ce que l'Allemagne passe par Vintermâdiare de Spies un arrangement commercial (sic) avee Costineseo. A quel prix? Samedi, 3 janvier. — Eu â dâjeuner Batzaria. La pre- mire chose qu'il m'a servie cest qu'ă Constantinople on r&pâtait qw'avec de Vargent on pouvait tout obtenir chez nous ! A Constantinople !, Prâsents Ion Bacalbasa et Colonel Stavreseu. — Sur les affaires turques : Enver est gân6ralis- sime; Il est au Caucase, Lui voulait concentrer tous les ef- forts pour attaquer la Russie. L'expedition sur Egypte dâ. cid6e contre son avis. 
Lundi, 5 janvier. — Diîn6, dans petite salle-entrâe du 2-e ă Cotroceni, avee Roi, Reine, prince Carol, Princesse E-
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zică (Enescu, Cella Delavrancea). — Regele nu se teme de nimic pentru Februarie. Situaţia o să se destindă. Guvernul va, avea mai multă vigoare; a promis-o Bră- tianu. Regele cunoaște traficurile lui Costinescu şi ale fiului său ; a dat un frecuş D-rului Costinescu. 'Toată po- litiea, financiară, o mare eroare: Am procedat în aşa, mod că nu mai avem decât inimici.—A, Constantinescu, n'a fost în tot timpul prânzului decâţ «porcul»; Regele a trimis după un calendar în care este un portret cara- ghios al lui: <aşa e că e bine ?>—Numirea, generalului Constantinescu la Banca Naţională este o ruşine: «nu va putea niciodată să facă acolo atâtea câte a fă- cut în viaţă; ouă zile am reținut decretul». Regele a. 

un om incorect, şi aceasta, Va mâhnit. E] şi Constanti- nescu la Bancă ! — Are în sertarul lui «Merite Sanitare» cari le ţine de o lună: Doamna, Basset. De acum încolo a N II 
lisabeth, Miss Milne, Prince Nicolas et Princesse Marie petite table sparte. Tres intime et res aimable. Aprâs dîner le Roi m'ayanţ pris sous le bras nous causons et la conver- sation, intime, se continue au salon, pendant que quelques învitâs arrivent pour la musique. (Enesco, Cella Delavrancea), “Le Roi ne crainţ rien pour fâvrier. Situation sera dâtendue. Gouvernemenţ aura plus de poigne; Bratiano Pa promis. 

que financitre, une grosse erreur ; nous avons agi de facon ă Wavoir que des ennemis. 
A, Constantineseo, pendanţ le dîner, n'a '6tâ que «porcu», Le Roi a fait chereher un almanach dans lequej il y a une “photographie grotesque de lui; riant: «ste bien ca?», — La nommination du Gensral Constantineseo â la Ban- que Nationale est hontease. «Il ne pourra jamais y faire autant des... qu'il en a faites dans sa vie. Deux jours retenu le d6creţ». — Le Roi Carol stait convaineu dans les derniers temps que Saligny &tait un malhonnâte homme: et îl en avait eu du chagrin. Lui et Constantinesco ă la Ban. que! — Il a dans son tiroir de «Meritul Sanitar» qu'il garde
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va trebui un raport motivat pentru fiecare decorație. 
(Să vedem !) — Interviewurile lui G. Diamandi sunt 
nebunie curată şi D-l A. Lahovary va trebui să pri- 
mească, o lecţie : «Am să pui pe Porumbaru să i-o dea; 
par'că ar fi ministrul Franţei, nu al României !»—Nici 
o încredere în d-l Ghica dela Roma: «E un francofil». 
Ii reamintesc că Maiorescu îl aprecia : «Adevărat ? lu- 
crul mă miră». — «Manu nu e rău; am văzut dela el 
rapoarte pline de bun simţ !» Cum va trece criza, va 
exploda bomba pentru traficanţi. Va începe cu pescă- 
riile când vor voi să le arendeze; este o chestiune so- 
cială şi voi refuza legea ! (7). — Speră că va putea 
relua influenţa asupra lui Take: «L-am poftit la masă ca 
pe d-ta, ca să nu fie gelos». — Mă povăţueşte să nu-l 

mai atac prin gazete ; la aceasta Take va fi sensibil. — 
Un secret, care nu va fi destăinuit decât lui Take: 
Regele a scris Regelui Italiei pentru a-l întreba dacă 
nu trebue reluată convorbirea din Septembre şi pentru 
a verifica spusele lui Fasciotti (Italia nu poate primi 
un port sârbese pe Adriatica !). Regele dă 'mare impor- 

  

depuis un mois: Madame Basset! Dorânavant il fandra un 
rapport motive pour chaque dâcoration. (Faudra voir! — zie 
eu). Les interviews de G. Diamandy sont de la demence et 

Mr. A. Lahovary est «un coquin» qui recevra une lecon: «Je 

la lui ferai donner par Porumbaru. C'est le Ministre de la 
France, non de la Roumanie!» — Ancune confiance dans D. 
Ghika de Rome : «c'est un francophile». — Je lni rappelle que 
Maioresco le considârait. — «Vraiment? cela m'etonne». — 
«Mano n'est pas mal; jai vu de lui des rapports trâs sens6s !» 

Sitât la crise passâe, la bombe €clatera pour les trafi- 
quants; ele commencera par les pâcheries, quand on vondra 

les donner ă ferme: «c'est une question sociale et je refu- 
serai la loil» (9). 

Il espre reprendre de Pinfluence sur Take; il Pa invit& 
a dîner «comme vous», pour qu'il ne soit pas jaloux. Il me 
“«conseille» de ne plus Lattaguer dans les journauzx; Take y 
sera, sensible. Un secret, qui ne sera communiqut qu'ă Take: 
le Roi a 6crit au Roi d'Italie pour lui demander sil ne faut 
par reprendre conversation de septembre et pour vârifier 

les dires de Faseiotti. (I/ltalie ne peut accepter un port 
serbe sur PAdriatigue).
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tanţă răspunsului lui Victor Emanuel : este tovără- şia pe care o recomandă, în orice ocazie. — Intreprin- derea în contra. Serbiei va produce la noi neajunsuri 

Potiorek, un nebun pe care l-aşi îi pus în-o casă de să- nătate; în 10 zile oamenii lui adeseori nau primit decât o pâine; Sârbii n'au avuţ decât să-i culeagă, 7 Ianuarie. — Mehedinţi nu ştie cum să se scape de solicitările lui Nicu Filipescu, care ar dori să se stre- coare la «Duminica, Poporului» ; | — Von dem Bussche îmi tace o comunicare pe care o va face Regelui, dar poate nu lui Brătianu : Germania trimite trupe în Transilvania pentru a acoperi pe Aus- triaci în contra noastră. (După mine, aceasta este o pre- cauţie cuminte în vederea Ungurilor, cari se gândese la 0 pace separată !). — Va ceti Regelui un raport detaliat asupra armatei ruseşti, care a, şi perdut 85% din 45 mii ofiţeri din serviciul activ, Rusia neavând otiţeri de re- zervă. 
Se negociază prin Spies schimburi comerciale, cu Costinescu. Argetoianu, întrebând pe Costinescu dacă 

  

  

Le Roi attache grande importance â la r6ponse de Vic- tor Emmanuel, — c'est la facon de lier partie que je recom. mandais î chague occasion, — L'entreprige contre la Serbie causera des dâsagrements chez nous ; Parchidue Eugene est 
une maison de santă; en dix jours ses hommes n'onţ souvent Tecu qu'un pain; leg Serbes n'ont eu qu'ă les cueillir, 1 janvier. — Mehedinţi ne sait comment &chapper aux sollicitations de Nicu Filipescu, qui voudrait se glisser âă la «Duminica Poporului» ! 

— Von dem Bussche. Communication qu'il va faire an Roi; peut-âtre pas ă Bratiano. T'Allemagne envoie des îrou- pes en Transylvanie Pour couvrir les Antrichiens contre nous. (Pour moi c'est une sage preeaution en vue des Hon- Srois qui pensent ă une paix s6parâe!) Il va lire au Roi un rapport dâtaill€ sur Varmâe russe qui a d6jă perdu 85% de ses 45000 officiers du service actif, la Russie mayant pas des officiers de reserve, 
i On nâgocie par Spies des €changes commerciaux  avee Costinescu. 

28
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poate să lipsească o lună, ministrul i-a răspuns că şi mai 
mult. Bussche are acelaş ecou din cercul Costinescu. 

9 Ianuarie. — Pasciotii declară: trebue să se ştie 
bine că România nu poate să tragă după ea: într'o ac- 
țiune pe Italia, aşa cum pare că se crede aici. — Eu: 
Numai contrariul poate fi adevărat. — Faseiotti: Nu 
vrem să tragem pe România după noi! Ar fi dorit 
să dea o desminţire lui Lorand, când a afirmat că peste 
trei luni Italia va intra; dar o desminţire ar fi putut 
să aibă şi altă însemnătate şi a fost silit să tacă. Lo- 
rand trebue să fi frecuentat pe republicani, cari sunt 
vre-o 7—8 la Cameră, şi ei vor războiul. Socialiştii Bis- 
solatti merg cu guvernul ; socialiştii Turatti vor neutra- 
litatea cu avantagii, ceilalţi toţi vor pace. Deci este o 
eroare de a spune că Italia este pentru război. Am dat 
Francezilor gratis, tot ce au putut dori; ne atacându-i 
au putut transporta trupele din Africa şi face faţă în 
Franţa. De acum încolo orice serviciu cere compensaţii. 
Suntem gata, dar aşteptăm ca împrejurările să fi mo- 
dificat echilibrul în care se află adversarii. Aşa în 

  

Argetoianu ayant demand Costinescu sil peut s'absen- 
ter un mois, le Ministre lui a râpondu: «şi mai mult». Bus- 
sche a un 6cho semblable du cerele Costinescu. 

9/22 ianvier. — Fasciotti. Il faui, qu'on sache bien que 
la Roumanie ne peut pas eniraîner Vltalie ă une action, 
ainsi qu'on semble le croire ici— Moi: Le contraire seul peut 
âtre vrai.— Faseiotti: Nous ne voulons pas entraîner la Rou- 
manie! — Îl aurait voulu infliger un dâmenti ă Lorand, 
quand il a affirme que dans trois mois I'Iţalie marchera. 
Mais un dâmenti aurait pu signifier aussi autre chose et îl 
a fallu se taire. Lorand a dâ frâquenter les r&publicains, 
ceux-lă sont 7—8 î la Chambre et eux veulent la guerre. Les 
socialistes Bissolaii vont avec le gouvernement. Les socia- 
listes 'Turatti veulent la neutralit avec des avantages. les 
antres veulent tous la paix. Donc, erreur de dire que VlItalie 
veut la guerre pour la guerre. Nous avons donn6 aux Fran- 
cais gratis tout ce quwi'ils pouvaient souhaiter ; en ne les at- 
taguant pas, ils ont pu transporter leurs troupes d'Afrigue 
et faire face en Frauce aux Allemands. . Dornavant tout 
service demande compensation. Nous sommes prâts, mais 
nous attendons que les circonstances aient modifi6 Pegquilibre 
dans lequel sont les adversaires. Aussi en cas d'attaque et
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caz de atac şi de zdrobire a Sârbilor, nu trebue ca Ro- mâmia să nişte, căci noi nu, o vom urma. Acum o lună, când cu Valievo, am mai spus aceasta guvernului şi am vestit şi pe Poklevsky că nu voi îndemna, guvernul ro- mân să intre. — In cursul convorbirei, Fasciotţi mi-a spus că Italia, are absolută nevoe de Triest şi de Istria; că dela Dante, graniţele ei sunţ Varul şi golful de Quar- nero; că Austriacii pot, lua, chiar o parte a Albaniei şi să-şi facă chiar o altă bază militară maritimă; că peste 35 de ani aceste țări vor fi devenite slave şi că este grabă. Trentinul nu poate fi desnaţionalizat şi peste o sută de ani tot Italian va fi! Italia îşi are căile libere, fiindcă tratatul din 1882 este numai defensiv şi conceput în sensul de statu-quo : or războiul tinde a schimba, statul-quo, deci caduc. Expusese acest punct de vedere Regelui Carol, care îi tăiase puntea, de sub el la Berlin, lăsând să se creadă că România, nu se va mişca fiindcă Italia «declarase» că nu se va mişca. Când sa declarat războiul, Italia, a lăsat să se înţeleagă că ar putea, la ocazie, să dea ajutor aliaţilor săi, «dar că ma venit mici o propunere». Eu: Poate să-i convie oare Italiei, ca 

  

d'Ecrasement de la Serbie, il ne fauţ pas que la Roumanie bouge, car nous ne la suivrons pas. Il y a un mois, lors de Valievo, nous Pavons deja dit au gouvernement et j'ai averți Poklevsky que je n'engagerai pas le gouvernement rou- main ă agir. 
Au cours de la conversation, Fasciotti m'a dit que YIta- lie a absolument besoin de "Trieste et de VIstrie; que depuis Dante, ses limites sonţ Var et le golfe de Quarnero; que les Autrichiens peuvenţ prendre mâme une partie de TAlbanie et se faire une autre base militaire maritime; que dans 35 ans ces pays seront devenus slaves et qu'il y a urgence. Le Trentin ne peut âtre dânafionalis6 et dans cent ans il sera toujours italien, 

Liltalie a ses voies libres, parce que le trait de 1882 est purement dâfensii et concu dans le sens du statu-quo: or la guerre tend ă choquer le statu-quo, done ceadue. [] avait expos6 ce point de vue au Roi Carol, qui Pavait brâl6 â Berlin en laissanţ croire que la Roumanie ne bougerait pas parce que I'ltalie cavaiţ gâelar&» quelle ne bougeait pas. Lors de la dâelaration de guerre, I'Italie avait laiss6 voir awelle pourrait â Poecasion se porter au secours de ses alli€s, «mais gwaucune proposiiion n'ciait venue»,
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Serbia să aibă un port la Adriatica ? Admite ea ca Sla- 
vii să se instaleze pe această mare ? — Fasciotti: Sau 
şi instalat. Chiar la Triest, graţie Austriacilor, Slavii 
îneacă, pe Italieni şi chiar Serbia este şi ea acolo, prin 

Muntenegru : Chestie de bani numai, spre a se uni. In 
rezumat : la începutul convorbirei, prudent, foarte par- 

tizan al neutralităţei, la urmă anti-austriac. 

— Seton Watson (Scotus Viator) şi G. Trevelyan au 
venit să mă vază. Le-am vorbit numai de Dardanele şi 

de necesitatea ca Londra, să dea asigurări, că pentru ea 
integritatea Ungariei nu este program categoric. 

13 lanuarie. — Mehedinţi a aflat dela d. Răducan 
tripotagii ale lui Costinescu cu exportul şi că propu- 
neri au fost făcute şi lui Fotin Enescu. — Honigman 
răspândeşte ştirea că. guvernul pregăteşte legea stărei 
de asediu. Acesta ar fi oare sensul vorbelor Regelui că 
guvernul a promis vigoare mai, multă ? — Am primit pe 
d-l Sehreiner, reprezentant al presei asociate americane. 

16 lanvarie. — O mişeare de trupe a avut loc spre 
Ghimeş; trupele de acoperire au fost expediate în valea 
Prahovei. Văzând pe Stirbey, i-am spus cât de mirat am 
tost ca Brătianu să nu-mi fi spus nimic, măcar ca să se 
contrabalanseze toată gălăgia pe care Nicu Filipescu a 
făcut-o cu această ocazie. 

  

Moi: Peut-il convenir ă Vltalie que la Serbie ait un port 
sur PAdriatique? Admet-elle que les Slaves s'installent sur 
cette mer?-—Faseiotti: Ils y sont dâjă. A Trieste mâme, grâce 
aux Autrichiens, les Serbes submergent les Italiens. Et la 
Serbie y est aussi par le Montânegro: question d'argent 
pour se relier. — Resume: en commencant, prudent, fortement 
neutraliste; en finissant, anti-autrichien, 

— Seton Watson (Scotus-Viator) et G. Trevelyan sont 
venus me voir. Leur ai parle seulement des Dardanelles et 
de la nâcâssit6 que Londres donne des assurances que pour 
elle Pintegrit6 de la Hongrie n'est point programmatique. 

16 janvier, — Un mouvement de troupes a eu lieu vers 

le Ghimeșş:, dans la valle de la Prahova les troupes de co- 

verture ont 6t€ expâdies. Ayant vu Stirbey, Je lui ai dit 
combien j'âtais 6tonn6 que Bratianu ne m'eut rien dit, ne 
serait-ce que pour contrebalancer tout le tam-tam que Nicu 
Yilipescu n'a pas manqu€ de faire,
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17 Ianuarie. — D-l Brătianu a venit numai decât să 
mă vază, Stirbey comunicându-i rairarea. mea exprimată 
eri. Nimic nou în politica străină. Grecii au sondat dacă 
am fi dispuşi să întreprindem ceva în favoarea Sârbi- 
lor. Brătianu i-a răspuns că nu voia să zică sau să facă 
nimic care ar putea, să altereze bunele lui raporturi cu 
Bulgaria. Declaraţiile cari i le-a făcut Fasciotti sunt 
identice cu acelea pe cari mi le-a făcuţ mie. Regele Ita- 
liei a răspuns serisoarei Regelui nostru : «nimic precis». 
Trimiterea, trupelor pe fruntarii are de scop şi să-şi 
acopere răspunderea, având în vedere forţele mari con- 
centrate pe Carpaţi, şi să liniștească opinia publică, 
şi ca să tacă alarmiştii, — căci Austriacii au avul nedi- 
băcia să lase să se înţeleagă că trupele germane din 
Transilvania erau un avertisment pentru noi. A vestit 
pe Costinescu că el Brătianu nu intră în acţiune, şi Cos- 
tinescu i-a răspuns că nici el nu o doreşte în momentui 
de faţă. — Am înștiințat pe Brătianu că se petreceau lu- 
ceruri ruşinoase la Ministerul de finanţe şi că aceste tra- 
ficări erau o pată pentru guvernul lui: «Să trec eu nu- 
mai de greutăţile zilei de azi! Vom vedea, în urmă... î», 
  

  

11 ianvier. — Mr. Bratiano est venu de suite me voir, Stirbey lui ayanţ &videmment fait part de mon 6tonnement 
exprime hier. 

Rien de nouveau politique trangere. Les Grees ont sondă 
si nous €tions disposâs entreprendre quelque chose en faveur des Serbes ; Bratiano r&pondu ne vouloir rien dire ou faire, qui peut alt&rer ses bons rapporis avee Bulgarie. Les dâela- 
rations que lui a faites Pasciotti sont identiques ă celles qu'il m'a faites. — Le Roi d'Italie a r&pondu ă la lettre de notre 
Roi : «rien de prâcis». Envoi troupes frontiăre, est aussi 
bien pour couvrir sa reponsabilitt, vu les grandes foreas 
concenirâes sur les 'Carpathes, que pour calmer opinion pu- bligue et faire taire les alarmistes; les Autrichiens ayant 
eu la maladresse de laisser entendre que les troupes alle- mandes en Transilvanie âtaient un avertissement pour nous, — Il a prevenu Costinescu que lui, Bratiano, n'entrait pas en action et Costinescu lui a, r&pondu que lui non plus ne le desirait pas en ce momenţ, — J'ai averti Bratiano qu'il se passait des choses honteuses au Ministere des Finances, et que ces trafies seraient une tâche Pour son gouvernement, «Să tree numai eu de greutăţile zilei de azi !» Nous verrons ensuite. 
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— Von dem Bussche vrea să oprească publicaţia ar- 
ticolului gazetei «Kreuz» care ne ameninţă. Are încre- 
dere în Brătianu. 

20 Ianuarie. — Czernin reîntors dela Viena, întântat. 
Are încredere : afacerile militare au luat foarte bună 
întorsătură. Imi face declaraţie «oficială» ca, şef de par- 
tid, că nici un soldat german sau austriac n'a fost miş- 
cat în contra României. Mişcarea de trupe semnalată, şi 
care a motivat o oprire a circulaţiei pe e. f. r., face parte 
dintr'o operaţie de război care interesează Galiţia, — 
Poarte naiv, Porumbaru fiind bolnav, Czernin îmi 
spune că ar dori să fiu eu ministru de externe şi mă în- 
treabă dacă vreau să accept portofoliul! Refuz, bine 
înţeles... 

23 Ianuarie. — «Epoca» trece peste Carpaţi. Eri m'a 
înjurat pe mine, întrun articol pe care Crăciun îl pro- 
clama ca, fiind scris de Filipescu («selivisit, cută la pan- 
taloni, cărarea bine făcută», etc.). 

25 lanuarie. — G. Stirbey a fost Sâmbătă seara 24 
Ianuarie, ora 6%, la Vredenbureh, martorul involuntar 
al unei întrevederi secrete între Poklevsky şi Czernin. 

  

— Von dem Bussche veut empâcher publication t6l& 
graphique article de la «Gazette de la Croix», nous menacant, 
— Il a econfiance en Bratiano, 

20 janvier, — Czernin retour de Wien. Presque radieux, 
Il a confiance: les affaires militaires prennent bonne 
tournure, Il me fait delaratțion «officielle», comme chef de 
parti, que pas un soldat allemand ou autrichien n'a 6t6 bougâ 
contre la Roumanie. Le mouvement des troupes signale et 
qui a motive un arrât de cireulation chemin-de-fer, fait 
partie dune opâration de guerre intâressant la Galicie. — 
Tres naivement, Porumbaru $tanţ malade, Czernin me diţ 
qu'ils voudraient que je fusse ministre des Affaires 6tran- 
geres et me demande si je veux accepter le portefeuille ! 
Je dâcline, — bien entendau. 

23 janvier, — IP«Epoca» franchit les Carpathes. Hier elle 
ma personnellement injuri dans un article que Crăciun 
proclame avoir 6t6 6orit par Filipesco, 

25 janvier. — G. Stirbey a ât€ le samedi soir, 24 janvier, 
6 h. 4, chez Vredenbureh, le t&moin involontaire d'une entre- 
vue secrâte entre Poklevsky et Czernin. Elle a durâ 10ă 2
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Intrevederea a ţinut 10—15 minute. Crede că Vreden- 
burch a asistat ca, al treilea. | 

27 lanuarie, — De Bussche mi-aduce plângeri contra 
procedeelor lui Costinescu, care sa lăudat că va plictisi 
Germania. E vorba de o limitare specială de 50 vagoane 
de fiecare exportator, care a fost făcută, dinadins nomi- 
nală pentru a opri pe Hildebrandt să facă expedie- 
rea. A văzut pe Vredenbureh, şi după tonul răspun- 
surilor lui am înţeles că nu avea cunoştinţă de întreve- 
derea de Sâmbătă între Czernin şi Poklevsky. 

28 Ianuarie. — Colonelul Mircescu, ataşatul nostru 
militar la Berlin, a fost luni întregi la linia de foc pe am- 
bele fronturi. Armata germană va avea 91 corpuri. Cea 
rusă nu se bate, batalioane întregi se predau. Infanteria, 
franceză nu ştie să dea cu puşca; artileria excepţională, 
sperie pe Germani. Împăratul, încrezător, crede că lueru- 
rile s'au calmat în România : «D-] Filipescu şi-a scurtat 
aglopul». — Mircescu constată că se înşală. El crede că 
Germania va cere participarea noastră la război; ea 
poate aduce pacea, Falkenhein, când era ministru de 
război, i-a spus că dacă nu facem nimic, nu vom avea, 
nimic. Când sa vorbit de Transilvania, el a ripostat că 
«suntem în măsură să dictăm în Austria şi diplomati- 
ceşte ; să se spună ce cerem». Ela raportat din pri- 
mele zile ale lui Noembrie aceasta, personal d-lui Bră- 
tianu, şi nu crede că sa făcut ceva; de două ori colone- 
lul a întrebat dacă sa făcut vre-un demers. — Părerea, 
lui Mircescu este că în Rusia, până într'o lună, prin miş- 
carea, ce dirijează Ludendorf în direcţia Stanislau-Var- 

  

  

minutes. Il pense que Vredenbureh a 6t6 en fiers. Il a vu 
Poklevsky et devant Mr. de Vredenbureh, le petit gareon a 
signal la prâsence de Czernin dans le couloir ! ! 

21 janvier, — Mr. de Bussche m'apporte des nouvelles 
plaintes contre les procâdâs de Mr, Costinescu, qui s'est 
vante d'embâter les Allemands. Il y a une limitation sp&- 
ciale ă 50) wagons par-nom d'exportateur, qui est nommâment 
faite pour empâcher. Hildebrandt de faire des envois, Il a 
vu Vredenbureh et au ton de ses r&ponses j'ai compris qu'il 
ignorait lentrevue de samedi entre Czernin et Poklevsky.
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şovia, va reuşi să alunge pe Ruşi pe Vistula, unde Ge- 
manii se vor ţină pe urmă în defensivă. Vor cere partici- 
parea noastră. Italienii s'au înţeles desigur cu Ger- 
manii, şi când a mers Burian la Cartierul genera], desi- 
gur s'a cedat Trenţinul; d'abia în Ianuarie şi-a făcut a- 
pariţia la Cartierul general ataşatul militar italian, de 
şi fusese poftit de mult. Ştirea înţelegerei i-a fost con- 
tirmată de şeful biuroului infanteriei Stat-major din 
Elveţia. Ce răspuns trebue să ducă el Ja, Berlin ? — «Eu 
cu Rusia nu merg; nu pot însă reacţiona, în sensul unei 
acţiuni cu Germania, decât dacă se acordă cererile T'ran- 
silvaniei şi se cedează Bucovina». — Mirecescu crede că 
toate incoerenţele ce a, văzut la Filipescu, sunt opera fiu- 
lui lui, 

31 Ianuarie. — Poklevsky a plecat subit eri. Mie 
mi-a, spus că absenţa va fi scurtă: trei-patru săptămâni. 
Comentarii destule : Că este rechemat; că are mare in- 
terese băneşti compromise prin împedicarea comerţului 
de alcool; că va, isbueni ceva la noi, ete. Bussche spune 
că Brătianu s'a arătat foarte îngrijat de această ple- 
care. — La Sofia un atentat cu bombe ; ştirea ar fi deş- 
teptat noi temeri la Brătianu. Take Ionescu ar fi zis că 
lucrul va avea rezultate sau un ecou. (Kiriacescu). 

3 Februarie. — Delavrancea a venit să-mi facă, 0 vi- 
zită neaşteptată. I/am întrebat, foarte inocent, ce se mai 
petrece la Acţiunea. E]: «Credem că va trebui să miş- 
căm cu Italia». — Eu: Suntem perfect; de acord.—'Toată 
conversaţia s'a învârtit pe această temă. Oare de ce a 
venit el ? Ca să nu piardă contactul. ca Greceanu, care a 
venit Sâmbătă în acest scop ? Sau trimis oare ca para- 
van, dacă este adevărat că Take şi Filipescu pregătesc 

  

Mardi, 3 fâvrier. — Delavrancea est venu me rendre une 
visite inattendue. Je lui ai innocemment demand ce qu'on 
faisait encore ă Pe«Actioa».— Lui: «Nous pensons qu'il faudra 
bouger avec /'Italie» — Moi: Nous sommes parfaitemenţ 
d'accord.—'Toute la conversation a roulă antour de ce th&me. 
Pourquoi est-il venu? Pour ne pas perdre le contact. 
tout comme Grecianu qui est venu le reprendre samedi 
Est-il envoy& comme paravent, s'il est vrai que Take et Fi-
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o lovitură ? — Take şi Filipescu i-au spus că Poklevsky 
se va întoarce. 

— Czernin îmi vorbeşte de detectivi unguri cari, de 
acord cu Siguranţa noastră, supraveghează, cinci Ruşi 
sosiți la Bucureşti cu intenţia probabilă de a comite un 
atentat sau în contra lui Brătianu, sau în contra mea, 
sau în contra lui Bussche, sau a ui Czernin. O gazetă, 
(«Ardealul») denunţă, pe unul din ei. Imi cere să-l 
«scap de indisereţie». Imi vorbeşte iar de boala lui Po- 
rumbaru, de retragerea lui apropiată şi insistă —cu ce 
titlu, Doamne !... — să. primese a, intra în Cabinet! Mă 
povăţueşte să mă ferese de Vasileo, dacă se prezintă la 
mine. În această privinţă, se arată îngrijat de <propu- 
nerile»> (7!) pe care le face C. Cogălniceanu. (Presupui 
că are cunoştinţă de propunerile atribuitei lui Vasilco, 
care ar vorbi de cedarea, Bucovinei României). 

— Von dem Bussche crede că Blondel va fi reche- 
mat. Imi aduce broşura ministrului Hellferieh asupra 
originei răsboiului. A văzut pe Rege, pe care Va găsit, Ji- 
niştit şi căruia "i-a spus din nou că promisiunile în fa- 
voarea, Ardelenilor erau nu numai promisiuni făcute 

lipescu preparent un coup? Take et Filipescu lui ont dit que 
Poklevsky reviendra! 

— Le comte Czernin me parle de dâtectives hongrois 
qui, d'accord avec notre siret6, surveillent cinq Russes arri- 
ves ă Bucarest et qui pourraient bien commettre un attentat 
contre Bratiano, ou contre Bussehe, ou lui, Czernin. Un 
Journal (îl eroyait, par erreur que etait le «Steagul», et c'est I«Ardealul») en dânonce un. Il me demande de Je 
«sauver» des indiserâtions. — Il me reparle de la maladie de Porumbaru, de sa retraite prochaine et insiste — ă quel 
titre, bon Dieu! — que Paecepte d'entrer dans le Cabineţ! 
Il 'me met en garde contre Wassilko, s'il se presente chez 
moi. A ce sujet îl se montre inquiet des «propositions» (21) 
que fait C. Kogalniceanu. (Je suppose qu'il a connaissance de propos attribuâs par ce dernier ă Wassilko, qui parlait de 
la cession de la, Bucovine ă la Roumanie). 

Von dem Bussche. Il croit que Blondel va, 6tre rappelâ. Il 
m'apporte la brochure du ministre Heilferich sur les ori- 
gines de la guerre. Il a vu Je Roi qu'il a trouve calme et 
ă qui il a renouvel que les promesses en faveur des Tran- 
sylvains tăient non seulement les promesses de Tisza, mais 
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de Tisza, dar promisiuni şi ale Germaniei. Regele i-a 
spus că după dânsul va vedea pe Teodor Mihali. 

4 Februarie. — Generalul Cristescu, mânat de do- 
rinţa de a nu mă lăsa să cred că mă ocoleşte, a venit să 
mă vază. Intre Stat-major şi Ministerul de război nici 
o legătură. Tunurile duse pe văile Oituzului, Buzău, 
Prahova şi luate dela Nămoloasa, sau pus fără ştirea 
Statului-major; ordine din Minister şi date de maiorul 
Sârbu. — Cer informaţii asupra unor ofiţeri : Stratiles- 
cu, un fleac; Răşeanu, bun, şi de viitor; General Panai- 
teseu, cult şi onorabil; Sârbu, bun, dar face totul în Mi- 
nister. — Când a vorbit cu Take de manifestaţiile ce le 
tăceau prin Septembrie ofiţerii, Take i-a aprobat : «bine 
fae că mai intimidează pe Rege !». — Ministrul de răz- 
boi suferă de ipertrofia, secretarului general. — A spus 
Regelui Carol că, dacă nu survin lucruri ce el nu cu- 
noaşte, Germanii nu pot fi bătuţi. Azi el crede că Ruşii 
nu pot înfrânge pe germani, din cauza marei diferenţe 
de calitate a trupelor respective. 

— G. Stirbey mă roagă din partea lui Brătianu să 
nu ridic eu chestiunea, transporturilor contra lui Costi- 
nescu, spre a nu-i face greutăţi. — Eu: Cred că s'a ob- 
servat că în ajun tocmai, nu am asistat la interpelarea 
Enăşescu în Senat. 

10 Februarie. — Dobrovici, dela Finanţe, interogat : 
nu se ştie nimic la finanţe despre împrumutul în An- 
glia. Cât ? cum ? la ce casă ? Dintr'o depeşă cu indi- 
caţie : Ba... se crede că este Barning Brothers. O tele- 
gramă, particulară a lui Costinescu, — şi Banque des 
Pays-Bas a primit 6 milioane. Dela cine ? Comptoir d'Es- 
compte pentru A. Em. Lahovary a primit 2 'milioane, pe 
o scrisoare invitând casa M. Blank să plătească în «con- 
tul bonurilor de tezaur depuse» şi casa Blank a confir- 
mat; dar în Minister nu sunt urme de vre-un depozit 
făcut. «Schweizerische Vereins Bank» din Ziirich a pri- 
mit asemenea 2 milioane din Londra. Unde sau tipărit 
bonurile ? cine le-a iscălit ? Nici o împuternicire nu s'a 
  

les promesses de VAllemagne aussi. (Le Roi devait voir apres lui Theodore Mihaly),
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dat prin Consiliul de miniştri. Mirare: Sa dat cu îm- 
prumut Casei rurale (prin Cameră) 1 şi 4/4 milion cu 

414 la sută, iar Statul trăeşte pe împrumuturi cu media 
de 5,75% ! 

— Dimu Arion m'a căutat de două ori. Din sorginte 
absolut de netăgăduit ştie că Arghirescu, vrăşmaş de 
moarte cu generalul Iliescu, sa împăcat cu el; că sunt 

dese conferinţe la Iliescu sau la maiorul R. Rosetti 
(cumnatul lui Brătianu) cu Răşcanu, Paul Angelescu, 
maior Balif, Lupescu, Stratilescu. Ia parte şi Panai- 
tescu dela Siguranţă. Insuşi Blank ar fi exprimat 
groaza că, se lucrează ceva în armaţă, 

Miercuri, 11 Februarie. — Recepție la Mişu Cantacu- 
zino în onoarea generalului Pay. In conversaţia ce am 
avut. cu el, sa exprimat cu deferenţă asupra armatei 
germane : «dar.tot au încercat să ne distrugă, bizuiu- 
du-se mai ales pe disensiunile noastre interne», când 
i-am spus că din războiul acesta rezulta mai ales că 
două ţări nu puteau să fie distruse: Franţa şi Ger- 
mania, Am insinuat că după război. dacă sar putea 
face o apropiere între ele, ar fi o binefacere pentru toată 
Europa;-—El: «Nu gândesc în teorie ca heghemoniile să 
fie un bine; prea, influenţează în detaliu organismele (?), 
De altminterea nu mai am opinii politice» —Bu: Din - 
fericire, căci aşa aveţi vreme să vă gândiţi şi să filo- 
sofaţi atât de bine. Apoi am vorbit de unii prieteni co- 
muni din Paris, 

  

Mereredi, 11 f&vrier. — Râception chez Michel Cantacu- 
zene en lhonneur de Pau. Dans ma conversation avec lui, îl 
s'est exprimâ avee dâfârence sur le compte de !/'armâe alle- 
mande, «mais, tout de mâme, ils ont essay€ de nous detruire, 
comptant surtouft sur nos divisions intestines», — lorsque je 
lui ai dit que de cette guerre il râsultait que deux pays sur" 
tout ne pouvaient âtre dâtruits, la France et YAllemagne. 
Aprts la guerre, ai-Je-insinu6, si un rapprochemenit se faisait 
entre eux, ce serait un bienfait pour PEurope. — Imi : «Je ne 
pense pas, en thâorie, que les hâgâmonies aient du bon, elles 
influeneent trop dans les dâtails les organismes (7) ; d'ail- 
leurs, je n'ai plus d'opinions politiques». — Moi: Heureu- 
semeni, car cela vous donne le temps pour penser et philo- 
sopher şi joliment. — Nous avons causâ ensuite de nos amis 
communs, de Lastours, Chabaud, ete.
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M'am retras pentru a face loc lui Take Ionescu, 
care se învârtea împrejur nerăbdător ca să fie prezen- 
tat. Imediat a început Take să povestească recepţia lui 
la Împăratul Wilhelm, masa ce i s'a dat, cuvintele de 
spirit ale Impăratului. — <Aţi observat? nu poţi să 
spui un cuvânt: vorbeşte toată vremea». — «Mă ertaţi. 

„zice Pau, am văzut de două ori pe Împărat şi cu E] 
am putut vorbi. — Sărmanul general nu mai. putea 
să zică un cuvânt. Take a povestit cum el cel dintâi a 
ştiut că Anglia va, face războiul, (Ceea ce ne povestise 
lui Brătianu şi mie când ne-am întrunit în Septembre 
pentru comunicat), ete, — Ce memorie prodigioasă ! 
zice Ch. Lahovary, a reţinut tot dintrun lung articol 
pe care la trimis mai deunăzi unei reviste! 

Generalul mi-a, spus că, după dânsul, războiul va 
fi foarte lung. e 

12 Februarie. — Von Bussche, moderat în ceeace pri- 
veşte recepţia făcută lui Pau, se plânge că Costinescu 
reţine, cu tot anganjamentul contrariu, arama care 
vine pentru ei din Bulgaria: Germanii vor fi siliți să 

    

Je me suis effac6 pour faire place ă Take Ionesco, qui 
râdait avec impatience pour se faire prâsenter. De suite 
Take a commenc6 ă raconter sa reception par J'Empereur 
Guillaume, le dîner qu'on lui a offert, les tics de !Empe- 
reur. — «Vous avez remarqguâ? On ne peut placer un mot: 
il parle toujours.» — «Pardon, fait Pau, j'ai vu deux fois 
VEmpereur et jai pu causer»,. Le pauvre gâneral ne pouvait 
plus dire une parole. Take a recont comment, le premier, îl 
a su que l'Angleterre faisaiţ la guerre (ce qu'il nous a ra- 
cont6 ă Bratianu et ă moi, quand on s'est r6uni en septembre pour le communiqu6), ete. 

— Quelle mâmoire prodigieuse? fait Charlot Lahovary; 
il a tout retenu du long article qu'il vient d'envoyer ă une 
revue! 

— Le Gânsral m'a dit que pour lui la guerre seraiţ fort 
longue. | 

12 î€vrier. — Von Bussche, moder en ce qui regarde la râception faite ă Pau. Se plaint que Costinescu retient, mal- gr6 engagement confraire, le cuivre qui vienţ pour eux de Bulgarie : les Allemands seronţ obliges de d&monter les cul-
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demonteze uzinele din Belgia şi din Fianţa de. nord; 
să se ştie aceasta de guvern. 

— David Bey vine să mă vază ; pleacă diseară la 
Viena şi Berlin. Foarte inteligent. Nu contează decât 
ca demonstraţie pe atacul dela Suez, cu toate că sunt 
150 mii de Sirieni. Presa franţuzească este toată de 
cumpărat ; aurul englezese a inundat-o ; când sa făcut 
împrumutul turcesc, Djavid i-a dat 3 milioane. 'Toată 
lumea a luat, afară de Jaurăs, Clemenceau şi «Echo 
de Paris»! 

— Audienţa la Rege, dela, 514 la 7. Vorbim de Pau. 
A încercat să vorbească politică şi Regele i-a răspuns :. 
<Voi veghia, ca la sfârşit (sau spre sfârşit) ţara Mea 
să-şi tragă foloasele». In ce priveşte răsboiul: Cum 
se poate (privitor la a doua înfrângere mazuriană) ca 
Ruşii să se mai ducă să pue piciorul acolo unde au mai 
căzut odată ? — Pau: Sunt fatalităţi!! 

Vorbesc Regelui de finanţe. Ii povestesc tot ce 
ştiu de operaţia de necrezut cu bonurile de tezaur şi 
îl fac atent asupra marelui interes ce un astfel de mi- 
nistru are ca răsboiul să şteargă, cu incendiul lui, toate 

  

vres de Belgique et de la France du Nord: que le gouverne- 
ment le sache. 

— Djavid Bey vient me voir; îl part le soir pour Wien 
et. Berlin. Trăs intelligent. Il ne compte que comme d&mon- 
stration sur attaque Suez; îl y a pourtant 150.000 Syriene, 
La presse francaise a 6ât6 inondâe par Vor anglais. 
Lors de Pemprunt ture, Djavid lui a donne 3 millions. Tout 
le monde a pris, sauf Jaurâs, Clemenceau et Il'«Eeho de 
Paris!». | 

— Audience royale, De 5% â 7 h. causons de Pau. Il a 
essay6 de parler politique, et le Roi lui a r&pondu: «je veil- 
lerai d ce que ă la fin (ou mers la fin?), mon pays sen tire 
avec avantage». — Sur la guerre: Commenţ se fait-il (â pro- 
pos de la seconde defaite mazurienne) que les Russes aillenţ 
mettre de nouveau le pied dans le trou oă ils sont tombâs une 
fois? — Pau: Il y a des fatalites!! 

Je parle de finances et de tout ce que je sais de Vir- 
croyable operation des bons de îr6sor, et jatţire Pattenţion 
du Roi sur le trop grand interât qu'un Ministre pareil a, ă 
ce que la guerre efface, dans son incendie, les traces. — Le
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urmele. Regele zice: Ai dreptate. (La începutul conver- 
saţiei pronunţasem liniştit cuvintele : pirateriile d-lui 
Costinescu). 

Povesteso apoi că Take Ionescu a spus lui Lexis 
Catargi, care pleca la Paris, că era, înţeles în toate cu 
Brătianu ; că Filipescu afirma că are asigurarea, lui 
Brătianu că la 15 Martie vom intra în campanie ; că la 
corpul al IV-lea şefii vestesc pe ofiţeri că vom pleca 
dintr'un minut în altul; că tunurile dela Nămoloasa, 
fără ştiinţa, Statului Major, au fost luate, ete. Este oare 
o simplă atitudine pentru ca să se crează contrariul ? — 
Regele : Cred 'că da, afară dacă nu este o tactică, meş- 
teşugită pentru a duce Coroana la alternativa de a de- 
clara răsboiul, sau... («sau, ce î), — zice Regele cu 
vioiciune, încruntându-se ca şi cum ar avea o amințire 
din svonurile de abdicare din Septeibre... — Eu : Sau 
de a primi demisiunea cabinetului care a descoperit pe 
Maiestatea Voastră. — Regele îmi mulţumeşte şi adao- 
gă : «Să facem răsboiul în momentul de faţă, dar să fim 
sinceri, unde am ataca? In Transilvania? pentru a avea 
pe Bulgari în spate şi pe Germanii din Bucovina în 

  

Roi dit: Vous avez raison. (En commencant Javais prononc€ 
tranguillement ces mots: les pirateries de Mr. Costinescu). 

<J'expose ensuite que Take Ionescu a dit â Lexis Catargi, 
partant pour Paris, qu'il &tait entendu en tout avec Bratiano, 
que Filipescu affirme avoir de Bratianu Passurance que 
pour 15 mars on entrait en campagne; qu'au 4-e corps les 
chefs previenneni les officiers qu'on part dune minute 4 
Vautre; que les canons de Nămoloasa ont 6t6 pris sans le 
consentement de L'Etat-Major, ete. 

Eist-ce une simple attitude pour donner le change? — Le 
Roi: Je crois que oui. — A moins que ce soit; une tactique 
savante pour amener la Couronne ă Palternative de declarer 
la guerre, ou... — «Ou, quoi 7», fait le Roi vivement, en fron- 
cant le soureil, comme si] Y avait un souvenir des propos 
sur Yabdication de septembre... — Moi: «Ou d'aceepter la de- 
mission du Cabinet, ce qui deconvrirait V. M.>. — Le Roi me 
remercie. — Le Roi: Ce serait folie de faire la guerre en ce 
moment, ei puis, soyors francs, ou attaguerait-on? en Tran- 
sylvanie? pour avoir les Bulgares dans le dos et les Alle- mands de Bucovine dans le flanc? — Nous parlons de Bu.
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flane ?» — Vorbim de Bucovina şi de 'Trentin, care se 
pare că a fost trecut pe sub nasul Italienilor şi apoi re- 
tras. «Dacă intră Italia, zice Regele, va fi fatal să 
intrăm şi noi». — Regele adoptă o formulă cuminte a 
lui Mitică Moruzi : 'Trebue ca ţăranul să ştie că Regele 
se ocupă de chestia naţională (este oare o aluzie la tre- 
cut î) şi va merge apoi ori şi undei se va cere. «Un 
lucru adevărat» această formulă! 

Regele găseşte că Bussche, cu drept cuvânt, era ne- 
mulţumit că s'au pus drapele pe străzi pentru sosirea, 
lui Pau. Poliţia e vinovată. Regele a interzis Curţei să 
primească invitaţia la prânzul lui Take Ionescu pentru 
Pau. El avusese îndrăzneala să invite pe toată lumea. 
Sa pretextat doliu. In privinţa, gazetei pe care vrea săo 
întemeieze Carp: Domnul Carp are dreptul să aibă ga- 
zeta, lui, cum are şi Take Ionescu pe a lui. Regele apro- 
bă (fără ca eu să-i fi vorbit) că am cruțat pe Costi- 
nescu : «sunt lucruri cari eşti silit să le înghiţi»). Cos- 
tineseu acuză pe Morandini de necinste : «Trebue să fie 
un cadavru între ei». 

  

covine et du 'Trentin qu'on semble avoir pass6 sous le nez 
des Italiens et ensuite retir6. «Si Italie marche, dit le Roi, 
ce sera fatal que ncus marcherons». 

Le Roi adopte une formule sage de Mitica Moruzi: Il 
faut que le paysan sache que le Roi s'occupe de la question 
nationale (Est-ce allusion au pass6?), et il marchera alora 
v'importe oă on lgur demandera; «une chose vraie» cette 
formule. 

Le Roi a trouvă que Bussche ă, juste titre 6tait nerveux 
de ce qu'on avait mis de drapeaux dans les rues pour Pau. 
La, police en est responsable, 

Le Roi a interdit ă la Cour daccepter linvitation & dîner 
de Take pour Pau et qui avait eu le... culot (le geste sienifait 
bien cela) d'inviter tout le monde. On a pretextâ le deuil, 

Au sujet du journal que veut fonder Carp: Mr. Carp 
a bien le droit d'avoir son journal, comme 'Take Ionescu a 
le sien, 

Le Roi approuve (sans que jen aie parl6), que j'ai 
€parent Costinescu; il y a «des ehoses qu'il faut avaler».
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Sâmbătă, 14 Februarie. — Brătianu : Nimie nou. Bul- 
garia din ce în ce mai austriacă ; Italia poate mai mult 
în partea cealaltă ; dacă Italia ese în contra Germaniei. 
suntem desigur târâţi. Crede că criza va fi la finele lui 
Aprilie, când Anglia îşi va termina pregătirile. (După 
mine tonul general nu este cald pentru Germania, pare 
că se simte o elătinare). 

Evident pentru el, că dacă se forţează  Dardane- 
lele... — Hu: Filipescu spune că ţi-ai luat angajamentul 
pentru o acţiune în Martie. — E] : Date fixe am refuzat 
totdeauna... (deci a schimbat perspectiva de acţiune pe 
care se bizue Filipescu). Are să prezinte în ultima 
oră autorizaţia, legei de asediu Şi îmi cere să nu vor- 
bese nimănui. Este în buni termeni cu Take, iar Fili- 
pescu este ocupat în contra lui. A insistat din nou să 
las pe Costinescu în pace cu chestiunea, transporturilor, 
cum îmi ceruse prin George Stirbey acum a lună. 

Luni, 16 Februarie. — Marinkovici, noul ministru al 
Serbiei, încearcă să pătrundă, zice el, gândul partidu- 
lui conservator, care având gloria tratatului de la Bu- 
curești, ar trebui cel dintâi să se gândească, a-i salva 
ideile. — I-am explicat paradoxul situaţiei: Iubim Fran- 
ţa şi ne temem de aspiraţiile Rusiei. Am avut cele mai 
bune raporturi cu Germania şi există o criză perma» 
nentă cu Austria. Lămurese cu precizie temerile mele în 
ce priveşte Dardanelele și garanţiile pentru ce am pu- 
tea, să ocupăm, garanţii cari numai Anglia trebue să ni 
le dea şi pe cari nu putem să ne ducem să i le cerem, 

  

Lundi, 16 îâvrier, — Marinkoviteh, le nouveau Ministru 
de Serbie, essaie de pânstrer, dit-il, la pensâe du parti con- 
servateur qui, ayant la gloire du trait de Bucarest, devrait 
le plus penser ă en sauvegarder les idâes. — Je lui explique 
le paradoxe de la Russie; nous avons eu les meilleurs rap- 
ports avec l'Allemagne et i] Y a une crise permanente enţre YAutriehe et nous. J'explique avec prâcision mes prâoecu- 
pations au sujet des Dardanelles et des garanties gquant ă ce 
que nous pourrions occuper, garanties que seule P'Angleterre 
doit donner et nous ne pouvons aller lui demander, garanties qui. seules, si les circonstances &taient favorables, me per- 
mettraient d'agir dans le sens de la triple Entente, — Je pro:
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garanţii cari singure, dacă împrejurările ar fi favorabi- le, mi-ar îngădui să merg îi sensul Triplei Inţelegeri. Profit, de ocazie ca să arăt ce turburare aruncă, în spl- vite indisereţiile şi faptele unor miniştri antantiști ; îi arăt afişul cu faimoasa telegramă rusească (Patria) .— Marinkovici recunoaşte dreptatea ce am. I sa spus cu totul altceva: că toate garanţiile existau. E] însuşi de- abia poate să stea de vorbă cu Poklevsky. 

Când i-am expus că fără, aceste elemente, România nu putea intra şi că în ulţimă analiză ar trebui să res- trângă legăturile cu Italia, am constatat numai decât o vie opoziţie. Italia este adversara «sa». Am înţeles-o imediat. Aceasta confirmă, tot ce simţisem din vesisten- ţa Italiei la instalarea Sârbilor pe Adriatica. — Forma raţionamentului lui ; ceea ce poate Italia să revendice. e puţin ; ceea ce România, trebue să revendice, este mult ; deci nu există nici o identitate de interese. Tar Serbia şi România au inamicul lor comun la nord: Maghiarul, ete. Toată argumentaţia tinde a ne despărţi de partida legată cu Italia. Este un om agreabil în discuţie Şi, re- prezentând un Stat foarte mic, n'are de cât op încredere mediocră în Statele mari, | 
  DI IE fite de Poceasion pour montrer quel trouble jettent dans les esprits les indiscrâtțions et les agissements de quelqgues Mi- nistres ententistes ; je lui montre Paffiche avec la fameuse depâche russe. (Patria). Marinlkoviteh Teconnâit le bien fond€; on lui a dit touţ autre chose; que toutes les garanties existaient, que lui-mâme peut ă peine causer avee Poklevsky. Lui ayant expos6 que, faute de ces 6lements, la Roumanie ne pouvait agir et qu'en dernitre analyse elle devrait. resserrer les liens avee VItălie, ai de suite constat€ une vive oppo- sition, I/Italie est «Son» adversaire, — ai-je compris. Cela confirme fout ce que je sentais de la r&sistence de Pltalie ă Finstallation des Serbes sur PAdriatique. Forme de son rai- sonnement: ce que !Iţalie peut revendiquer est minime; ce que la Roumaine doit revendiquer est gros; done il n'y a aucune identit€ dinterât, Et puis la Serbie et la Roumanie ont leur ennemi au Nord: le Magyar etc. Toute Vargumentation ten- dait â nous 6carter de cette partie lie avee YItalie. Agrâable dans la discussion, et representant un tres petit Etat v'ayant qu'une confianece mâdiocre dans les grands Etats. 

.
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— Vericeanu (până la ce punct pot avea încre- 
dere în el?) îmi afirmă că ministrul Antonescu i-a 
spus, V. Antonescu dela Buzău fiind faţă. că Sir Ed- 
ward Grey a întrebat pe Danielopol dacă Diamandi era 
autorizat să vorbească cum. vorbeşte: «Este o greşeală, 
aveţi atâtea interese cu Germania încât trebue să o 
menajaţi până la ultima oră. Trebue să fiţi cu totul 
gata, şi fără ea nu puteţi fi gata». 

21 Februarie—Von dem Bussche îmi anunţă că Cos- 
tinescu a, avut o conferinţă cu chimistul lui şi cu Salla- 
din (nici un alt director de societate german, olandez 
sau român) şi au hotărât ca să scază toleranța. benzinei 
în petrol lampant de la 10 la 214 %. Aceasta pentru că 
crede că petrolul actual poate servi la automobile, Ce se 
face cu stokul aprovizionat ? Când un ministru zice 
că ar vrea să vadă: «toţi Nemţii crăpând de foame», 
aceasta nu este neutralitate! Am să dau la Berlin avi- 
zul, să nu se mai cumpere nimic în România. La Ber- 
lin, sinceritatea d-lui Brătianu este îndoelnică ; încep 
să mă îndoese şi eu de ea. Aşa am să le spun toate. 
d-lui Brătianu». | 

— Ozermin a, venit să-mi facă o mare rugăciune. 
Maiorescu are să vie să mă consulte dacă trebue, cum 
este rugat, să confirme desminţirea dată de Fiirsten- 

  

  

— Vericeanu — combien peut-on faire fonds sur lui? — 
m'affirme que le Ministre Antonescu lui a dit, V. Antonescu 
de Buzeu 6tant present, que Sir Edward Grey a demandeă 
Danielopol si Diamandy 6tait autoris6 ă parler comme il Pa 
fait: «C'est; une faute; vous avez tant d'intârâts avec PAlle- 
magne que vous devez la menager jusqvw'ă la derniăre heure,. 
Il fant que vous soyez tout âă fait prâts et vous ne pouvez 
pas lâtre sans elle...» 

Samedi, 21 f&vrier. — Je donnerai avis de ne plus rien 
acheter en Roumanie, A Berlin on doute de la sincerite de 
M. Bratianu ; je commence a en douter «aussi». 

— Ozernin est venu me faire «une grande pri&re». Maio- 
rescu viendra me consulter sil doit, comme on l'en prie, con- 
firmer le dâementi de Firstenberg inflig6 ă Take Ionescu
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berg lui Take Ionescu. (Desminţire dată în «La Po- 
ditigue>), 

” 
Cu ocazia asta, vorbim de Trentin şi de Bucovina ; 

îi arăt pericolul de a, deschide perspective de care nu te 
ţii. Îmi răspunde că nu poate vinde Românilor sau 
Italienilor pe oamenii cari se baţ aşa de bine pentru 
Monarhie! — “Tot aceiaşi mentalitate! 

22 Februarie. — Două conferinţe cu deputatul Şer- 
ban Voila din Făgăraş. El vine des prin ţară. Acum 
în urmă se îngrijeşte de porumb pentru țărănimea 
lor. Am prins şi la, el ce am - simţit la Mihali: O a- 
«dâncă decepţie despre starea noastră. Pe dr. Anghe- 
lescu la văzut de nenumărate ori şi ceeace «la noi» 
Sar fi regulat în 40 minute, «la D-voastră» nu s'a re- 
„gulat nici după 40 de zile. (Chestiunea, vagoanelor 
de porumb. cari sau şi încins pe drum). — Vorbim de 
bombardarea Dardanelelor. E]: «Dacă se aşează Ruşii 
la Constantinopole, mai bine să, rămânem noi Unguri!» 
Poporul s'a slăbit, iar el, Şerban, este protivnie lărgi- 
rei votului cum îl: cere. Azi chiar nu mai este un sin- 
pur Român sigur de cercul lui; cu votul universal, vor 
vota notarul şi primarul. 'Popimea,. decând cu congre- 
sul, este de tot în mâna guvernului. | | 

— Fasciotti vine la mine şi-i comunie demisia lui 
"Venizelos, pe care o afiă cu surprindere : «Aceasta este 
revoluţia. şi Dinastia este în rea situaţie»... Pentru el 
Regele Constantin nu este inteligent şi. este gelos de Venizelos. Faseiotti îmi comunică ca o certitudine că „Bulgarii nu mai fac manevre de primăvară, şi renunță, 
la mobilizare. Pentru el nu se poate ca Ruşii să fie 1ă- 

„sați singuri la Constantinopole. Eu: obiectez declara- 
ţiile din Duma... «dar Sasonov n'a fost aşa de precis», 
şi fraza din «Ruskoje Slowo» : «niei protectorat, nici re- 
    

“(Dementi donn6 «Politique» 24 fâvrier), A cette. oceasion: nous parlons Trentin et Bucovine et je lui dis le danger d'ayoir ouvert, des perspeciives qu'on bouche ensuite. Il me repond,. avea ma îranchise», qu'on ne peut «vendre aux Roumains ou aux Italiens des sujets qui se battent si bien pour la“Mo- narhie !» Toujours les mâmes ! i i ,
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gim internaţionab... — EI : «Gazetede ! Dealtminterea En- 
glezii vor ocupa, şi ocupantul va avea şi el cuvântul lui 
de spus. Germania nu are oameni şi face politică proas- 
tă de tot. De ce a împins pe Turci la război? De ce: 
ne-au făcut şi nouă încurcătura asta»? (Găsese adora- 
bilă forma aceasta, critică: se vede că tot îl supără bom- 
bardarea Dardanelelor!). «Dardanelele se vor lua, şi nu 
greu. Marina italiană a studiat chestiunea când eram 
noi în război cu 'Turcii şi dacă nu am atacat Constanti- 
nopole, este că ne angajasem să limităm războiul :în A- 
frica». Austria n'a vroit nici odată să se înţeleagă 
cu Italia asupra compensaţiilor; tratatul este pe baza 
ca ori-ce sporire austriacă să fie compensată Italiei, dar 
se înțelege că numai acolo unde poate avea contact. Deci 
perspectiva despre Istria şi coasta Adriatică! Desi- 
gur are să fie revoluţie la Constantinopol: Băncile sau 
şi mutat la Konia! Recriminări contra, Regelui Carol ; 
nu-i mai puteai comunica nimic pentru că era transmis 
la Berlin! EI a comunicat Regelui Carol, cinci zile 
înainte de Consiliul de Coroană neutralitatea Italiei iar 
Regele, palid, a tăcut sforțări pe lângă el. La toate eon- 
tidenţele lui Fasciotti, mă mărgineam să-i afirm tot do- 
rinţa unei strânse legături cu Italia. A blamat manifes- 
taţia făcută lui Pau şi îmi confirmă că nu a voit să 
apară nicăeri unde sa, organizat ceva pentru Pau. — 
Concluzie: Nu ştie nimic despre atitudinea Italiei faţă 
de bombardarea Dardanelelor. 

23 Februarie. — Maiorescu dă în «La Politique» -nota 
ce i-a fost solicitată de Czernin în afacerea Fiirstenberg. 

— 'Take Ionescu a transmis lui Talaat-Bey o depeşă, 
îndemnându-l să facă pace separată cu Tripla Inţele- 
gere. Aflu aceasta prin Kiriacescu ; iar von Bussche 
mi-o confirmă, ştiută de el din Constantinopol. Aceasta 
zice el, după îndemnul lui Poklevsky, de oarece Blon- 
del crede pe Talaat accesibil banilor francezi. Şi aceş- 
tia sunt oamenii cari due campanie pe tema conversa- 
ției mele cu Pau, «bateau montâ» de Blondel ! Bussche 
afirmă că Blondel a dat nota la «Adevărul». 

— Von Bussche. Ora 6 : In afară de cele de mai sus,
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i-am spus şi eu: Să admitem că forțarea, Dardanelelor dă greş, sau că seamână până ce se obţine un nou succes ger- man; vă întreb, ce se dă poporului român ? Să-i vorbim numai de Dardanele ? E] ştie că în Transilvania nu sa făcut nimic, iar acuma este moda de a zice că Austria nu dă nimic. Ce facem cu Bucovina? Ți-am atras aten- ţia asupra Italiei, care ne poate trage şi pe noi; acesta este al doilea punet capital. —EI: «La aceasta mă gân- dese în tot momentul şi am scris în nenumărate rân- duri; dar pot să te asigur că atitudinea Austriei nu va Îi ceeace se spune că este». Insist că, cu mâna goală nu se poate spera ceva. 
24 Februarie. — Vizita părintelui Lucaci. De geaba, îmi spune el că pe vremuri a ascultat de poveţele mele : nu lam văzut niciodată. Cap gros de călugăr «pape: lard>, fumând cu beatitudine ţigara, ochi rotunzi şi lesne umezi. Pe dedeparte mă întreabă cum pot fi în contra lor. Ii reamintese că tocmai din August, tratez fără mare succes. — dar dacă vreau Transilvania, este ca să o păstrez, fiindcă, dacă congresul nu ne-o va lăsa. este o nebunie să începem: ori Anglia admite ea ampu- taţia Ungariei? — E]: Ungaria, este oblăduită peste tot de Ovrei, şi la Londra grație Rothschildzilor ei sunt în bună situaţie. Mai mult chiar, pe când călătorea, spre Italia, a făcut cunoştinţă pe vapor cu fraţii Buxton, cari luându-l drept un preot austriac, i-au spus că nici odată Englitera nu va permite să se atingă de Unga- 

Marăi, 24 fâvrier, — Visite du Pere Lucaci. Il a beau me dire qu'il a dans le temps pris mon conseil, je ne Pai jamais vu. Tâte de gros moine papelard, fumant b6atement le ei- gare que j'ai offert, yeux ronds et facilement mouillâs. Axvee cireconlocutions i] interrogo commenţ, je puis âtre contre euz. Je Ii rappelle que je traite depuis acât, sans suects appa- rent, il est vrai! — mais que si je veux la Transylvanie, c'est pour l'avoir, car si le congr&s ne doit pas me la laisser, fo- lie de commeucer : or, l'Angleterre admet-elie Pamputation de la Hongrie ? — Lui: La Hongrie est protâgâe partout par les Juifs ețţă Londres, grâce aux Rothsehild, ils sont en bon- ne situation. De plus, pendant qu'il se rendait en Italie, îl a fait sur le bâteau la connaissance des frâres Buxton qui, le prenant pour un prâtre «autriehien», lui ont dit que Jamais 
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ria. Englitera contează pe Ungaria fiindcă are 20 
milioane şi fiindcă religia ei o va, despărţi totdeau- 
na de Rusia, pe când Românii sunt puţini la număr şi 
de aceeași religie cu Rusia. Când Impăratul sa dus la. 
Constanţa, a spus : «Mă duc la coreligionarii mei». Cum 
au aflat fraţii Buxton că Lucaci era, Român, au evitat 
ori ce conversaţie ulterioară, iar la Roma sau sustras 
de la, ori ce întâlnire. Am rugat pe Lucaci să judece el 
dacă am dreptate când în toate împrejurările cer tot- 
deauna garanţia Angliei! — Lucaci mi-a mai încredin- 
țat, — speră că nu va avea să-şi regrete «sinceritatea» — 
că fiind de curând primit la Regina Maria, Dânsa a 
manifestat o mare bucurie de eventuala cădere a Dar- 
danelelor, fiindcă cu ele va cădea şi pretextul de rezis- 
tență a oamenilor politiei cari sunt adversarii acţiu- 
nei (! ?). Părintele Lucaci admite că trebue aşteptat. 
<Va trebui să luăm oameni din Ardeal, pentru a învăţa 
pe Români să fie discreți». 

26 Februarie. — Mihaly: Acum începe tragedia. In 15 
zile un milion de Români nu au ce mânca. Analiza vor- 
birei lui: Aţi ameţit pe Români şi aţi deşteptat suspiciu- 
nea Ungurilor, flăcăii sunt duşi în Germania şi în Po- 
lonia, iar celor de acasă Statul nu le dă nimica. Nu ne: 

  

VÂngleterre ne laissera toucher 4 la Hongiie. L Angleterre 
compte sur la Hongrie parce qu'elle est forte de 20 millions et 
que sa religion la s6parera toujours de la Russie, tandis que 
les Roumains sont peu et de religion similaire aux Russes, 
Quand lEmpereur est all6 ă Constantza, îl a dit: Je viens 
chez des corrâligionaires. Dăs que les Buxton ont connw 
que Lucaci 6tait Roumain, ils ont €vit€ toute conversation 
ulterieure ei ă Rome se sont dârobâs ă tout rendez-vous. J'ai 
pri€ Lucaci de juger si jai raison quand, en toute circon- 
stance, je reclame la garantie de PAngleterre! 

Lucaci m'a confi€ aussi — il espere qu'il w'aura pasă 
regretter sa «sinesrit6»,— qwayant 6t6 vecu depuis peu par la 
Reine Marie, elle a marqu6 une grande joie de la prise 6ven- 
tuelle des Dardanelles et qw'ainsi tombera le prâtexte ă r6- 

"sistance des hommes politiques qui sont les adversaires de 
Paction (!?) Le Păre Lucaci admet qu'il faut attendre. «Il 
faudra prendre des hommes d'Ardâal pour apprendre aux 
Roumains ă âtre discrets».
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luaţi, pentru că nu ajută timpul ? Să rămâe zis, că cel puţin ne-ai hrănit pe bani ! Când Mihaly a dus lui Tisza 
ştiinţa că România rămâne neutră, a văzut bine pe chi- 

„pul lui că el nu mai crede; nu mai au nimica de aştep- 
tat dela el. Dacă este hrană, ea se duce ]a, Saşii lor. 
«Chiar. dacă intraţi, încă trebue să ne găsiţi vii b Mi- 
haly mai raportează că nu au văzut cu ochi buni ames- 
tecul Crucei-Roşii române pentru corespondenţa prizo- 
nierilor; nu este numai gelozie, dar calcul. Ungurii ţin 
ca, cei prinşi să nu se ştie de urma lor, să se socotească 
perduţi : aşa alţii nu se vor preda lesne ; din contra, ei 
țin ca Ruşii prizonieri să dea numele, să primească 
bani, să scrie că este bine de ei, pentru ca, alţi Ruşi să 
fie îndemnați să se predea. Eu i-am spus că din Viena 
mi s'a seris chiar, că ei au organizat serviciul lor şi că 
Crucea Roşie Română i-ar încurca! In ţinutul lui, boii 
sunt 2400 lei perechea, vaca 500. 

— Marius Teodorian a îndemnat pe Lucaci să vie la 
mine, însă, — după propria sa mărturisire, — Pau 
oprit mereu Filipescu şi Delavrancea să dea ochi cu 
mine. Lucaci este în luptă cu Arhiepiscopul Netzham- 
mer. Acesta, este minat la Roma şi de Vladimir Ghika. 
şi atacat aci de «Epoca». 

— Răvăşel dela Maiorescu, care a văzut alaltăeri pe 
Rege: «Impresia mea este identică cu a D-tale: aceiaşi 
nehotărîre şi... Italia». 

— La 5% Ciorăneanu telefonează că Costinescu a 
demisionat din Cameră chiar, seriind demisia faţă de 30 
deputaţi. In Cameră se dase la o parte un proect de 
prohibiţie a orzului, mazărei şi secarei, după o hotărâre 
a Consiliului de miniştri, ca inutil, de oare ce un De- 
cret Regal este suficient. Deputaţii amiei ai lui Costi- 
nescu şi Iorga, devenit foarte belicos de când a, intrat 
la Liga Culturală, deveniţă, Naţională, au cerut vota- rea legei cu accentuare că numai intervenţii «dubioase» 
mijlocise retragerea legei. Evident că se denunţă o ma- noperă a Germaniei.. Costinescu, ca demonstraţie în 
acest sens, sa grăbit să accedeze. Brătianu însă a tăiat scurt şi a telefonat la Senat să se citească Mesagiul de
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închidere. Costinescu a, încereaţ o surpriză şi tot el de- misionează. Să] vedem pe Brătianu dacă este om, ori 
un «compăre». * 

21 Februarie. — Seulescu primit eri de Rege, nu este 
mulțumit. Lipsă de hotărâre. Singurul punct serios. 
despre Dardanele; nu putem începe nimic fără garanţii 
serioase, foarte serioase. 

— Bussche vine dela Barbu Stirbey. I-a spus că 
«dacă Costinescu rămâne în guvern, el crede că nu are 
altceva de făcut decât să plece! A văzut pe Rege; nu are impresie bună. I-a lăsaţ copie după raportul Lega- 
țiunei lor din Atena ; că a găsit pe Rege, după rezolva- 
rea, crizei, «încrezător în sine» şi mulţumit. (Ştiu dela 
G. Stirbey că Bussche a făcuţ reflecţia că Regele nu 
arăta vre-o satisfacţie sau aprobare. Nimie !). 

Bussche a arătat, încă Regelui o telegramă, că Italia 
a dat din nou asigurare că nu va mişca. Ştie că azi 
chiar, prin Mavrocordat din Viena, guvernul a fost avi- 
zat de această rezoluţiune. Atitudinea, Italiei, combina- 
tă cu a Greciei, poate avea înrâurire şi aici. 

28 Februarie. — Czernin, radios, vine să mă vadă de 
dimineaţă: «Sper că nu mai aveţi temeri în ceea ce 
priveşte Italia» ? Are el ştiri directe dela Viena ? 
Are probabil cunoștință de telegrama lui Mavrocordat, 
Gazetele de altfel au telegrame în cari este vorba de 
negociaţii austro-italiene. Czernin este şi el foarte ne- 
încrezător în curajul şi voinţa Regelui. Credea că tine- 
reţea lui va fi o garanţie. 

—Barbu Stirbey este rugat de mine să comunice lui 
  

Samedi, 28 f&vrier, — Ozernin, radieux vient me voir matin. «Eh bien! Excellence! J'esptre que vous n'avez plus 
d'inquiătude au sujet de VItalie!» Act-il des informations di- rectes de Wien? C'est probablement la depâche de Mavrocor- 
dato de Wien qui lui est connue. Les journaux ont d'ailleurs 
des tâl&grammes dans lesquels il est question de n6gocia- tiouns austro-italiennes. 

Czernin est aussi tr&s mâfiant vis-ă-vis du courage et de la volontă du Roi, 11 pensait que sa jeunesse serait une ga- 

— Barbu Stirbey. Je le prie de communiquer â Bratiano
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Brătianu că dacă Costinescu, fiind vinovat, reintră în 
guvern, reiau libertatea mea de acţiune faţă de el şi voi 
da în vileag toate traficările lui. Barbu a avut la masă 
alatăeri pe generalul Paget, Poklevsky, Ypersele-Stri- 
hou. Paget a zis în tren d-nei Ş. Lahovary : «Mi s'a reco- 
mandat să fiu cu băgare de seamă în această, casă, căci 
nu ne-ar ti prietenă». Acelaşi ar fi spus: «Englezii nu 
sunt grăbiţi de loc, aveţi vreme!» 

Mihail Pherekyde a spus fratelui meu (Mihail 
Marghiloman): Este imposibil de a prevede o acţiune 
alături de Austria; dacă eşim din neutralitate, în ori 
ce caz nu înainte de 6 săptămâni, nu suntem gata şi va 
fi numai pentru patru luni. Avem garanții scrise ale 
Angliei pentru tot ce vom ocupa în Ungaria, şi se tra- 
tează pentru Dardanele. Fratele meu îmi recomandă. să 
verific aceste două puncte, căci Brătianu mi-a ascuns 
desigur adevărul. 

1 Martie. — Demisia Costinescu retrasă. G. Stirbey. 
care îmi comunică această veste, consideră că, faptul 
este pentru Brătianu o mare perdere de prestigiu. Co- 
municatul oficial e dibaci: se explică o neînțelegere şi 
se prezintă scuze Camerei, al cărei vot a rămas în aer. 
  

que si, Costinescu 6tant dans son tort, il le reprend dans le 
gouvernement, je reprenais ma libertă d'action vis-ă-vis de 
celui-ci et que je metirai a nu tous ses trafies,. 

Barbu a eu ă dîner avant-hier le Gânâral Paget, Poklev- 
sky, Strihou. Paget a dit dans le train ă Simky: «On mia 
recommande d'âtre sur mes gardes dans cette maison, car on 
ne nous est pas ami». — Du mâme: «Les Anglais ne sont pas 
pressants du tout; prenez votre temps!» 

— Michel Pherekyde a caus6 avee Michel: impossibilite 
de prevoir une action ă cot de TAutriche; si on sort de la neutralit€, pas avant 6 semaines; .sommes pas prâts et ce sera seulement pour 4 mois; on a des garanties €crites de PAngleterre quant â ce qw'on oceuperait, de la Hongrie, et Ton traite pour les Dardanelles. Michel me recommande de verifier ces deux points, car Bratianu m'a sârement cache 
la verite. 

Le l-er mars. — Dâmission Costinescu retirâe. G, Stirbey. qui me le communique, considere que pour Bratiano c'est 
une grosse perte de prestige. Le communiqu€ officiel est a- droit: on explique malentendu et on s'excuse vis-ă-vis de la Chambre, dont le vote est rest6 en Pair.
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2 Martie. — Bussche sa întâlnit cu Brătianu: D-l 
Costinescu este inamicul declarat al Germaniei; reintra- 
rea sa în guvern însemnează oare, cum se crede la Berlin, 
că Preşedintele. s'ar ralia la modul lui de a vedea? Re- 
intră el cu o mai mare libertate de acţiune decât în tre- 
cut? Brătianu roagă pe ministru săi dea la Berlin asi- 
gurarea, că sentimentele sale pentru Germania nu sau 
schimbat. Are dificultăţi interne, cari nw'i dau voe în- 
totdeauna să facă ceea ce ar trebui, Interdicţia artico- 
lelor desemnate de Costinescu se va face prin decret, 
dar numai pentru timpul semănatului, spre a, vedea ce 
este necesar pentru sămânță. Morţun a spus lui Bussche 
că dacă ar lăsa pe Costinescu să plece, aceasta ar în- 
semna peste două luni un guvern Costineseu-Take-Fili- 
lipescu. 

— Kah Bey, preşedintele Camerei Otomane, trece 
prin Bucureşti în drum spre Viena şi Berlin. Vine să 
mă vază. Foarte încrezător : Tureia va rezista cu îndâr- 
jire ; guvernul este bloe şi ţara renovată ; ar trebui trei 
sute de mii de oameni pentru a încerca, o debarcare 
utilă; chiar dacă ar cădea Constantinopol, tot sar apăra 
Tureii pe Bosfor. S'au luat precauţii şi au preparat re- 

  
Lundi, 2 mars.— Bussche vu Bratiano: Mr. Costinescu est 

Pennemi dâclar6 Allemagne. Sa rentrâe signifie-t-elle, comme 
on le croit ă Berlin, que le Prâsident s'est ralli6 ă sa facon 
de voir? Rentre-t-il avec plus de libertă d'action que par le 
pass6? — Bratiano prie le Ministre de donner ă Berlin assu- 
vance que ses sentiments pour PAllemagne pas chang€. Il a 
des difficultâs intârieures qui ne lui permettent pas toujours 
de faire ce qu'il devrait. I/interdietion des articles vis6s par 
Costinescu se fera par decret, mais rien que pour la durâe 
des ensemencements, pour voir ce qui est n6câssaire comme 
semence, 

Mortzun â dit ă Bussehe que laisser partir Costinescu. 
cela signifiait dans 2 mois um gouvemement Costinescu— 
Take—P'ilipeseu. 

— Kalil-Bey, President Chambre ottomane, passe par Bu- 
curest en route pour Wien-—Beriin. Il vient me voir, Tres 
confiant; Turquie fera r6sistance outrance; bloe gouverne- 
ment et pays rânovâ& il faut 300.000 hommes pour. essayer 
debarquement utile; Constantinople viendrait âă tomber 
qu'on se defenderaiţ encore sur Bosphore. Is ont pris des pr&-
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tragerea guvernului la Konia (informaţia lui Fasciotti 
era deci exactă). Dar rezistă de 25 de zile la bombarda: 
ment şi aliaţii mai sunt încă afară, la Kumkale, forţ 
vechi şi tunuri de 25 ani! Telegrama lui Take Ionescu 
către Talaat, vorbind de prietenie veche şi rugându-l 
stăruitor să facă pacea cu Tripla Inţelegere, a sosit în 
același timp cu o telegramă trimeasă de la Atena, Sulta- 
nului, prin prinţul Sabbah-Eddin şi cu propunerile 
unui emisar englez la Constantinopol. 'Telegrama lui 
Take era deci rezultatul unui plan concertat al căruia, 
el, era simplu executor. 

— Povolmi pleacă în Italia. Are un interview al lui 
Filipescu, care «nu va face plăcere Italienilor». Crăciun 
i-a destăinuit că era o campanie preparată în coniru 
mea. Povolni a discutat cu Filipeseu, care nu admite că 
se poate avea un dubiu asupra victoriei finale a Triplei 
Inţelegerii. Asupra Italiei a notat acest pasaj delicios :— 
Filipeseu : Faseiotti nu lucrează sincer, reîncepe să des- 
curajeze lumea, afirmând neutralitatea țărei sale, ceea 
ce este în contra voinţei guvernului său, care este gata 
să facă războiul. — Povolni: Credeam că ştiu că Fas 

  

cautions et ont prâparb la retraite du gouvernement ă Konia 
tinformatoin de Fasciotti 6tait exacte); mais ils râsistent 
25 jours de bombardement et les Alli6s sont encore dehors â Kumkale, forts anciens et eanons de 25 ans! 

Le telegramme Take Ionescu â Talaat parlant dW'amiti6 
vieille et V'adjuranţ de faire la paix avee Triple Entente, est 
venu en mâme temps que tâl&gramme envoye de Athenes au 
Sultan pâr Prince Sabbah-Eddine et que propositions dun 
emissaire anglais ă Constantinopole. C'est bien par suite 
d'un plan concerte, dont Take &tait le simple exâcuteur. 

— Povolni part pour Italie. I] a une interview de Fili- peseu qui «ne fera pas plaisin aux Italiensy. — Craciun lui 
a confi6 qu'une campagne 6tait, prâparâe contre moi. Po- 
volni a discut avec Filipescu. qui n'admet pas qw'on puisse douter victoire finale Triple Entente. Sur Italie, il a not es passage savoureux: Fasciotti pas frane collier, il recom- 
mence ă dâcourager le monde en affirmant la neutralită de son pays, ce qui est contre la volonte de son gouvernement 
qui est prât ă faire la guerre. — Povolni: Je croyais savoir 
que c'est par ordre de son gouvermnement que Faseiotti avait
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ciotti a făcut această comunicare din ordinul guvernu- 
lui său! — Filipescu: Adevărat? Sunţ încântat de -acea- 
sta, căci arată cât este de hotărât guvernul italian da- 
că spune o minciună ca să înşele pe Nemţi ! 

3 Martie. — Domnul de Bussche se plânge că Brătia- 
nu a promis formal Berlinului. o neutralitate binevoi- 
toare, care dealtminterea trebuia de la sine să decurgă 
din tratatul nostru de alianță, şi cu toate asta n'am ob- 
servat-o pe Dunăre. Dardanelele pot resista, dar nu tre- 
bue ca, muniţiile să lipsească. S'a lăsat să treacă un treu 
de muniții pentru România, însoţit de un al doilea îren 
pentru Turcia : acesta din urmă, probabil, după indica- 
ţiile lui Iliescu — n'a eşit din ţară. Or, şi Regele şi 
Brătianu au spus că vor închide ochii. «Situaţia e 
gravă şi urgentă». Germania, cere să se lase să mai trea- 
că 200 vagoane pentru 'Tureia, şi vor mai lăsa să mai 
intre 100 vagoane pentru noi. Totul este în Austria. 
«Aceasta, are cea mai mare importanță pentru relațiile 
noastre viitoare. Germania nu va face nici o obiecţiune 
dacă se va lăsa libera trecere munițiilor Sârbilor şi Ru- 
şilor». Mare insistenţă să vorbese cu Brătianu. 

  

fait cette communication ! — Filipescu : Vraiment ? J'en suis 
enchantă, alors, car cela prouve combien le gouvernement 
italien est dâcide, puisqu'il dit un mensonge pour tromper 
les Allemands! 

3 mars, — Mr. de Bussche se plaint que Bratiano ayant expressement promis Berlin neutralite bienveillante, qui de- vait sans cela decouler de notre trait6 alliances, nous ne Pavons pas observâe sur le Danube. Les Dardanelles peuvent resister, mais il ne fauţ pas que les munitions viennenț ă manquer. On a laiss6 passer un train de munitions pour Roumanie, accompagn€ second train pour Turquie: ce der- 
nier, — sur indications probables de Iliescu, — n'est pas sorti. Or, et le Roi et Bratianu avaient dit qui'ils fermeraient les yeux. «La situation est grave et urgente». I'Allemagne de- mande qu'on laisse en plus passer 200 wagons Turquie eţ ils „ Laisseront encore entrer 100 wagons pour nous. Le tout est en Autriche. «Ceci a Ja plus grande importance pour nos rela- tions a venir, W'Allemagne ne fera aucune objection şi on laisse onvertement passer des munitions pour la Serbie ou la Russio». Grande insistance que jen parle Bratianu.
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—— Xlaiorescu a venit să-mi spue că trebue neapărat să fac acest demers şi că să verbesc şi în numele lui, 
Ar fi o nebunie să supărăm Germania. Putem să ne certăm cât om vrea cu Ungaria, dar să nu ne punem rău cu Germania, care mâine poate fi prietena Rusiei 
în contra Amglici. Maiorescu revine asupra conversa- ției lui cu Regela (a se vedea, 26 Februarie). Regele pare a fi în altă atmosferă decât acum câte-va luni. Atunci, răsboiul era o nebunie; ne-am acoperi de ridicol, ţinâna numai două luni. Astăzi, Regele nu protestează decât în contra, celor cari fixează un termen oarecare. (Acelaşi limbagiu şi aceleaşi reticenţe ca, şi Brătianu). O ideie însă foarte înrădăcinată: Italia ne va, trage după ea. Este oare o fineţe ştiind că Italia poate nu va intra ? Există un tratat şi ar fi o telonie, spune Maiorescu. Maiorescu zicând că ar trebui să se trimeată cineva. la Roma. Regele i-a răspuns că a scris, dar că Victor Ema- nuel nu se dă pe faţă. Are să-i trimeată un om sigur, Bussche se teme, — zice Maiorescu — să nu fie Mişu. Maiorescu mai e îneredinţat că există chiar 0 convenție 
a II 

— Maiorescu, qui est venu apres dâjeuner, me dit qu'il faut faire la dâmarehe et que je parle aussi en son nom,. Ce serait folie dirriţer IAllemagne; on peut se brouiller tanţ qu'on veut avec les 'Hongrois, mais ne pas se mettre ă dos YAllemagne qui demain peut tre Pamie de la Russie con- tre l'Angleterre. 
Maiorescu revient: sur sa conversation avec le Roi (2% fevrier). Le Roi semble âtre dans autre atmosphăre qu'il y a quelques mois. Alors la guerre 6taiţ une folie; on se serait couvert de ridicule pour durer deux mois. Aujourdthui le Roi ne proteste que contre ceux qui fixent un terme quel- conque. (Meme langaze et mâ&me râticence que Bratianu, "quand nous nous sommes vus). Une idâe par contre tres ar- vâtee: VlItalie nous entraînera. Est-ce finesse, sachant que FItalie ne marehera peut-âtre pas? Il y a un traite et se se- rait une fâlonie, a diţ Maiorescu. Maiorescu ayant dit qu'il faudrait envoyer quelqu'un Rome, le Roi dit qu'il a erit «nais que Victor Emmanuel ne se dâboutonne pas». Il va lui envoyer un homme sâr. Bussehe craint, ditţ Maiorescu, que se ne soit Mishu. 
Maioreseu tient pour certain qu'ilya dejă convention 
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cu Italia în privinţa 'Trentinului şi în plus Savoia, 
ceeace ar da un sens particular toastului lui Lavriano 
la banchetul oferit lui Salandra: «Şi înainte Savoia W 
A fost consultat şi de Rege și de Regină dacă Costi- 
nescu trebuia, scos afară şi Maiorescu a răspuns că Bră- 
tianu este destul de fin ca să ştie dacă partidul poate 
sau nu suporta o criză, Maiorescu este liniştitor : neu- 
tralitate prelungită. | Da 

— Artoianu, întors dela Roma, este convins că 
Italia va intra; Sonino, Salandra au lăsat să se  înţe- 
leagă. De Martini a spus'o clar, (Ştiu că Martini a a- 
rătat şi altor persoane această convingere). Dar vor 
să facă răsboiul pentru a mazea rolul lor de mare pu- 
tere (?). Arhiducele a, oferit Trentinul, în schimbul a 
150 milioane valoarea, fortificațiilor, şi Germania, GOI” 
pensează Austria în Silezia; dar ambele cer demobili- 
zatea, imediată pentru a, libera trupele numeroase ce 
se găsesc pe graniţa italiană, Această condiţie nu va fi 
primită. Giolitti este uzat şi discreditat. Italia nu va 
face un pas înainte de Iulie; speră să aibă insulele tur- 
cești din Asia, ceva în Siria şi o rectificare spre Tunis. 

  

avec lialie sur Je T'rentin et la Savoie en plus, ce qui don- 
nerait un sens particulier au toast de Lavriano au banquet 
offert ă Salandra cet en avant Savoie»! et â Pembrassade 
de Salandra. — Il a 6t6 consultă et par le Roi et par la 
Reine, sil fallait mettre dehors Costinescu, et Maiorescu a 
repondu que Bratiano est. assez fin pour savoir si le parti 
supporte une crise. Maiorescu rassuranţ: neutralits  pro- 
longee. 

— Argetoianu. retour de Rome. Convaincu que I'Italie 
mawrchera; Sonino, Salandra Pont. laiss€ entendre; de Mar- 
tini Va dit elairement. (Je sais que de Martini a marqus 
cette convinetion ă dW'autres personnes aussi). Mais ils veu- 
lent faire la guevre pour marquer leur r6le de grande puis- 
sance(?). L'Autriche a offert le Trentin moyenant 150 mil- 
lions, valeur. des fortifications, et VPAllemagne la compense 
en Sil6sie; mais les deux demandent d&mobilisation immâ- 
diate, pour libârer les troupes nombreuses qui sont sur fron- 
tiere Italie. Ceci ne sera pas 'aceepte. Giolitti use, diser€- 
dit€ (?). Mais Italie ne fera pas un pas avant juin. Elle es- 
pere avoir les îles turques d'Asie, quelque chose en Syrie et
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Se desinteresează de Dardanele, dar este jignită că nici 
unul din ambele grupe nu a vestit-o. Nu admite alt con- 
curent în Adriatica, decât Austria. (Atuncea cum se în- 
ţelege cu tripla, ?). Germania, în defensivă, este neîndu- 
plecată, chiar dacă toţi neutrii ar ataca-o, dar nu ştie cum va lega data de 15 Iunie, temnenul aprovizionărei 
ei, cu noua recoltă, 15 August. Incepe să dorească pa- 
cea. Dacă am intra în „dustria, am fi sdrobiți, într'atâta 
sau armat. De astă iarnă încoace, Austria a pus pe pi- 
cior 3 milioane de oameni, bine preparaţi. 

4 Martie. — La Brătianu. Li expui, după notele mele, 
conversaţia cu de Bussche, şi îi spui părerea lui Maio- 
rescu. El: Am declarat expres o neutralitate bine voi- 
toare, nimic altceva decâţ declaraţiile de la Sinaia. (Inii 
veamintese că eu am îmblânziţ formula pe care Bră- tianu o redactase, în sensul unui angajament cu termen scurt). Vagoanele de muniții sunț un schimb convenit cu alte obiecte probhibite. Mereu am refuzat trecerea, muni: 
țiilor. (Dar eu îmi aduc aminte că în Septembre, Bră- tianu s'a plâns mie că muniţiile pe care le credea, el de 
mult transitate, fuseseră, oprite). N'a, spus niciodată că 

rectification du câts de Tunis, Elle se dâsintâresse des Dar- danelles, mais elle est vex&e qu'aucun des deux groupes ne lui en ait pari6; mais elle n'admet pas un autre concurrenţ dans PAdriatique que lAutriche. (Comment s'entend-elle alors avec la 'Triple?). Ailemagne sur la dâfensive est. in. co&reible, mâme si tous les neutres Vattaguaient, mais ne saiţ comment joindre le 15 Juin, terme de ses approvisionnements, ă la nouvelle râcolte, 15 acât. Elle commence. ă souhaiter la paix. Si nous entrions en Autriche, nous serions  anâantis, tant 02 s'est armâ. Depuis Vhiver Autriche a, mis sur .pied 3. millions d'hommes eţ bien prâparâs. 
4 mars. — Chez Bratiano. Je lui expose la conversation, d'apres notes, de Bussche et lui dis avis Maiorescu. — Lui: | Expressâment aâclară neufrali ţ bienveillante, rien d'autra que les declarations Sinaia. (Je me souviens avoir adouci la formule que Bratiano avait redig6e dans sens engagement ă court terme). Les wWagons munitions sont un troe convenu avec autres objets prohibâs. De tout temps refuse passage munitions. (Je me souviens pourtant qwen septembre il s'est plaint â moi que les munitions qu'il croyait depuis longtemps transitees avaient ât6 arrâtess). Il n'a pas dit que fermerait
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va închide ochii, dar a spus că este presupus că nimie 
nu i-a. fost adus la cunoștință “de către Bussehe. El ar 
fi repetat că era imposibil ca muniţiile să poată 
trece. Se teme că Bulgaria l-ar denunța: Aceasta s'a 
mai petrecut, fără motiv, cu Radoslavof. Are, pe mare; 
muniții franţuzeşti şi italieneşti pentru 50 milioane şi 
la prima indiscreţie aliaţii le-ar opri. A făcut până 
acum pentu Germania tot ce se putea face, prin fap- 
tul că nu a atacat Austro-Ungaria. Raporturile intime 
cu Italia vor face că atitudinea ei va influența desigu* 
asupra atitudinei noastre. Nu cunoaşte aranjamentul 
aliaţilor în ceiace priveşte Constantinopole și preferă» 
desigur, ca Europa să sosească acolo înaintea Rusiei. 
Martie, în tot cazul, trebue să treacă în linişte : «Nu sunt 
din acei cari fixează termene şi umblă cu calendarul». 

Tonul general : prost, după părerea mea. Pornirea 
în favoarea 'Triplei Inţelegeri ese la iveală. (Intre al- 
tele: «succesele militare nu sunt aşa de strălucite cum 
se zice»...). Şi faimosul termen: Aprilie, care revine 
mereu la francofili. are semnificarea lui. Intrebat asu- 
pra ganvanţiei scrise date de Anglia, nimie alt decât 

  

les yeux, mais a dit qu'il est cens6 que rien ne lui a 6t6 dit | 
par Bussche, mais qu'il lui avait repât6 qu'il 6tait impossible 
que des munitions puissent passer. Il a peur que la Bulgarie 
le denoncerait mâme si elles parvenaient â passer: ceci 6tait 
d6jă arrive, et ă tort, avec Radoslavof. Il a en mer, pour 50 
millions munitions francaises et italiennes et ă la, premitre 
indiserstion les alli€s les intercepteraient. Il a dâjă fait pour 
lAllemagne tout ce qu'il a pu faire en n'attaquant pas les 
Austro-Hongrois. Rapports intimes avee Italie, dont certai- 
nement Jattitude influencera la nâtre. Ne connaît aucun ar- 
vangement entre les alli6s pour Constantinople et aime au- 
tant que lEurope y arrive avant les Russes; Pinvite aux 
Grees devait avoir la signification de sy trouver le plus 
d'Europtens possibles. Mars, ă tout prix, doit se passer tran- 
auillement: «nu sunt din cei cari fixează termene şi umblă 
cu calendarul». — Pon general: mauvais, ă mon sens. Le parti 
pris en faveur de la Triple-Entente, perce. (Entre autres: 
«les suce&s militaires ne sont pas si brillants qu'on Va dit...»). 
Ei ce fameux terme d'avril, qui revient chez les francophiles, 
signifie quelque chose. Interrog€ sur garantie 6crite de PAn-
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telegrama divulgată că Anglia va favoriza aspiraţiile 
naţionale a.e României. | 

In ceia ce priveşte pe Costineseu, a fost silit; să-] 
reia, căci de altfel peste o lună am fi avut guvernul (?) 
trinităţei (sic) Filipescu-Take Ioneseu-Costinescu. Pen- 
tru alegerea lui 'Teodor Rosetti la Suceava : nu ştie 
ce se face acolo, dar Teodor Rosetti n'ar avea şanse 
după câte i-a spus Ghiţescu. 

5 Martie. — Lui Bussche îi spun ceiace pot, adică 
dificultăţile interne arătate de Brătianu. Am grijă însă 
să nu suflu nimie de muniţiile noastre. 

Bussche : Deci negativa pe toată linia. Dacă Darda- 
nelele cad din lipsă de muniții, va fi pentru foarte multă 
vreme ceartă mare între Germania şi România. De 
ce se ocupă d-l Brătianu de luna Martie: oare după 
ea va veni acţiunea ? Eu: Nu, presupui că el speră vre- 
un eveniment fericit : «trăsnetul» (reamintindu-mi ex- 
presia favorită de odinioară a lui Brătianu). Bussche ho- 
tăât asigurat în ceiace priveşte Italia. Nu crede un 
cuvânt din tot ce se spune despre Bulgaria. Chiar (Ghe- 
nadief atât de josnic, nu s'a schimbat, Dacă, survine 

  

gleterre, rien d'autre que le tâlegramme divulgu, que l'An- 
gleterre favorisera les aspirations nationales de la Rouma- 
nie. 

Pour Costinescu, il 6tait tenu de le reprendre, sans ca 
dans un mois on pouvait avoir le gouvernemenţ (?) de la Tri- 
nit6 (sic) Filipescu-Costinescu-Take Ionescu. 

___ Pour 6lection Theodor Rosetti Suceava: il ne sait ce qu'ils 
font lă-bas, «mais Th. Rosetti maurait pas de chance», 

5 mars. — Von Bussche. Je lui dis ce que je puis lui dire, 
savoir les difficultâs intârieures alleguâes par Bratiano. 
Jai bien soin de ne pas toucher mot de nos muniţions— 
Bussche: Done, n&gative sur tout la ligne. Si les Dardanelles 
tombent faute de muniţions, se sera pour trăg longtemps une 
brouille grave entre VAllemagne et la Roumaine, Pourquoi 
Mr. Bratiano s'oecupe-t-il du mois de mars: est-ce Paetion 
apres?—Moi : Non, je suppose qu'il espăre quelque 6vânement 
important; le «coup de tonnerre» (me rappelant Pexpression 
jadis favorite de Bratiano). — Bussche fermement rassur6 
Italie. Ne croit pas un mot de tout ce qu'on dit de la Bulga- 
vie. Ghenadieft lui mâme, «si vil», ma pas chan; sil ya 

28
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'vre-o schimbare de guvern, poate să se întâmple ceva, 
dar nu înainte. 

— De aseară, Take a început să răspândească fel 
de fel de svonuri despre Bulgaria : Guvern naţional, mo- 
bilizare, s'a vorbit chiam de asasinarea regelui F'erdi- 
nand. Nimic nu confirmă aceasta, afară de tonul dubios 
-al gazetelor liberale. 

— Seara Marinkovici îmi destăinueşte că la prân- 
zul în onoarea, lui Paget la. Sofia. Dobrovitz, secretarul 
Regelui, a închinat pentru triumful aliaţilor; că totul 
este convenit şi că s'a dat Bulgarilor linia Enos-Midia ; 
că toate acestea au fost telegrafiate agenţiei româneşti, 
că copia era făcută şi că guvernul nostru a oprit totul ! 
(Marinkovici vorbise mult, la club, cu Ionaş Grădiş- 
teanu şi Filipescu !) — Eu: Nu prea cred, dar trebue 
să aşteptăm. — El: Acum două zile totul era ă la 
<hausse» (?!), astăzi este la «baisse». 

—Brămişteanu îmi anunţă că cuvântul de ordine ge- 
meral la «Acţiunea Naţională». este că atunci când se 
va forma un guvern naţional. trebue ca Marghiloman 
să fie exclus. Când mă gândese că sunt tocmai şase zile de 

  

<hangement de gouvernement, îl peut se passer guelguv 
hose, pas avant, N 

— Depuis hier, Take lance (soire Apostolu) toutes sortes 
de nouvelles, sur Bulgarie; gonvernemenţt national, mobili- 
sation. On a mâme parl6 assassinat Roi Ferdinand. Rien ne 
confirme, sauf langage douteux journaux liberaux. 

— Le soir, Marinkoviteh, en toute confidence, me raconte 
qwau dîner en honneur de Paget ă Sofia, Dobrovitz, seert- 
taire du Roi, a bu au triomphe des alli6s; que tout est conclu 
et qu'on donne aux Bulgares la ligne Enos-Midie. Que tout 
ceci a 6t6 tel&graphi€ ă !Apgence telegraphique roumaine, que 
la copie 6tait faite et que notre gouvernement a ţout arrât6! 
(Marinkoviteh avaiţ prâcâdemment beaucoup caus€ avec Io- 
nas Gradisteanu et Filipescu, au Club!). — Moi: J'y cerois 
peu, mais il faut attendre. — Lui: Il ya deux jours, tout 6tait 
a la hausse (7); aujourd'hui, ca «baisse», — Branisteanu 
m'annonce que le eri de ralliement des «Action nationale» est 
que, lorsqu'on formera un gonvernement national, il faut que 
cela soit ă Pexelusion de Marghiloman. Dire, qu'il y a 6 jours 
dâjă, Marinkoviteh me disait au cercle que la constitution
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când Marinkoviei îmi spunea la Club, că constituirea 
unui guvern naţional este iminentă şi sigură şi că tre- 
bue să bag de seamă ca să nu se facă fără mine, Deci 
toţi aceştia: Miniştrii străini, Takiştii, Filipescanii, «A- 
„devărub, mişună împreună. 

6 Martie. — Campanie intensă în contra 'mea în 
„<Adevărub şi «Acţiunea», «Le Temps» din Paris îmi 
soseşte cu un articol de fond injurios pentru mine. 

7 Martie. — Von Bussche îmi spune că crede că Bră- 
tianu se schimbă la faţă şi că motivul este că a aflat, 
din sursă românească pe care nu o poate trăda, că 
Franţa şi Anglia au dat asigurarea că nu primesc ca 
„Constantinopol să fie al Ruşilor, In cel mai bun caz li 
Sar da Seutari, şi sar stabili un regim  internaţio- 
„nal cu guvernator englez. — EI: «Se uită ce valorează 
„internaţionalizarea Suezului, făgăduită de Anglia». — 
„Niei o reflecţie din partea mea. Măcar de-ar fi adevă- 
rat !... Asupra Bulgariei: Crede că nu se va întâmpla 
nimic. Ştie din sorginte Savoff (mareşal al Curţei) că 
guvernul Radoslavofi e statornic pe poziţia, lui. 

9 Martie. — D-l Henry Klepatsky dela «Jurnalul ofi- 
  
dun gouvernement national est imminente et certaine et 
qu'il faut que j'y prenne garde, pour qu'il ne se fasse pas 
sans moi. Done, tout ca, Ministres trangers, takistes, Fili- 
peseu, «Adevărul» : ca grouille ensemble !. : 

6 mars. — Campagne intense contre moi dans l<«Adevă- 
rul» et «Acţiunea». Le «Temps» m'arrive avec un premier 
Paris injurieux pour moi. - 

1 mars, — Von Bussche me dit qu'il croit que Bratianu 
tourne casaque et que la raison est qu'il a appris, de source 
"roumaine, qui'il ne peut devoiler pour ne pas la tarir, que la 
“France et PAngleterre onţ donn6 Passurance qu'elles n'aceep- 
tent pas que Constantinople soit aux Russes, — tout au plus 
“leur donnerait-on Scutari, — et qw'elles stabliront un râgi- 
me international avec un gouverneur anglais. — Lui: «On 
oublie ce que vaut internationalisation de Suez promise 
par Angleterre». Aucune reflexion de ma pari. Si e'âtait au 
moins vrai ! 

Sur Bulgarie: croit rien ne se passe, tient de source 
Savow (grand marâchal) que le gouvernement Radoslavov 
este ferme dans sa position. 

9 mars. — Henri Klepatsky du «Journal officiel russe>,.
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cial rus. introdus de Poklevsky. Singurul lucru intere- 
sant care mi-l spune e că nu se crede în Rusia că aliaţii 
vor lăsa Constantinopole Ruşilor şi dacă se spune că'l 
vor avea, această versiune e numai pentru popor! (N'o. 
fi oare o lecţie dictată de Poklevsky special pentru 
mine?) Crede că Bulgarii, împinşi de gelozie, vor intra 
numai pentru a ţine cumpăna Grecilor, Aceiaşi notă 
a conversaţiei avută aseară cu Marinkovici. I-am spus, 
răspunzând la un chestionar, şi notez pentru a nu mai 
avea neajunsuri din cauza ziariştilor de rea, credinţă : 
Susţiu guvernul, şi când va da semnalul sau mă va con- 
sulta; crezând momenul oportun voi merge. Sper că 
va fi cât mai târziu posibil : întâi pentru a cruța pute- 
rile, cari sunt limatate; şi apoi pentru a termina pregăti- 
rea noastră. Al doilea punct capital: Insist pentru o înțelegere serioasă cu Italia, pentru a nu ajunge la o si- 
tuație paradozală, noi întrun sens, ei sau neutri sau în: 
sensul celalt. 

— Neniţescu îmi citeşte un curier al lui Beldiman. 
Scrisori de la Jagow şi de la Burian, şi trei scrisori ale 
lui Burian către Brătianu. Ambii miniştri vorbese de 
decepţiile cari le pricinuese România. Amândoi povă= 
  
  

introduit par Poklevsky. La seule chose intâressante quiil me dit, c'est qu'on ne croit pas en Russie que les allis lui laisseront Constantinople et qu'on dit qu'on aura rien que pour le peuple ! (Est-ce une lecons faite par Poklevsky pour moi?). Il eroit que les Bulgares, mus par la jalousie, mar- „ eheront pour faire place aux Grees. C'est la mâme note d'une conversation avee Marinkoviteh, hier soir. — Je lui ai dit, en rponse â un questionnaire et je note pour ne plus avoir les dâsagrâments causâs par les journalistes de mauvaise foi: Je soutiens le gouvernement, et quand il donnera le sig- nal ou me consultera croyant le moment opportun, je mar- cherai. J'espăre que ce sera le plus tard possible; 1) pour menager notre soufile, qui est limite, et 2) pour achever no- tre pr&paration. Second point capital: jappuie pour une entente s6rieuse avec Italie, pour ne pas arriver ă situation paradoxale, nous dans un sens, eux neutres ou dans autre sens, 
— Neniţeseu me donne lecture dun courrier de Beldi- man. Lettre de Jagow et de Burian et 3 lettres de Beldi- man ă Bratiano. Les deux Ministres parlent des dâceptions que cause la Roumanie et les deux  engagent action, tant
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Yuesc acţiunea cât mai poate fi utilă. Jagow (4/17 Febr.) zice: Atunci Germania, va garanta, la pace, Basarabia dinainte de 1812. — Burian (25/10 Mar.): Austro-Un- garia va insista pentru obţinerea Basarabiei, Nici un cuvânt despre Bucovina sau Transilvania. Beldiman adaogă că, într'o conversaţie foarte intimă, Sa indicat posibilitatea rectificărei frontariei Bucovinei, mai ales Pentru Suceava ! Scrisorile către Brătianu sunt vio- lente rechizitorii în contra lui, fiindcă primeşte să fie guvernat de o opinie publică lucrată de franco-ruşi. In două rânduri vorbind de Costinescu, pomeneşte de «profesiunea de straşnici patrioţi, foarte lucrativă» şi de cei «cari îşi umplu pungile prin tot felu] de specula- țiuni inavuabile». Pentru el, înţelegerea cu Italia este făcută, «Italia, care s'a slujit de România pe care o ştia la discreţia ei, în cazul când ar fi mers contra Austriei».— 'Coneluzia. lui Neniţescu: Chiar în sistemul german neu- tralitatea ar fi o sinucidere. Neniţescu a aflat de la ne potul lui, care şi el o ştia dela Prinţul Carol că Paget a cerut ca un elemenţ românesc, ori care ar fi, să ia parte la ocuparea, Constantinopolului, fiindcă aliaţii nu vor să'l lase Ruşilor: De aci evoluţiunea foarte sigură a Regelui. 

a 

qu'elle peut âtre encore utile; Jagow (4/17 f&vriar) dit: Alorg YAllemagne garantira ă la paix la Bessarabie d'avant 1812, Burian (25/10 mars): Autriche-Hongrie insistera pour l'ob- tention Bessarabie. Pas un mot de Bucovine ou de Transyl- vanie; Beldiman ajoute que dans conversation tr&s intime, on a indiqu€ possihilit rectifieation frontiere  Bucovine, sourtout pour Suceava ! 
Les lettres â Bratianu sont de violents rEquisitoires cone tre lui, qui admeţ d'etre gouverng par une opinion publique travaille par les Franco-Russes. A deux reprises, sur Cosţi- 

  

tivă», et de ceux qui... Pour lui on sest entendu avec Italie... Conclusion de Nenitzescu: meme dans le systeme alle- mand, la neutralit€ serait un suicide. 
Nenitzescu a appris par son neveu, qui le tient du Prince "Carol, que Paget' a demand gun clement roumain gquelcon- Que prit part d occupation Constantinogple, parce que les allics ne veulent pas Ia laisser aux Russes: de 1ă, evolution trâs cer- taine chez le Roi.
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A se compara ceeace mi-a spus Bussche la 7 Martie. 
O fi aceiaşi sursă ? 

10 Martie. — Czernin protestează în privinţa inci- 
dentului C. Cogălniceanu-Sturdza-Cazimir. Nici nu cu- 
noaşte pe Cogălniceanu. Aceşti domni pot să-şi spargă 
capul, dar pe el să-l lase în pace. 

— Psychas. Limbaj dulceag, crede că Grecia va 
temporiza. Guvernul lui Gunaris coprinde personalităţi 
serioase. Dardanelele cauzează neliniște. Ar trebui ca 
aliaţii să garanteze ceva. Venizelos propusese lui Brătia- 
nu să le provoace. Brătianu ar fi răspuns că chestiunea 
ni e actuală şi că ar putea să provoace dificultăți între 
aliaţi (7). — (Este oare treaba noastră să ne îngrijim: 
de aceasta ?). 

— J. Lahovary mă vesteşte că am să fiu obiectul u- 
nui asalt; că s'au făcut demersuri pe lângă dânsul pen- 
tru ca să primească succesiunea mea; că i sa vorbit de 
disidență. Pe toate chestiile cădem de acord: 1) Dacă 
Bulgaria, va merge ea întâi în contra Tureiei ; 2) Asupra, 
legăturilor cu Italia; 3) Asupra prelungirei neutralităţei 
cât se va putea mai mult. 

  

A rapprocher de ce que Bussche m'a dit le 7 mars. Est-ce 
mâme source ? 

10 mars. — Czernin proteste au sujet de lincident Kogal- 
riiceanu-Sturdza-Cazimir. Îl ne connait mâme pas Kogalni.-- 
ceanu. Que ces Messieurs se cassent la g..., mais qw'on le laisse 
tranquille. 

— Psychas : Langage douceâtre. Il eroit que la Grâce tem- 
porise. Le gouvernement de Gunaris compte des person- 
nalits s6rieuses. Les Dardanelles causent de inquiâtude. IT 
faudrait que les allis donnassent des assurances. Venizâlos. 
avait propos6 â Bratiano de les provoquer; Bratiano aurait 
repondu que la question n'est pas actuelle et awelle pourrait 
causer des difficultes entre les allies (?!). (Est-ce ă nous & 
avoir cette sollicitude?), 

— J. Lahovary m'avertit que je vais âtre Pobjet d'un as- 
saut; qwon a fait aupres de lui des demarches pour lui faire 
accepiter ma succession; qwon lui a parl6 de dissidence. Sur 
toutes les questions, nous tombons d'aecord: 1) Si Bulgarie 
marehe la premiâre contre Turquie; 2) sur lien avee Italie; 
3) sur prolongation de la neutralită le plus qu'on pourra.
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— Pare că atacurile presei în contra; mea ar des- 
creşte. 

11 Martie. — Bussche. Eu: mă mir că generalul 
Pau fiind de eri în Bucureşti, trece neobservat. — Bus- 
sche îmi spune că i-a destăinuit Morţun că Brătianu a 
trimis răspuns lui Filipescu, că la cel mai mic incident 
va proclama starea de asediu. De aci această, linişte ab- 
solută, Mult ar dori să ştie privitor la Paget, dacă a vor- bit la Curte despre Dardanele. 

31 Martie. — Cineva ducându-se la anticarul Pascu 
Finkelştein, acesta i-a propus să-i procure prin Radu. 
Costinescu vagoane pentru porumb, dar trebuia ca. 
numărul vagoanelor să fie mare. Pascu este însărcinat: de R. Costinescu să-i găsească amatori, dar secreţi. Fiul 
lui Costinescu a câştigat cu acest mic joe cinei sute: 
mii lei şi această cifră i sa aruncat ca o mustrare când: 
căuta să se toemească asupra preţului unui obiect. 

— Brănişteanu despre Filipeseu : E] era la mine la: 
27 Septembre când sa anunţat moartea Regelui ; Fili-- pescu a înjurat memoria Regelui în modul cel mai gTo- 
solan aceasta înaintea mai multor martori. A doua zi a. urmat sicriul cu pălăria în mână, de la Băneasa, la, Pa- 

  

— Ies attaques presse contre moi semblent dâeroître. 
11 mars. — Bussche.—Moi: Je suis 6tonn6 que le Gân6rak Pau, &tant depuis hier â Bucarest, passe inapercu.—Il me diț. que Mortzun lui a confi6 que Bratiano a communiqu€ ă Fi-- lipeseu qwau moindre incident il proclamait 6taţ sitge. De 1ă, le calme absolu. Il aimerait bien savoir quelque chose au: sujet de Paget, sil a pari, ă la Cour, des Dardanelles, 
13 mars, — Quelgmun a 6t6 chez Pantiquaire Pascu: Finkelstein, qui lui a offert de lui procurer par le fils Radu Costinescu des wagons pour le mais, mais il fallait que le: chiffre en fut gros, Pascu est charg6 par Constinescu de lui trouver des amateurs, mais secrets. Costinescu fils a gagn€ ă ce ien 500.000 lei et ce chiffre a, 6t6 jet& comme un reproche: lorsqui'il cherchait ă marchander un bibelot. 
— Branisteanu sur Filipescu. Il 6tait chez moi le 27 sep-- tembre quand on a annoncă la mort du Roi. Filipescu a in- juri€ la mâmoire du Roi devant t&moins, de la facons la plus; grossiere. Le lendemain îl a suivi, chapeau ă la main, de Ba-
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lat. Brănişteanu se afla deunăzi la «Adevărul» când a 
venit Filipescu să ia ceaiul, deşi Filipescu «e acela care 
a fost sufletul campaniei societăţii Jca în contra lui 
Mille. ” . 

— Aflu că Jechewski, corespondent agenţiei West- 
nik, a telegrafiat că ancheta asupra ororilor din Buco- 
vina, pe care o publică «Universul, a fost făcută sub 
auspiciile mele, dar cu banii lui Czernin. — Vorbese 
imediat cu Poklevsky; are aerul să discute cu mine ori- 
ginele anchetei pentru a justifica pe agentul lui. In 
cursul conversaţiei noastre, constat că ştie : ce mi-a spus 
Lucaci referitor la fraţii Buxton, ce am spus eu lui Ma- 
rinkovieci de garanţiile englezești, ete. Dar mai impor- 
tant, cerându-mi să fac mai simpatie tonul gazetelor 
mele, îmi repetă de două ori că «intimitatea noastră de- 
vine din zi în zi mai mare. Vedeţi atitudinea lui Bră- 
tianu». In urmă, venind vorba de diferendul meu cu des- 
minţirea, dată lui Barclay, îmi spune că Barclay a pri- 
mit ordin de la guvernul lui să liniştească prin toate 
mijloacele posibile, România, şi că Anglia favorizează 

  

neasa en ville. Ii âtait Pautre jour â PaAdevărul» quand Fi- lipescu est venu y prendre le th et c'est Filipescu qui a €tâ Vâme de la campagne de I'Ica contre Mille. 
Poklevsky. J'apprends que Jechewski, correspondant de 

T'Agence Westnik, a tâl6graphi6 que Lenquâte sur les hor- veurs de Bucovine, que publie P«Universul»>, a ât6 faite sous 
mes auspices, mais avec argent de Ozernin. __ J'Ecris ă Po- klevsky. Il m'en parle le soir an Club. Il a Pair de discuter avec moi les origines de Tenquâte, comme pour justifier son agent. Je vois, au cours de notre conversation, qu'il sait ce que Lucaci m'a dit au sujet des Buxton, ce que jai ditâ Marinkoviteh au suijet des garanties anglaises, ete. Mais, plus important, en me demandant de rendre plus sympathi- 
que la tenue de mes journaux, îl me râpâte. par deux fois; «notre «intimitâ» devient chaque jour plus grande. Voyez Pat- titude de Bratiano». 

Ensuite, au sujet de mon d6mâl6 avec le dâmenti de Barelay, il me dit que son gouvernement a ordonnâ â Bar. ciay de rassurer par tous les moyens possibles la Roumanie que l'Angleterre favorise les aspirations de la Roumanie, et
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aspiraţiunile ei. Barclay a făcut «tot ce a putut». Această. 
afirmaţiune subliniată de un râs ironie, — De, Anglia 
alergând aşa după România. !... 

14 Martie. — Von der Golte a sosit eri; a văzut pe 
Rege, pe Brătianu, şi de la mine se duce la Carp şi la 
Maiorescu : Regele, nimie afirmativ ; în momentul de 
faţă nu poate să spună nimic... — Bussche : Ca acum 6 
luni !. — Mareşalul este foarte încrezător, nu mai recu: 
noaşte Turcia : elan, uniune, curaj, cu totul alt spirit de 
cât în războiul balcanic. Armata numără un milion două 
sute de mii oameni şi trupe bune. Mai este o rezervă de 
300 mii oameni cari au mai fost în război. — Bussche : 
Deci. la nevoie, un milion şapte sute patruzeci mii de oa- 
meni. — Von der Goltz (doritor de exactitudine) : Nu. 
sunt şi lipsuri, dar un milion şase sute de mii bine ar- 
maţi. Muniţii suficiente; dar dacă vor să mai importe, 
este că se gândesc la viitor; au cu ce suporta 4—5 ata- 
curi, dar răsboiul va, fi foarte lung şi cu toate că se fa- 
brică foarte mult, mai lipseşte Turciei material bruţ : 
de aci necesitatea de a deschide graniţa. Pe celelalte 
fronturi, mareşalul doreşte atacuri cât mai dese pe tot 

  

Barelay a fait «tout ce qu'il a pu», avec un bon rire ironique. Mais tout de mâme, PAngleterre courant ainsi apres la Rou- manie!... 
14 mars. — Von der Goltz arrivâ hier; a vu le Roi et Bra- tiano; apres moi il se rend chez Carp et ensuite chez Maio- zescu, 

i Le Roi, rien d'aftirmatif, en ce momenţ il ne peut rien «lire... Bussche: Comme il Y a six mois! — Le Marâchal est tres.confiant. Il ne reconnait plus la Turquie: entrain, union courage, tout auire esprit que dans la guerre balkanique, T'armâe compte 1.240.000 hommes ayant fait la guerre. Bus- sehe: done, au besoin, 1.740.000 hommes. — Von der Goltz (soucieux G'exactitude et qui iire et retire son gant droit): non, îl y au des d&ehets, mais 1.600.000 bien armâs. Munitions suifisantes, mais ei on en veut encore importer, c'est qui] faut penser ă Pavenir; de quoi affronter et quatre, et cinq attaques, ce n'est pas cela qui manque. La guerre sera tr&s longue et quociqw'on fabrique beaueoup, îl marque encore ăla “Turquie du matâriel bruţ;: de lă nâcessită d'onvrir les fron- tieres. Sur autres thââtres guerre, Marâchal souhaite des at-



434 NOTE POLITICI — 1913 

frontul : căci cel care atacă, pierde cei mai mulţi oameni. 
Sultanul i-a spus: «Mi s'a oferiţ o pace separată. Eu 
rămân fidel aliaţilor mei». E vorba de oferta, lui Sabah-. 
Eddin. 
„16 Martie, — Agitaţii Ja club în rândurile Poklev- 
sky, Blondel, Psicha, Marinkovici. Nu ştiu cauza ; n'o fi 
oare declaraţia, de neutralitate aşa de fermă şi clară a 
lui Radoslavoff la închiderea Camerei ? 

17 Martie. — Bussche îmi spune că Diamandy a, sosit 
în ţară. De ce? «A declaraţ la Petrograd că peste trei, 
patru săptămâni, România, va intra în răsboi în contra. 
noastră. Am adus faptul la cunoştinţa Regelui». (Nu 
pare de altminterea îngrijat pentru Brătianu). — Czer- 
ni îmi vorbeşte de discursul lui Ion Lahovary. Găsese 
acest pretext pentru a-i spune cât de grea, e situaţia câna 
eşti cu mâinile goale în ceeace priveşte 'T'ransilvania. 
Se plânge că la «Alhambra» se insultă Austria şi Germa- 
nia într'o revistă. A vorbit cu Regele care a luat notă, 
dar revista continuă. Dacă nici Regele nu poate nimie.? 

— Marimkovici, sub pretextul de a mă întreba, ce este 
adevărat cu ştirile că peste trei-patru săptămâni decla- 

  

taques sur tout .le front mâme: celui qui attaquera perdra le plus de monde. Le Sultan lui a dit: «on ma offert une paix 
«Gparte; je reste fidele â mes alli€s». C*esi, loftre de Sabbah- Eddine. IN 

16 mars, — Agitatious au cerele dans les xangs Poklev- 
sky, Blondel, Psyeha, Marinkoviteh. Je men discerne pas la cause. Est-ce la dâelaration de neutralits si ferme, si claire, de Radoslawoff î la elotâre de la Chambre? 

17 mars. — Bussche: Diamandy est arriv€ dans le pays. Pourquoi? Il a dâclar6 4 Pâtrograd que dans 3 ou 4 semaines 
la Roumanie partait en guerre contre nous. J'ai port le fait connaissance du Roi. (Pas inquieţ d'ailleurs sur Bratiano). Czernin: Le discours de Jean Lahovary. J'en prends pr6- texte pour lui dire eombien la situation est diffieile quana on est les mains vides par rapport ă la Transylvanie. Il se plaint de ce qu'ă P'Alhambra on insulte PAutriche et PAlle: magne dans une revue. Il a parle au Roi. Le Roia pris note, mais cela continue. Si le Roi aussi ne peut rien!,. 

— Marinkoviteh, sous prâtexte de me demander ce qu'il y a de vrai dans les nouvelles que dans 3-4 semaines on dâclare
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răm răsboiul, se plânge că Brătianu este foarte rece de 
câtă-va, vreme, De aci critică atitudinea opoziţiei care. 
nu atacă nici odată pe guvern. Filipescu i-ar fi declarat 
că are încredere în Brătianu, dar dacă nimic nu mişcă... 
Blondel este foarte stăruitor şi agitat : deci nu tot aşa, 
de încrezător ca Filipescu. — Declaraţia lui Radoslavoff 
nu înseamnă nimic; «este un şantaj». Vrea să facă răs- 
boiul dar rămânând la, putere, iar Ruşii cari sunt duş- 
mănoşi. nu-l vreau. Radoslavoff a şi pus pe Radetff să in- 
tervie aici în favoarea lui. (Notă : Nu zicea deunăzi «A- 
devărub că Tripla înţelegere nu va primi pe Marghilo- 
man întrun guvern naţional !)- — Revine des asupra. 
confederației balcanice: Ar trebui preparată acum. — 
Asupra situaţiei generale, recunose că dacă intră Bul- 
garia nu putem să nu intrăm şi noi. — EI: Dar aceasta. 
este un cerc vicios. Totuşi este foarte liniştit, satisfăcut: 
că m'a auzit spunând aceasta. 

— Tzigara îmi comunică că Regina Elisabeta, este 
ferm convinsă că Regele Ferdinand nu se va, mişca: EY 
lasă să vorbească toate. dar rămâne ferm. Regina Maria 
se agită, foarte engleză; dar nu are influenţă asupra 
  

la guerre, îl se plaint que Bratiano est trâs froid depuis 
quelque temps. — De lă, critique de Patţitude de VPopposition 
qui n'attaque jamais le gouvernement. Mr. Filipescu lui a 
declare qu'il avait confiance en Bratiano, mais si rien ne 
bouge? Blondel est tres pressant et agită: done il n'est pas 
confiant comme Filipescu, Declaration de Radozlawoff na 
signifie rien; «c'est un chantage»; il veut faire la guerre, 
mais en conservant le pouvoir; et les Russes «qui sont ran- 
cuniers, ne le veulent pas!!» Radoslawoff a fait dâjă «prier» ici (intercâder?) en sa faveur par Radetf. (Note. L'autre jour «Adevărul» disait bien que la Triple-Entente n'accepterait 
pas Mr. Marghiloman dans un gouvernement national!) Ii 
revient souvent sur la confâdâration balkanique: la prâparer 
des maintenant. Sur situation genârale je conctde que si Bulgarie part, nous ne pourrions pas ne pas partir. — Lui: 
Mais c'est un cerele vicieux. Tout de mâme tres rassură, sa- 
tisfait de m'avoir entendu dire cela— Tzigara: La Reine Eli- 
sabeth eroit fermement au Roi Ferdinand, qui ne bougera 
pas; il laisse tout dire, mais reste ferme. La Reine Marie s'a- gite, tres anglaise, mais ca ne prend sur le Roi; surface, 
zien de plus.



436 NOTE POLITICE — 1915 

Regelui: suprafaţă, nimic mai mult, Din cercurile cele mai intime, ştie că Brătianu nu va face războiul ; este o agitaţie ce nu prinde asupra, ţărei, care e calmă (?!). 
18 Martie. — Am cerut o audiență la Regina Maria 

Pentru Crucea Roşie ; în realitate pentru a vorbi poli- tică cu Dânsa, lucru ce am spus imediat Majestăţei Sale. — Regina, crede că vom intra desigur în răsboi a- lături cu Tripla Inţelegere. Era odinioară foarte sin- ceră pentru neutralitate iar soră-Sa şi mătuşa-Sa din Rusia o ţineau de rău fiindcă «nu era ortodoxă». A vor- bit cu Englezii (Paget şi aghiotantul lui, «mai deştept» ca bătrânul general), şi. de atunci şi-a format convinge- rea, că trebue să mergem cu Anglia, şi să ne legăm de ea ; nu de Rusia, de care Reginei 'i-e frică, grozav de frică : Regina a repetat-o de două ori. A scris Regelui 
“deorge, căci se dorea o scrisoare dela Dânsa ; a scris ca temee, ca Româncă, explicând ce dorea şi temerile ce avea. Este sigură acum. că țara nu primeşte o acţiune alături de Germania, deci o altă acţiune; dar trebue 
«dată otrava, picătură cu picătură spre a nu omori (sic) pe omul acesta». (Deci Regele rezistă şi rămâne ferm, 

  
  

Des cereles des plus întimes, îl sait que Bratiano ne faiţ pas la guerre; il laisse faire; est de Vagitation qui n'a pas prise sur le pays, qui est calme. 
18 mars. — Avais demandă audience pour Croix Rouge; au fond pour causer politique, et ai dit de suite â Sa Ma- jest. — La Reine eroit que nous marcherons certainement avec la Triple-Entente. Elle 6tait sinc&rement neutre, et sa soeur et sa tante de Russie lui en faisaient grief, parce qu'elle n'est pas orthodoxe. Elle a caus6 avec les Anglais (Paget et son adjoint, «plus intelligent» que le vieux Gân6ral) et de. puis Eille s'est faite une convietion qu'il faut aller avec PAn- gleterre et sattacher â elle; pas ă la Russie dont la Reine a peur, atrocement peur: Sa Majest6 la râpâtâ deux fois. Elle a 6crit au Roi Georges, car on dâsirait avoir une lettre d'Elle; Elle a cerit comme femme, comme Roumaine, expliquant ce awEile espâre et les craintes qu'on a. — Elle est sâre mainte- nant que le pays maccepte pas une action avec Allemagne, done une autre action; mais il faut «verser le poison goutte ă goutte, pour ne pas tuer cet homme» (sic) (done le Roi r6- siste et, reste ferme dans le sens information 'Tzigara).
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în sensul informaţiei de mai sus). — Regina: Cred că ei s'au înțeles fără Regele Şi când momentul va fi venit, Regele se va găsi în faţa unui fapt îndeplinit. — Eu: Când la înmormântarea Regelui Carol, d-] Brătianu a conchis ceva, ce Regele era presupus că nu ştie. am cere- zut totdeauna că Majestatea Sa ştia şi se prefăcea că nu ştie. — Regina : Şi Ferdinand în scrisorile ce le scrie fraților Săi, lasă o portiţă întredeschisă, 
Strâng de mai aproape chestia Dardanelelor. — Re: gina : Englitera na promis nimic Ruşilor dar pentru a avea un punct de sprijin, ar dori să împingă România ca şi Bulgaria, înainte, pentru a putea spune că obliga- ţia de a proteja aceste popoare miei nu-i îngădue să părăsească Constantinopole, şi ar trebui ca Românii să meargă cei dintâi pentru ca să li se dea lor pasul asupra Bulgarilor. — De aci înainte expunere confuză : «Ro- mânii vor fi lângă soldaţii englezi dacă Englezii pot, după cum spun, să ia Strâmtorile». (Această presupune : forțarea, Dardanelelor şi intrarea în acţiune a Români- lor). «Odată strâmtorile trecute Românii ar ataca în Transilvania aripa dreaptă austriacă, şi Ruşii ar putea 
IO 

La Reine: Je crois qu'ils ont arrang6 cela sans le Roi et, quand le moment sera venu, le Roi se trouvera devant le fait aceompli.— Moi: Quand, au moment des funârailles, Mr. Bra- tiano a conclu quelque chose que le Roi Carol âtait cense ignorer, jai toujours eru que Sa Majest6 savait et feignaiţ ne pas savoir.— La Reine: Ferdinand, aussi, dans ses leţtres â ses frăres, laisse une porte entr'ouverte. Je serre de plus prăs la question des Dâtroits—La Reine: D'Angleterre n'a Tien promis aux Russes, mais pour avoir un point d'appui elle voudrait faire marcher la Roumanie et la Bulgarie, pour pouvoir dire que Pobligation de protâger ces petits peuples ne. lui permet pas d'abandonner Constan. tinople. Et il faudrait que les Roumaing marchent les pre- miers, pour qu'on leur donne â eux le pas sur la Bulgarie, (A partir d'ici expos€ confus): «les Roumains seraient â cât& des soldats anglais si les Anglais peuvent faire ce qu'il disent, prendre les Detroits (Ceci suppose: 1) forcement des Dardanelles; 2) ensuite entrâe en licee des Roumains). Une fois les Dâtroits franchis, les Roumains attaqueraient en Transyivanie Taile droite autrichienne et les Russes pour- 
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înainta». Dar trebue aşteptată şi Italia, căci e foarte 
puţin probabil că ea e definitiv gata. Urmarea conver- 
saţiei pare a admite, ea o a doua condiţie, intrarea şi con- 
cursul Italiei. 

Plec liniştit : nu e nimic urgent ! 
22 Martie. — Paştele. — G. Stirbey şi Brancovan au 

convocat eri câţiva, prieteni pentru a strânge rândurile 
împrejurul meu. — Atitudinea ciudată la Argetoianu, 
care în ajun declarase la mine, că între Filipescu şi mine 
el va părăsi pe Filipescu. — Nici atitudinea lui Paul 
Greceanu nu am găsit-o foarte clară; el a spus că 
Filipescu punea ca prolog la ori ce discuţie decapitarea 
mea. Lui Argetoianu i-a spus: ca Kitchener, voi lupta 
zece ani pentru aceasta, (sic). Noua idee fixă a d-lor 
“Take şi Filipescu: Congresul de pace (când ?), la, care 
trebue ca, ei doi să reprezinte ţara. Ce caraghioslâc! 

23 Martie. — Bussche a văzut Vineri pe Brătianu, 
care i-a spus că în Aprilie şi Mai contează pe o acalmie în 
țară !! Şi Radeif la asigurat că Radoslavoff era ho- 
tărît pentru neutralitate; mai mult în partea celor două, 
Impărăţii. Goltz se întoarce mâine. Imi spune că va 

  

raient avancer». Mais attendre aussi Italie, car il est peu 
probable qu'elle s'arrange definitivement ('abonde dans ce 
sens pour voir la suite). Le reste de la conversation semble 
admettre, comme seconde condition, lentrâe et le concours 
de PItalie. Je rentre tranquille: c'est pas pour demain! 

22 mars. — Pâques. — Stirbey-Brancoveanu ont convo- 
-quâs hier quelques amis pour serrer rangs autour de moi. 
— Attitude bizarre de Argetoianu, qui la veille avait dâclars 
devant  Barnowski, chez moi, qu'entre Filipescu eţ moi il 
abandonnerait Filipescu. Pas trăs nette aussi attitude ae 
Paul Grecianu. Il a rapport€ que Filipescu pose comme pro- 
logue de toute discussion ma dâcapitation; ă Argetoianu il a 
dit: comme Kitchener je lutterai dix ans pour cela (sie). La 
lubie de ces Messieurs Take-Filipescu, est le congres de paix 
(quand?), anguel îl faut qw'eux representant le pays. C'est 
plutât amusant. 

23 mars. — Bussche a vu vendredi Bratianu, qui lui a dit 
que pour avril et mai il comptait sur une accalmie dans le 
pays!? Radeff aussi Pa assur6 que Radoslavoff, trâs affermi, 
Stait decide neutre; plutât dans le sens des deux empires. 
Goltz revient demain; il me dit qu'il donne un dîner avec
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da o masă cu Morţun, dar că o să-mi scutească supăra- xea, de a mă potti din nou : Cunoaşte plictiselile ce am a- -vut pentru întâia lui invitaţie. 
24 Martie, — Intrunire conservatoare la Clubul din Craiova. Argetoianu spune. în public că chiar Filipescu a fost vara, trecută partizan al unei acțiuni alături cu Germania, «Dimineaţa» a redat acest pasaj «tale quale»; Argetoianu a pus să-l şteargă din darea de seamă a, «U- niversului». Dar în ajun spusese acelaş lucru lui Bas- novsky şi lui Dinu Arion ; cel dintâi a adăogat că a avut impresia, că o va spune a doua zi la Craiova, ! 

25 Martie, — Adunarea Acţiunei Naţionale la Craio- va. Filipescu ia cuvântul ca să mă denunțe că dacă mi-ar fi primit propunerea făcuță în Septembre, am combate astăzi alături de Unguri; a adăogat la aceasta cuvinte binevoitoare la adresa. mea... (Face aluzie la conversaţia. noastră din 24 August). 
Se întâmplă că Cociaş, venit la mine ca, să-mi vor- bească de alegerea din Tulcea, îmi reaminteşte că la Si- naia: Filipescu admitea eventualitatea unei acţiuni ală- 

  

Mortzun, mais aril m'6vitera Pennui de m'inviter de nou- „Veau: il sait les ennuis que Jai eus pour sa premitre invi- tation. 
24 mars. — Rtunion conservatrice au Club Craiova, Ar- „getoianu dit en publie que mâme Filipescu a 66 partisan, cat 6t€, dune action â câtă des Allemands. La «Dimineatza» a rendu ce passage, tel quei; Argetoianu Ta fait effacer du compte-rendu de P<Universul». Mais la veille il avait râpât6 la m6me chose ă Barnovsky et î Dinu Arion. Barnovsky ma dit qu'il a gardă limpression qu'il «allait dire cela, le lende- main, ă Craiova», | 

25 mars. — Râunion Actiunea, Nationala â Craiova. Fili- peseu prend parole pour me denoncer que s'i] âvait accepte ma proposition faite en septembre, nous combattrions an- jourd'hui â cât6 des Hongrois. Il y a ajoute une amâniţă î mon adresse. (Il faiţ allusion ă notre conversațion du 24 aocât). | 
| Il se trouve que Cociaş, venu pour me parler de /6l6ctiou Tulcea, me rappelle quă Sinaia Filipescu admettait l'&ven- tualit€ d'une action ă cote de PAllemagne, et que Barbu Ca-
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turi de Germania, şi că Barbu Catargi îşi reaminteşte şi 
el în ce dispoziţii favorabile era atunci Filipescu ! ! 

Take Ionescu, pentru prima dată afirmativ, a de- 
clarat : ca «factor responsabil, afirm că ceasul a sosit». 
A vorbit pe urmă de intrare în Budapesta. 

21 Martie, — Dintr'o conversaţie cu de Bussche, coro- 
borată cu ce mi-a spus Brănişteanu, care a văzut alaltă- 

eri pe von der Goltz, întors din Constantinopole, rezultă 
că mareşalul, care a vizitat ambele cartiere generale. 

a făcut călătoria spre a hotărî trimiterea munițiilor ne- 
cesare celor 500 mii oameni pe cari Turcia, îi mai poate 
turniza. Berlinul va da, armele şi muniţiile. Se pare deci 

că Serbia va fi atacată cu puteri mari: întâi pentru a 
opri aprovizionarea, ei; al doilea pentru a, deschide calea 
Constantinopolului. Incidentele sârbo-bulgare din ulti- 
mele zile ar putea fi un preludiu. Mareşalul este mul- 
ţumit şi încrezător. 

— In Carpaţi, mari concentrări germane ; a fost tri- 

mis acolo excelentul general von Marwitz Iacovake a 
văzut la Solnoe vânători saxoni. Toate acestea sunt cu 
două scopuri : noi şi Rusia... 

  

targi se rappelle aussi dans quelles dispositions favorables 

stait alors Filipescu!! — Take Ionescu, — pour la premitre 

fois affirmatif, — a declar que cca, factor responsabil afirm 
că ceasul a sosit». 

21 mars.—D'une conversation avec de Bussche, coroborte 

avec ce que m'a dit Branisteanu, qui a vu avant-hier von 
der Goltz, qui rentrait de Constantinople, il râsulte que le Ma- 
râchal —qui a visite les deux quartiers gânâraux,— a fait le 
voyage pour decider Penvoi de munitions nâcâssaires pour 
armer 500.000 hommes que la Turquie peut encore fournir. 
Berlin donnera les armes et les munitions. Il semble done 
qu'on va attaquer la Serbie en force: 1) pour arrâter son ap- 
provisionnement; 2) pour ouvrir la voie de Constantinople. 
Les incidents serbo-bulgares des derniers jours pourraient 
âtre un prelude. — Le Marâehal content et confiant. 

Pour les Carpathes, grands renforts allemanăs. C'est 
Pexcellent Gâneral de Marwitz qu'on vient d'y envoyer. — Li- 
că Iacovake a vu ă Solnok des chasseurs saxons, Tout ceci 
est bien â deux fins: contre nous et contre les Russes...
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— In conversaţia avută cu von der Goltz, Regina Maria i-a vorbit mai ales de durerea de a vedea o ură durabilă domnind între Germania, şi Anglia. 'Termi- nând, Regina, i-a spus : «Şi dacă eşim din neutralitate, am mare speranţă că va, fi alături de D-v. — Reginele mint la fel ca oamenii politici... 
30 Martie. — Miclescu,  dintr*p confidenţă a lui Diamandi, sosit de la Petersburg, ştie că intrăm peste trei săptămâni, iar Dr. Dinu Brătianu a aflat că la Sta- tul-Major se prepară o convenţie militară, cu Rusia. In- sărcinez pe G. Stirbey să vadă pe Brătianu, pe moţiv că trebue să. vestese pe fratele meu în timp util. — Seara, Diamandi, la club, se vâră în toate colţurile cu Fili- pescu; cere să mă vadă, dar nu fixează întâlnirea, — După o telegramă Ja Londra, se varsă 500 mii livre aur la Banca Naţională Şi guvernul anunţă consi- liul de direcţie că Disconto a ceruţ <având în vedere împrejurările politice, acoperire de 12 milioane, credit deschis» şi că a avut imediat cu ce face față  (Murgă- şanu). Acesta este, de sigur, vărsământul de mai sus, a 

— Dans sa conversation avec von der Goltz, la Reine Marie lui a, surtout parl€ du chagrin de voir une haine du- rable r&guer entre Allemagmne et Angleterre, En termi- 

  

comme les hommes politiques... 
30 mars. — Miclescu tient en confidence de Diamandy, arrivâ de Petersbourg, que dans trois semaines nous mar- chons, et Dinu Bratianu âpprend quw'ă P'Etat Major on prâ- pare une convention militaire avee la Russie. Je charge GQ. Stirbey de voir Bratianu, sous le motit qu'ă temps îl faut que javertisse mon frăre. 
Le soir Diamandy se fourre dans tous les coins du Club avec Filipesco; îl demande î me voir, mais ne fixe pas de rendez-vous... 
— Sur tâlegramme ă Londres, on verse 500.000 livres or ă la Banque Nationale et le gouvernement annonce au Con- seil de Direction, que la Disconto a demand «vu les circon- stances politiquss, couverture de 12 millions erâaiţ ouvert»
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despre care aflasem prin Dobrovici. — La toate aceste 
simptome se mai adaogă demersul foarte neliniștit al lui 
Arthuv Rosenberg: în lumea de afaceri, procuristul lui 

Roselius ar fi spus că trebue lichidat tot. 
31 Martie. — Efectele discursului dela T.-Mă- 

gurele: Paul Greceanu, foarte încrezător, vine la mine 

cu Brâncovanu şi Argetoianu şi insistă .să stau de 
vorbă cu ei în vederea unei împăcări cu Filipescu. 

— Domnul Claude Anet vine în numele gazetei 
«Petit Parisien». Nu e de loc gazetar : totul e bine, totul 

reuşeşte, i sa spus totul. Bombardarea Dardanelelor ui 

fost un eşec; dar va începe cu 300 mii oameni; Bulga- 

ria va întra : toţi oamenii politiei i-au spus-o şi Preşzedin- 

tele consiliului Pa autorizat s'o telegrafieze la Paris. (Un 

ccou al cuvintelor sale se găseşte întrun reportaj din «Vii- 
torul»). «Corabia ia apă peste tot şi Germania va fi 

sdrobită; o să ne coste mult, şi sunt fericit când mă 
gândesc că aceşti oameni vor lucra în fine pentru noi !» 

1 Aprilie. — Costică Arion a văzut pe Fi- 
lipescu, care cere pur şi simplu să părăsesc direcţia par- 
tidului; la rigoare pot rămâne şef. dar nu pot intra în 

  

A tous ces symptomes, joindre la demarche trăs inquitte 
de Arthur Rosenberg : dans le monde des affaires, le fonde 
de pouvoirs de Rozelius aurait dit qu'il faut tout liquider. 

31 mars. — Effets du discours de Turnu. Paul Greceanu, 
tu&s confiant, vient me voir et Brancovan et Argetoianu me 
pressent de causer avec eux d'un replâtrage avec Filipescu. 

— Mr. Claude Anet vient au nom du «Petit Parisien». Pas 
journaliste du tout: tout est rose, tout r6ussit, on lui a tout 
dit. Le bombardement des Dardanelles a 6t6 un &ehec; mais 
on le reprendra avec 300.000 hommes; la Bulgarie va mar- 
cher; tous les hommes politiques le lui ont dit et le prâsi- 
dent du Conseil l'a autorisă ă le tel&graphier ă Paris. (Un 
Echo de ces propos se trouve dans un reportage du «Viito- 
rul»). Le vaisseau prend eau de toutes parts et PAllemagne 
va 6tre anâantie. «Ca va leur couter gros, et je suis heureux 
de  penser que ces hommes-lă vont enfin travailler pour 
nous!». 

” 
I-er avril—C. Arion a vu Filipescu qui demande, tout sim- 

plement, que je quitte la direction du parti ; ă rigueur je 
puis rester chef, mais je ne puis entrer dans le gouverne- 
ment national.
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guvernul naţional. — «Adevărul» de astăzi dimineață redă această ideie : Costinescu, Take Ionescu şi N. Fi- lipeseu declară că nu primesc a intra în guvern lângă mine, şi Stelian va face aceiaşi declaraţie! 
— G. Stirbey a văzut astăzi dimineață pe Bră- tianu cum îl rugasem eu : inutil de a telegrafia fratelui meu să se întoarcă. «Nu se tratează o convenţie militară, de oare-ce nu sa schimbat nimia, altfel te vestea. Nu- mai desvoltiiri noi; nici um fapt precis» (sie). 
— D-l Frdârie J eRHy, corespondent al ziarului «Le Temps». Conversaţie Senerală. Aceiaşi impresie asupra Bulgariei, de unde vine, şi pricep că'el este acela care a dat lui Mavrodi reportajul «Viitorului», pe care Pam văzut eri. Conversaţie în sensul că trebue să fim pru- denţi şi răbdători, având în vedere poziţiunea noastră seogratică Mi-a pus câteva întrebări, dar după învoiala că îmi va supune poimâine textul redactărei lui. 
—Lungă convorbire cu Brâncovan şi Argetoianu, care pledează împăcarea cu Filipescu. Primesc explica- „ție, dar nu voi lua nici o inițiativă. In acest timp «E- poca» îmi trage un articol : Ideia proprietăţei şi naţio- 

na 0 INI 

  

n N 

  

D'«Adevărul» de ce matin complete cette pensâe: Costi. nescu, Take Ionescu et Nicu Filipescu dâclarenţ ne pas ac- cepter ă cât6 de moi et Stelian fera la mâme declaration!! Trio de minstrels aspirant -au guatuor. 
G. Stirbey a vu ce matin Bratiano, comme je l'en avais pri€ le 30 mars. Inuţile telegraphier Michel de rentrer, Mr. Frederic Jenny, corespondant du «Temps». Conver- sation generale. Mâme impression sur Bulgarie dou i] arrive et je comprends que c'est lui qui a donne ă Mavrodi le ra. portage du «Viitoruly que j'ai vu hier. Conversation dans ie sens que ncus devons âtre prudents et patients, vu notre position g6ographique. I] m'a pos6 quelques questions, mais apres engagement de me soumettre apres-demain sa r6- daction. 

— Brancovan-Argetoianu ; longue eonversation plai. danţ reconciliation avec YPilipesecu, Aceepte explication, mais ne prendrai aucune initiative. Pendanţ ce temps «Epoca» me
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nalismul, baza ori cărui conservatism, periclitează cu 
mine. 

2 Aprilie. — Domnul Bussche îmi aduce vestea că 
Tittoni, care a fost la Roma, a povăţuit pe guvernul său 
să nu se încurce cu Tripla înţelegere : «din cauza stărei 
în care se află Franţa», Imi manifest mirarea de această 
schimbare în ideile lui Tittoni. — I se telegrafiază de la 
Berlin că succesul german din Carpaţi, dobândit de ge- 
neralul Lissingen, este mai important decât se credea şi 
că Ruşii au fost siliţi să ia trupe din Polonia de nord 
şi corpul concentrat la Odessa (se zicea pentru o debar- 
care), spre a le trimite în Carpaţi. — A văzut pe Rege 

şi l-a întrebat asupra zvonurilor de mobilizare: «Nici 
un gând de aşa, ceva; a spus Regele, şi nimic nu se va 
mişca în România». El şi Czernin au fost turburaţi că 
se dau vagoane Rusiei : se vopseşte pe ele, în momentul 
de faţă, armele Rusiei. Brătianu a spus că nu ştia nimic, 
iar Morţun că aceste vagoane erau destinate să aducă 
grâul cumpărat în Rusia (vagoane închise puse pe plat- 
forme !) 

Am o explicaţie cu ministrul în privinţa atitudinei 

  

lance un article : Pide de propriâtă et le nationalisme, ba: 
ses de tout conservatisme, periclitent avec moi. 

2 avril. — Mr. de Bussche m'apporte nouvelle que Tittoni 
ayant 6t6 ă Rome a conseill6 ă son gouvernement de ne pas 
lier partie avec la Triple Entente «<ă cause de l'âtat de la 
France». Je marque mon 6tonnement de ce changement dans 
idâes Tittoni. On Ini telegraphie de Berlin que le succes 
allemand dans les Karpathes, remporte par le Gânâral de Lis- 
singen, est plus important qu'on ne le croyait et que les 
Russes ont pris des troupes de la Pologne du Nord et le 
corps rassembl€ ă Odessa (pour un dâbarquement, disait-on), 
afin de les porter sur les Karpathes. Il a vu le Roi et lu 
interrog€ sur bruit de mobilisation. «Pas idâe de cela, a dit 
S. M,, et rien ne bougera en Roumanie». Lui et Czernin ont 
Gt6 6mus qu'on donne des wagons ă la Russie: on est en 
train de peindre dessus les armes russes. Bratianu a dit ue 
rien savoir et Mortzun que ces wagons 6taient dâstinâs â 
apporter le bl achet6 en Russie. (Wagons fermâs qu'on 
pose sur des plâtes-formes !!), 

J'ai une explication avec le Ministre au sujet dc l'atti-



NOTE POLITICE — 1945 445 

mai rezervate a partidului : Individual, pot puţin; ca şef de partid, mult; deci necesitate să nu las partidul să se fărămiţeze. 
” — 0. Stoianovici îmi confirmă că 20 lucrători ruşi, sub o direcţie militară, ne intrând în contact cu ni- meni, vopsese 150 de vagoane pentru Rusia. Se dau în schimbul a 12 mii cai, pe care Rusia ni-i predă (?). (Qi- fra mi se pare exagerată). Vagoanele vor servi pentru transportul trupelor pe versantul. de răsărit a] Carpaţi- lor. Stoianovici îşi exprimă opinia : Nouă înşelătorie a lui Brătianu ca să nu intre : «v'am dat întregul concurs, deci...» | | 6 Aprilie. — Stirbey vine din partea Regelui (nu trebue să indie această sursă), ca, să mă vestească de ceeace se petrece în partidul conservator. Filipescu lucrează din răsputeri, împreună .cu Mişu Cantacuzino, să adune voturi pentru a mă răsturna, pe motiv că nu pot face parte dintrun guvern naţional, fiindcă Take Ionescu şi Costinescu se opun la aceasta; iar Costinescu se însărcinează să ceară constituirea guvernului naţional. Il întreb noutăţi despre Rege. — E]: Regele a 

  

tude plus râservâe du parti : individu, je puis peu ; chef de parti, beaucoup; done n6cessită ne pas le laisser s'Eparpil- ler. 
n — C. Stoianovici me confirme  exactement que 20 ou- Vriers russes, sous une direetion militaire — n'entrant avec personne en conţacţ — peignent: des wagons — 150 — pourla Russie. On les donne en change de 12.000 cheyaux que la Russie nous livre (9). (Le ciffre me semble exagâr6). Ils ser- viront ă transporter des troupes sur le versant Est de» Karpathes. Stoianoviei exprime opinion: nouvelle duperie de Bratiano pour ne pas marcher : «je vous ai donn6 '00n- ceurs enlier ; done...y 

6 avril, — Stirbey vient de la part du Roi (je ne dois pas indiquer cette source), me prâvenir de ce qui se-trame dans le parti conservațeur, Filipescu travaille de toutes ses for- ces, avec M. Cantacuzâne, ă recueillir des voix pour me ren- verser, sur le motif que je ne puis faire partie d'un gouver- nement national, parce que Take Ionescu et Costinescu 's'y opposent, et que Costinescu se. charge de demander cette constitution de gouvernement national. Je lui demande nouvelles Roi. — Lui: Le Roi a 6ât6
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fost. sentimentaliceşte foarte lovit, când sa convins că 
nu ya mai fi posibilitate de-a ajuta. pe Germani. Ce vrei? 
Nu se poate să ne punem de partea învinsului, — dar 
bine înţeles tot mai depinde încă de evenimente, mas 
ales de Italia. 

— Domnul Klein, dela «Neue Freie Presse», recu- 
noaşte că Ungaria nu are oameni politiei; că Burian și 
Tisza nu sunt decât nişte încăpăţânaţi. Acum 10 zile 
Prinții de Pless şi de Oldenburg au venit la Viena pen- 
tru a propune. pace separată din partea Rusiei (?), ceea- 
ce indică că toate nu prea merg bine pentru 'Tripla-înţe- 
legere. Pentru Serbia nu se stipula decât menţinerea 
dinastiei IKaragheorghevici (palavre).. — Armatele din 
Carpaţi sunt comandate de : Borovieci, Lissingen, Pflant- 
zer-Baltin şi Bohn-Ermolli. 

9 Aprilie. — De Bussche îmi spune că ţine din 
sursele cele mai autorizate, că Take Ionescu a spus lui 
Bădărău cum că Brătianu i-a afirmat că în chestiile na- 
ționale nu va consulta pe Rege, dar îl va piine înaintea 
unui fapt îndeplinit. (Involuntar fac o apropiere cu con- 
vorbirea avută cu Regina). — De altminterea S. Borş de 
  

sentimentalement iv&s &prouv& quand îl sest convaincu qu'il 
n'y aurait plus possibillit6 de secourir VAllemagne. «Que 
veux-tu? on ne peut pas se mettre du câts des vaincus». 
Mnis bien entendu tout depend des &venements, surtont de 
YItalie. : 

— Mr. Klein de la «Neue Freie Presse» reconnaft que la 
Hongrie n'a pas d'hommes politigues, que Burian-Tisza ne 
sont que des entâtes. Il y a dix jours, les Princes de Pless 
et d'Oldenbonrg sont venus ă Wien proposer paix sparte 
de la part de la Russie (?), ce qui indique que tout ne va pas 
si bien pour la Triple Entente. Pour la Serbie on ne stipu- 
lait que le maintien de la dynastie Karageorgeviteh. (Ra- 
contars ?). 

— Les armâes de Karpathes sont commandees par Boro- 
wie, Lissingen, Pflantzer-Baltin et Bohn-Ermolli. - ” 

9 avril. — De Bussche me dit tenir de la meilleure source, 
que Take Ionescu a dit ă Badarau que Bratiano lui a affis- 
mE que dans les guestions nationales îl ne consulterait pas 
le Roi, mais le mettrait devant le fait accompli. (Je fais un 
rapprochement involontaire avec la conversation avec la 
Reine !). D'ailleurs St. Borsh qe 'Tulcea, requis par M. Can-
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la Tulcea, chemat de M. Cantacuzino pentru a semna mo- 
țiunea contra mea, îmi repetă că tema Cantacuzino este: 
Trebue înlăturat Marghiloman, fiindcă este ultimul 
sprijin al Regelui ; va putea apoi fi adus Regele la o 
capitulare şi la declararea răsboiului. 

— Argetoianu vine să-mi declare că va. urma pe 
Filipescu şi că ruptura este inevitabilă. Aceasta este 
primul semn aparent al intrigilor cari de mai bine de o 
lună se deapănă în contra, mea. Ii reamintesc că în ziua 
de Vinerea mare. faţă fiind şi Dinu Arion, mi-a făcut o 
declaraţie exact contrarie ! [, Miclescu, care înti'un mod 
vag mi-a spus lucruri vagi, isprăveşte, după. dejun, prin 
a-mi declara: Că dacă rămân numai zece împrejurul 
meu, el va fi printre ei ! Şi eu.știu că ceilalți contează 
pe el. | | 

— Victor Antonescu, în numele lui Brătianu, doreş- 
te să mă informeze de ceeace se petrece. Brătianu ar fi 
spus : «Partidul conservator eu nebunul în cap ar fio 
nenorocire publică». EL nu vrea să fie la disereţia, trini- 
tăţei : Take Ionescu-Costinescu-Filipeseu. Se căeşte că ma primit demisia lui Costinescu; dar dacă suflă, 

  

  

iaeuzene pour sigmer motion contre moi, me râpâte que le 
theme Cantaeuzene est: I] fauţ €carter Marghiloman, ea» il est le dernier sontien du Roi ; on pourra aloxs lamener a capituler et declare» la guerre. 

— Argetoianu vient me dâelaven qu'il suivra. Filipescu et que ia rupture est in&vitable. C'est le premier signe appu- rent des mences qui depuis un mois s'ourdissent, contre moi. Je lui rappelle que le Vendredi-Saint il m'a fait devant Dinu Arion juste la d6elaration contraire ! 
— Jean Miclescu, qui vaguement.nva dit des choses va: gues, finit, apres dejeuner, par me delarer: que s'il reste dix autour de moi, îl est parmi ceux-ci! Et je sais que les autres comptent sur lui. 
— Vietor Antonescu au nom de Bratianu dâsire m'in- former de ce qui se passe. Bratiano aurait diţ: «Partidul conservator cu nebunul în cap, ar fi o nenorocire publică», Bratiano ne peut pas âtre ă la diserâţion de la trinit€ Take oneseu-Costinescu-Filipescu. Il regrette de w'avoir pas ax- ceptă Ja dâmission de Costinescu, mais si] bronche, ă la
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la prima dificultate îl aruncă atară (?!) — Mai intere- santă este afirmaţia: «Intră Italia în scurţ timp, Intră!» — Barbu Catargi îmi arată o scrisoare dela fratele său; 'Tittoni deabea întors la Roma, a telefonat lui La- hovary : «Acţiunea militară a | taliei este hotărâtă». Cum se împacă cu ceeace ştie Bussche asupra sfaturilor date de 'Tittoni la Roma ? 
10 Aprilie. — Ministrul Serbiei Marincovici vine la informaţii. In cursul lungei convorbiri, exprimă multă nemulțumire în contra Rusiei şi se miră că ne ali- pim Italiei, care se serveşte de noi dar care nu ne va, servi; Italia tratează la Petrograd şi Ruşii sunt în stare să-i dea Dalmația: «Aceasta, nici-odată;  preferăm să nu ne schimbăm stăpânul !» Preconizează politica de strânsă legătură sârbo-română, care ne poate aduce mai târziu la Confederaţia balcanică. Se plânge că guvernul a renegat tratatul de la Bucureşti, singură şi excelentă bază. Se miră că Brătianu, care trimite mereu pe Sârbi şi pe Bulgari să se înţeleagă pe baza tratatului din 1912, uită sau ignorează că acest tratat conţinea o clauză for- mală în contra României şi reluarea Dobrogei în favoa- rea, Bulgariei ! 

  

  

premire difficult îl le met dehors (?). Plus interessante Paffirmation : «Intră Italia în scurţ timp, întră! — Barbu Catargi me montre une lettre de son frere; Tiţ- toni sitât rentr6 de Rome a telephon€ ă Lahovary : «action militaire de V'Italie dâeidâe». Comment concilier avec ce que Bussche sait des conseils donnes par Tittoni ă Rome? 10 avril. — Marinkoviteh, Ministre de Serbie, vient aux informations. Au cours de notre longue conversation, il ex- prime beaucoup d'humeur contre la Russie ef s'ttonne que nous nous attachions ă VItalie qui se sert de nous, mais ne nous servira pas ; Pltalie traiţe ă Petrograd et les Russes sont capables de lui donner la Dalmatie. «Cela jamais ; nous prâfârons ne pas changer de maîtres!» II prâconise la poli- tique de stricte union serbo-roumaine pouvant nous rame- ner plus tard 4 la confâdâration balkanique. Il se plaint que le gouvernement ait reni€ le trait& de Bucarest, seule et ex- cellente base. I] s'6tonne que Bratiano, en les renvoyant constamment Serbes et Bulgares â s'entendre sur la base de leur trait de 1912, oublie ou ignore que ce traite contenait une clause formelle contre la Roumanie et la reprise de ]z Dobrogea en faveur des 'Bulgares !
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— Iancu Mitilineu raportează că printre şefii in- ventaţi de Nicu Filipescu se află şi Pop dela Băseşti, pe care l-a propus şi lui Nicu Ghika ! 
13 Aprilie. — Am convocat comitetul: 28 mem- brii prezenţi : Titu Maiorescu, Th. Rosetti, ]. Lahovary, C. Arion, D. Neniţeseu,. D, Greceanu, M. Vlădescu, Iacob Negruţi, Sava Şomănescu, Genera] Tell, Gr. Cantacu- zino, |. Miclescu, Ş. Mehedinţi, M. Rachtivan, D. Dobres- cu, C. Meisner, A. Teleman, K. Gheorghiade, N. Mai- imarolu, P. 'Teodoru, I. Mitilineu, Col. Obedenaru, B. Catargi, G. Aslan, G. Stirbey.—Expun situaţia creată de uneltirile lui Filipescu, altoită pe campania de presă cunoscută. — Neniţeseu nu mai vrea continuarea echivo- «ului, — Greceanu atribue situaţia faptului că nu s'a “rut să se divulge deciziile comitetului consultativ! — Generalul Teli vrea. declaraţie publică că am Fi pentru un răsboi şi numai în contra Ungurilor. — 1, Miclescu de- clară pe față că nu este o chestie de politică externă, dar o simplă chestie de persoane : pentru a o calma, ar trebui ca şeful să primească un consiliu de doi să gu- verneze cu el! — Replie imediat că dacă aim demeritaţ, trebue să dispar, dar în caz contrariul nu văd de ce aşi primi o curatelă. — Maiorescu : «Marghiloman a avut dreptate să o scalde. Este o nebunie ca! un partid în 0po- 

  

— Jean Mitilineu rapporte que parmi les chefs inventâs par Filipescu, il y a aussi Pop de Băseşti qu'il a Propose a Nicolas Ghika ! 
13 avril. — Convogu I6union; 28 membres prâsents. J'expose la situaţion crede par les agissements de Filipescu, se greffant sur la campagne de presse qw'on sait.—Neniţescu ne veut plus continuation de VEquivogque.—Grecianu attribue la situation au fait qu'on ma pas voulu divulguer les dâci- sions du Comit6 consultaţif !—Genral Tell veut dâclaration Publigue qw'on est pour la guerre et rien que contre les Hongrois. — Jean Miclescu dâelare ouvertement que ce n'est pas une question de politique &trangăre, mais une pure ques- tion de persones: pou: la calmer, îl fauţ que le chef accepte un conseil de trois qui gouverne avec lui! Je replique de suite que si j'ai demerit il fauţ que je disparaisse, sinon, je ne sais pourguoi j'accepterais curatelle. — Maioresen : Mar- 'ghiloman a eu raison «să o scalde». C'est folie qwun parti
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ziţie să ia poziţie în contra unei puteri, când nueel 
acela care conduce afacerile; a înlocui pe Marghiloman 
cu Filipescu, ar fi să ne declarăm pentru răsboi. Trebue 
să fim liberi să facem orice politică». — Lahovary pro- 
testează; nu este decât o singură politică : Tripla înţele- 
ere. Critică gazetele noastre cari au provocat această 
criză. — Arion, cu vigoare, cere convocarea comitetului 
executiv şi clarificare. — Th. Rosetti preferă să se expa- 
trieze decât să ne vază intrând în aventuri, - Vlădescu, 
în numele său şi al lui Greceanu. constată că politica 
mea este aceia a majorităţei partidului, şi erede că dacă 
aşi desemna prieteni pentru a sta de vorbă cu Filipescu, 
am ajunge la o înţelegere. — Fac istoricul complect, în- 
cepând cu moţiunea din 12 Septembre, şi, ca concluzie, 
primese să-i desemnez pe ei doi eu Arion. — In momen- 
tul de faţă cred că pot avea 34 de glasuri din co- 
mitet, | 

M Aprilie. — Arion dimineaţa. Greceanu şi  VIă- 
descu după masă, îmi adue soluția Filipescu : Un comi- 
tet de trei: Lahovary, Filipescu. Eu. — Intreb: «Cu 
cine va vorbi Coroana» ? — Cu D-ta, zice Vlădescu; cu 
Lahovary, zice Greceanu. — «Va să zică nu cu Filipes- 
cu ; înţelegeţi că nu va putea merge ?» -Refuz categoric. 
Greceanu insistă să văd pe Lahovary, care «este favo- 
rabil! 

  

opposition prenne une position contre une puissânce, quand 
ce n'est pas lui qui est aux affaires; remplacer Marghiloman 
par Filipescu ce serait se dâclarer pour la guerre. Il faut âtre 
libre de faire toute politique possible. — Lahovary proteste; 
il n'y a qu'une politique: Triple-Entente. II] critique: notre 
presse qui a caus€ le malaise. — Arion, vigoureusement, de- 
mande convocation Comit6 extcutif et clarification. — 'Th. 
Rosetti prâfăre s'expatrier que nous voir dans les aventures. 
— Vladescu, en son nom et nem Greceanu, constate que ma 
politique est bien celle de la majorite du parti, et îl croit 
que si je dâsignais des amis pour causer avec Filipescu on 
axriverait pent-âtre ă un arrangement, — Je fais historique 
complet en commeneant par la motion du 12 septembre et 
en conelusion jaccepte de les dâsigner: eux deux et Arion 
—: A cette heure je erois pouvoir compter sur 34 voix dans 
Comite,
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15 Aprilie. — Czernin, foarte neliniștit, se infor- mează despre ce se va întâmpla. Vorbim mai ales de Italia : mare. informaţii directe, dar trimițând pe Czaky, 
acesta, s'a întors convins că Burian se înţelege cu Italia. «Dacă Italia se declară neutră şi dacă retragem trupele numeroase care se află pe graniţa italiană, mai poate România să intre în contra noastră?» — Eu: Sunt con: vins că da, dacă cad Dardanelele. — El: Am «intima» convingere că Italia se înţelege cu noi şi că. suntem de- parte de căderea Constantinopolului ! 

— Lupu Costache mi-a spus că a auzit pe Poklev- sky spunând lucruri foarte aspre în contra lui Marinco- vici şi a Serbiei. 
— Am văzut pe Neniţeseu şi I. Lahovary pentru a ne înțelege pentru convocarea. Comitetului executiv. La- hovary pledează teza sacrificiului care nvar mări şi a Comitetului de trei, care ar împiedica partidul să se dis- loce. Refuz categorie. Are la 3% o întâlnire eu Pili- pescu, 
17 Aprilie, — De două zile încoace, agitaţie straş- nică. — Eri, două, fapte caracteristice. Văzusem pe Vlădescu : pentu el ceeace agită pe Cantacuzino este ri- 

PIN 
15 avril. — Czernin tves imquiet s'infoxme de ce qui va se passer. Je cause surtout de VItalie: îl ma pas d'information directe, mais ayant envoy6 Ozaky, celui-ci este venu pex- suade que Burian S'arrange avec IItalie, «Si I'Italie dâclaie sa nentralite et si nous retirons les troupes nombreuses qu: sont sur frontiâre italienne, la Roumanie peut-elle encore partir contre nous?» __ Moi: Je suis persuadă que si les Dax- dannelles sont prises tout de mâme, cui.—Lui: Jai «Lintime» sentiment que VItalie s'arrange avec nous et que nous som- mes -loin de la chute de Constantinople, 
— Impu Kostake ma dit hier avoir entendu Poklevsky die des choses trâs dures contre Marinkowiteh et la Serbie. — Vu avee Nenitzeseu, Jean Lahovary, pour m'entendre sur convocation Comit6 exâcuţif, Lahovary plaide le theme du sacrifice que me gvandirait et du Comită â trois qui ens- p&cherait le parti de se disloquer. Je refuse categorigquement, — II doit voiră 3h.1/2 Filipescu, 
17 avril. — Depuis deux jonrs on s'agite; hier deux faits caraetâristiques. J'avais vu Vladescu: pour lui, ce qui faisait agir Cantacuzene c'âtaiţ la rivalite «in futurumy de G. Stir-
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valitatea «in futurum» a lui G. Stirbey la direcţia parti- 
dului şi grija, în formaţia, actuală, de a nu avea un loc în guvernul naţional! — Cantacuzino vine la 3, în de- tensivă şi plin de reticenţe. Imi spune în substanță că Filipescu dorea un comiteţ consultativ. Ii expun-ineon- venientele şi propun să vorbim între 5, 6 de cestiunile în curs; trebue să-mi dea răspunsul sau la Club saw: prin telefon. — După plecarea lui, îmi telefonează Lahovary să merg la ora 6 la dânsul acasă, ca, să întâlnesc pe Fili- pescu ! Găsesc pe Grădişteanu şi pe Filipescu. Acesta din urmă vorbeşte ca să vorbească; simţi că nu se dă pa faţă : Am format un triumvirat cu Take şi Brătianu; am oprit căderea lui Brătianu în Septembrie ; tramvaele; am oprit agenţii să lucreze pentru acţiunea naţională; el este acela care mi-a dat, internele în 1911, ete. Imi a- nunţă pompos că Regele primeşte răsboiul; că Italia a semnat cu Tripla înţelegere; că noi am semnat cu Iţa- ha; că întrun consiliu de război: Regele a. declarat că se va bate pe două fronturi. — [i răspund imediat : :«A- tunei de ce te agiţi atâta, dacă totul merge aşa de bine?», Era să ne despărțim, la ora 8, şi conveneam pro forma 
    bey ă la divection du parti et la crainte, dans la formation actuelle, de ne pas avoir une place dans le gouvernement national! ” 

Cantacuzene s'amâne ă, 3 h. cauteleux et plein de reticences. Il me dit en substance que Filipescu dâsirait nn Comite con- sultatif. Je lui expose les ineonvenierts et propose de causer plutât ă 5 ă 6 des questions en train; îl doit me vendre r6- ponse soit au Club soit par tâl&phone. Apres son depart, La- hovary me t6l&phone que j'aille ă 6 h. me rencontrer avec Fi- lipescu chez lui. Je trouve Gradisteanu et Filipescu. Ce dernier cause pour parler, on sent qu'il ne se livre pas : J'ai formâ un triumviraţ avec Take et Bratianu; Jai empâche la chute de Bratianu en septembre; les tramways; Yai em- Dâch6 les agents Wagir pour Faction nationale; cest lui qui m'a donnâ PIntârieur en 1911, ete. Il m'annonce, pompeuse. ment, que le Roi accepte la guerre; que Italie a sign avec la Triple Entente; que nous avons signt avee VItalie; que daus un conseil de guerre, le Roi a delar6 qu'il se battait sur deux fronts. — Je replique de suite: «Pourquoi vous a- gitez-vous alors, si tout va pour le mieux?» — On allait se s&parer â 8 h. et on convenait — pour la forme — d'un se-
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pentru o a doua întâlnire, când, se anunţă : «Domnul Crăciun cu convocările»! Tablou !... — Lahovary pri- cepe numai decâţ indelieateţa procedeului: Pe câna Filipescu mă făcea să-mi perd vremea, în spatele meu se pregătea lovitura ! Aceşti domni au convocat un consi- liu consultativ (ceeace n'au dreptul să facă) pentru mâine dimineaţă la M, Cantacuzino. Anunţ că voi convoca pentru Luni Comitetul executiv. 
18 Aprilie, — Czernin vine să-mi comunice că după ce au trecut acum 15 zile, o perioadă critică, negocierile eu Italia sunt în bună cale. Se doreşte, în schimbul sacri- fieiilor prezente, o alianţă, pe viitor şi mai fermă ea, în trecut. “ 
— Mică murdărie : M. Cantacuzino alege pe ascuns pe 'Poncescu ca delegat al Prahovei, pentru a avea două voturi mai mult. 

, 
20 Aprilie, — Lungă şedinţă a Comitetului executiv, de la 10 la 1 şi dela 314 la 8%. Discursul lui Filipescu : veninos, rău, lung studiat ; acela al lui Cantacuzino : pompos şi neajungând măcar să fie mişcător. Trec sub tăcere pe domnul Emanoil Antonescu. pe Ionaş Grădiş- teanu şi pe Delavrancea, fără nici un miez. — Din partea, noastră, Maiorescu, Arion, Lahovary, Prin cereri 

ia NI 
cond rendez-vous, quand on annonce «D, Craciun cu eon- vocaţiile!» 'Tableau. Lahovary comprend de suite Pindelica- tesse du procâde: pendanţ que Filipescu amusait le tapis, dans mon dos on montait le coup. Ces Messieurs ont convo- qu€ un Conseil consultatit — (ils n'en ont pas le droiţ), — pour demain matin chez Michel Cantacuzâne. Jannonce que je vais convoquer pour lundi Comit6 exâcutif. 18 avril. — Czernin vient me communiquer qw'aprâs avoir traversă il y a 15 jours une pâriode eritique, les nâgc- 

  

core plus ferme que par le pass. 
20 avril. — Longue sâeanee du Comit6 exccuţif de 10 h.â 1 h. et de 3% a 84, Discours de Filipescu, fieleux, m6chant, longuement 6tudis; celui de Cantacuzâne poncif et n'arvi- vant pas âtre mâme mordant; je passe sous silence le sieu» Fm. Antonescu, le troglodyte Ionash et le Delavrancea bien vide â cette henre, De notre bord, Maiorescu, Arion, Laho-
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de prioritate se ajunge a se vota întâi moţiunea de în- 
credere, — 32 voturi contra 26, Am acceptat fără dis- 
cuţie delegaţiile date pe ascuns Prahovei, Ialomiţei, 
Brăila (Faranga a fost demis) şi mai ales a numitului 
Tudor dela Botoşani. C. Hiott, retras de doi ani, şi-a re 
făcut apariţia: cinci voturi pe care le fac cadou. Pariano 
a votat, cu toate că este dezavuat de unanimitatea comi- 
tetului din Constanţa. Bine înțeles că cei mai excitaţi 
şi recaleitranți din toţi sunt : Delavrancea, Ionaş şi Ax 
getoianu. . 

21 Aprilie. — Bussche şi Czernin vor să mă 
vadă. Amân convorbirea. Cam prea mult zel. Bussche 
de altfel mi-a trimis eri, în plin comitet, telegrama lui. 
anunţându-mi ruptura frontului rus la Tarnopol. Apro- 
pos plin de farmec întrun comitet unde Filipescu zicea 
că un vot de încredere ar fi «victoria Germanilor». | 

— G. Stirbey îmi anunţă din partea Regelui că 
Italia a făgăduit Triplei Inţelegeri că va intra în ac- 
țiune la sfârşitul lunei Mai s. n. Regele ard vestea direct 
dela Victor-Emmanuel. Brătianu nu şi-a dat încă consim- 
țământul acţiunei noastre; negociază pentru garanţia 

  

vary. — Par des demandes de priorit6 on arrive fore&ment 
ă voter en premier lieu la motion de confiance, — 32 voix 
contre 26. J'ai accepte sans discussion les delegations furti- 
vement donn6s ă Prahova, Calarashi, Braila et surtout â 
Botoshani. — C, Hiott, reţire depuis deux ans, a fait aussi 
son apparition : 5 voix dont Jai fait cadeau, Pariano a vote, 
quoique desavon€ par Vunanimit€ du Comit& de Constantza. 
Bien entendu, les plus excitâs et râealeitrans en tout: Dela. 
vrancea, lonash et Argetoianu. 

21 avril. — Bussche et Czernin veulent me voir. Je diffăre 
la conversation. Un peu trop de zele. Bussche d'ailleurs m'a 
envoy6 hier, en plein Comit6, son tel&gramme annoncant la 
vupture du front russe a Tarnov. Apropos charmant, dans 
un Comite oă Filipescu disait qwun vote de confiance serait 
«la victoire de PAllemagne». 

— G. Stirbey vient me voir, Il m'annonce de la part du Roi 
que I'Italie a promis ă la Triple Entente d'entrer en action 
fin Mai n. s. Le Roi le tient directement de Victor-Emma- 
nuel. Bratiano n'a pas encore donnă son consentement î no- 
tre action; il nâgocie pour la, garantie de nos futures fron-
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graniţelor noastre viitoare, Regele e trist ; Stirbey suge- rează să-i scriu o scrisoare de îmbărbătare. Se vorbeşte de «momente tragice». Regele mă vesteşte pentru a, ve- dea ce atitudine am de luaţ, Aceasta înseamnă pentru îi0i războiul peste o lună! 
—Făgăduisem să merg astăzi dimineaţă la Bussche; mă due la el la 3%. Mă întreabă săi dau amănunte de cele petrecute eri. Imi arată, telegrame asupra suecese- lor spre Libau-Riga. La rândul meu îl întreb cum merg lucrurile cu Italia; după o scrisoare veche de 5 zile, crede că cu toate marile pretenţii italiene. dificultăţile sunt învinse. A întrebat eri pe Brătianu, «care nu ştie nimic nou», dar care i-a reînoit apreciațiunea că intra- rea. Italienilor ar împinge mult pe Români, ceeace nu va să zică că ar fi suficient ca să intre România, în răs- boi. EI ar fi răspuns că România face rău să-şi lege soarta de aceia a Italiei. — Bussehe nîă întreabă ce gân- dese eu : Ii spun că nimenea, nu poate fi destul de tare pentru a rezista, dacă se hotăreşte Italia. — Bussche : Mai ar fi:oare vreme de a înlătura intrarea, oferind de exemplu Bucovina ? — Eu: Nu ştiu dar în adevăr nu cred că țara ar mai primi. — Trebue să ducă Regelui. 

a a II II 

tieres. Le Roi est triste; Stirbey suggere que j'âcrive une leţ- tre de râconfort. Pas avec insistance, nâanmoins. On parle de «moments tragiques». Le Roi m'en donne avis pour mon at- titude ă prendre. C'est Ja. puerre pour nous, dans un mois! — T'avais promis de passer chez Bussche ce matin. J'y vais ă 3%. Il me demande quelques dâtails sur hier. Il me mon- tre des telâgrammes sur leurs succâs du câtă de Libau;Riga. A mon tour, je lui demande comment vont les choses avec Italie; selon une letire, vieille de 5 jours, il croit que, malgrâ grandes prâtentions italiennes, difficultâs sont surmontâes. TI a interrogâ hier Bratiano «qui ne sait rien de nouveau», mais qui lui a renouvel6 apprciation que marche des Ita- liens peserait beaucoup sur Roumanie, mais que cela ne veut pas dire que par lâ mâme, Roumanie feraiţ guerre. Lui, au: rait râpliqu€ que Roumaine avait tort de lier son sorțâ celui de VItalie. — Bussehe me demande ce que je pense: je lui dis que nul ne serait assez fort pour râsister si PItalie se dâcide. Bussche: Y aurait-il moyen de conjurer encore, en of- frant pour exemple la Bucovine?-—Moi; Je n'en sais rien, mais 
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mâine, o scrisoare; va vorbi cu Majestatea Sa. Nu-i cer să-mi repete ceeace-i va spune Regele... — Bussche crede că va fi trimis Goluchowsky la Roma, Austriaeii jude- 
când că Macchio nu mai este destul de maleabil spre a 
negocia. 

— La eşire mă întâlnesc cu Mitică, Moruzi. "Ţine să 
mă petreacă acasă. Mă întreabă dacă este adevărat că Italia a semnat, căci i-a dat războiul ca sigur ; Corpul 
al 4-lea, se reîntoarce la 26. — Ţi răspund că bine se face luându-se măsuri, fiindcă cred că Italia lasă să moară negocierile cu Austria. 

— Am cerut lui Greceanu şi lui Brâncovanu să se silească să obţie dela revoltaţii partidului să acorde 
o lună de linişte. 

— Știrbey mă chiamă la, telefon la, ora 8 seara. Mi se recomandă cel mai mare secret, mai ales în ceeace priveşte pe Busscfte; el crede că există un acord semnat. 
îl fac atent că Brâncovanu ştie tot sau aproape tot, a- semenea şi M. Cantacuzino, presupun de la isvorul Blon- del; că şi I. Lahovary mi-a vorbit în detaliu: isvor Giers. Mi se răspunde că totul este ca «ew să nu con- 
firm nimic. 

  
r6ellement le pays n'accepterait pas. — Il doit porter au Roi une lettre demain: îl causera avec Sa Majestă. — Je ne ]ui demande pas de me dire ce que le Roi lui dira... (v. plus bas). — Em sortant, nez ă nez avee Mitica Moruzi. Je vais ă lui. En voiture, — îl tient ă me reconduire, — il me demande si c'est vrai que Italie a sign€, car on lui donne la guerre comme certaine; du IV-e corps on rapplique le 26.—Je lui dis qwon a raison de prendre des mesures, car je crois que l'Ita- lie laisse mourir les n6gociations avee Autriche. 

— Demande â Grecianu et âă Brancovan d'agir pour que les iînsurgâs du parti aceordent un mois de tranquillită, — (7) Oubli€ de noter que Bussche croit qu'on va envoye: Goluchowski A Rome, les Autrichiens ne jugeant plus Mac- chio assez souple pour ngociations. 
— Stirbey m'appelle tâl&phone, Club 8 h. — «On» me re- commande le plus strieţ secret, surtout vis-â-vis de Busscehe; il croit qu'il y a un aceroc, — Je lui fais observer que Bran- covan sait tout ou ă peu pr&s, de mâme que Michel Canta- cuzene. Je pense source Blondel. Que Jean Lahovary aussi m'a parle en dâtail: scurce Giers. On me r&pond que le tout est que moi je ne confirme rien.
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— Caernin îmi spune că operaţia din Galiţia pare a fi o mare victorie, a cărei însemnătate nu se poate încă evalua. Imi reînoeşte siguranţa lui că se aranjează lucrurile cu Italia. Nu exprim nici un dubiu, Nevasta, lui va, veni peste câteva zile, să se instaleze la Sinaia... Ii spui că voi fi mulţumit să-i prezint omagiile mele. Imi cere referinţe asupra lui Kogălniceanu ; îl povăţuese să nu aibă raporturi cu el, Czernin se miră că tocmai a- cest domn, pe care nu-] cunoaşte, merge vorbind în dreapta şi în stânga şi intră mereu la Afacerile streine din Viena. Imi reamintese de o conversaţie de acum vre-o săptămână în care K. mi-a repetat cuvinte de ame- ninţare pronunţate de Tehirsky. ambasadorul german de la Viena. La aceasta Czernin îmi răspunde că se prea poate ca 'Tchirsky să le fi spus, fiindcă aşa e el: Nu ştie nimic şi o ia de sus. Va povesti aceasta lui Bussche, fără să arate dela eine o ştie. | 
— G. Stirbey îmi spune că Brătianu este foarte îngrijat. Se teme oare de un ultimatum german ? (Mă gândesc la conversaţia notată mai sus). Sau succesul ne- așteptat al Germanilor îi strică combinaţiile ? Această 

  

  

  

a o N 

  

22 avril. — Czernin me dit que l'opâration en Galieie semble âtre une grande vietoire, dont on ne peut encore 6va.- luer toutes les consequences. Îl me renouvelle sa persuaşion qu'on s'arrange avec Pltalie. Je n'exprime aucun doute. Sa, femme va venir dans quelques jours sinstaller ă Sinaia... Je lui dis que je serais heureux de lui Presenter mes homma- 2es. Îl me demande des -renseignements sur Kogalniceanu ; je Pengage ă ne pas avoir de rapports avec lui, Czernin s'6tonne que justement ce Monsieur, qut'il ne connaât pas, aille causer de droite ă gauche eţ entre constamment aux Affaires Etrangeres â Wien, J'ai souvenir d'une conversation remon- tant. ă une semaine, dans laquelle «Coco» m'a rapport des propos. menacants de Tehirsky, Vambassadeur allemand de Wien. Lâ-dessus Czernin me diţ confidențiellement que Tehirsky peut bien les avoir tenus, car il est comme ca: ne sait rien et la prend de haut. Il compte le dire, sans indiquer de source, ă Bussche. | 
— &. Stirbey: Bratiano est tres inquiet. «Craint-il un nl- timatum de VAllemagne ? (Je pense ă la converzsătion notte ci-dessus.) Ou bien le succes inopin6 des Allemands gâte-t-i] 

30
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informaţie dă o însemnătate specială convorbirei tele- 
fonice de aseară. 

23 Aprilie. — La curse, un individ, lon Chirilă, 
zicându-şi avocat la Cluj, mă interpelează mojiceşte asu- 

pra chestiunei Ardealului. Se pare că banda Sturdza- 
Cazimir ar fi strigat car fi trebuit să fiu bătut. Acest 
Chirilă, îmi spune inspectorul Pop, a fost în serviciul 
Siguranţei, primit după insistențele lui Goga; revocat 
pe ziua de 10 Februarie pentru beţie obişnuită şi scan- 

daluri prin cârciumi; după votul legei străinilor a op- 

tat ; iar după 15 zile a. vrut să-şi retragă opţiunea şi a 
obţinut un bilet de liberă petrecere ca străin, pentru a 

se sustrage unui eventual serviciu militar ! După ten- 

tativă, sa dus repede la berăria Căpitanu, împreună cu 

Sturdza, pentru a căuta pe Dr. Giani ca să aibă-o între- 
vedere cu el şi Nicu Popovici. (Văzut de Kiriacescu).: 

24 Aprilie, — Quatorul Filipescu-Grădişteanu-Dela- 
vrancea şi M. Cantacuzino convoacă alegători şi mem- 

brii clubului, pentru Duminică la club, vrea să pună 
mâna pe club! Iată la ce se gândese marii noştri pa- 

trioţi în asemenea momente !... Filipescu publică o 

  

les combinaisons de Bratiano ?>. — Cette information donne 

un relief spscial au coup de telephone dhier soir. 

23 avril. — Aux courses, un individu Ion Chirila, se di- 

sant avocat de Cluj, m'interpelle grossicrement sur ia ques- 

tion de lArdeal. ]] paraii que la bande Siurdza-Cazimir a 
mâme eri6 qwiil aurait fallu me frapper. Ce Chirila, me dit 

Pinspecteur Popp, a 6t€ au service de la Surât6, il y a 6te 

admis sur les insiances de Goga; il a 6t6 râvogu le 10 fe- 
vrier pour ivrognerie habituelle et scandale dans les dâbits 
de vin; apres le vote loi €trangevs, a opt, puis 15 jours apres 

a voulu retirer son option et obtenu billet de sejour comme 

&tranger, pour se soustraire 6ventuel service militaire. 

Apres la tentative, il a vite 6t6 avec Sturdza chercher Dr. 
Gianni pour confârer avee lui et Nicu Popovici (vus par 
Kiriaeescu). 

24 avril. — Le quatuor  Filipeseu-Delavrancea-Gradis- 
teanu et Michel ('antacuzene convoguent les 6lecteurs et 

membres du Club pour Dimanche. Il faut prendre possession 

du Club ! Voilă ă quoi pensent nos grand patriotes ă cette 

heure !.... Filipescu publie aussi une lettre pour annoncer au
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scrisoare ca să anunţe ţărei că Italia a iscăliţ înţelegerea 
cu Tripla înţelegere. Italienii cari voiau să, ţie secrete 
convorbirile lor, trebue să se bucure! Am ştiut prin 
Grigore Cantacuzino că Blondel este acela care a dat 
această, asigurare, după o telegramă dela Petersbug. 

25 Aprilie. — Djavid-Bey, reîntors dela Berlin, 
este impresionat de organizarea şi puterea  econo- 
mică germană şi de imensul avânt al populaţiunei. În 
privinţa Italiei, Berlinul e pesimist, dar Viena optimi- 
stă; Germanii însă convinşi că pot bate şi pe Italieni. 
Djavid îmi vorbea de intrarea bulgaro-greacă, care avi- 
dent va, face mai mult rău 'Tureiei decât Germaniei. 'Pir- 
pitz i-a spus, având înaintea lui hărţile noi ale Constan- 
tinopolului, că ştiinţificeşte era o imposibilitate să fie 
luat prin mare. Pentru o armată de uscat e posibil, dar 
trebuesc puteri foarte mari. 

— Bussche mă vesteşte că Take Ionescu răspân- 
„deşte zvonul că aş căuta prin declaraţii şi prin întervie- 
wuri să-mi schimb orientarea. (Presupun că e “vorba de 
jurnalul «Le Temps» care nu mi-a publicat declaraţia) — 
Reamintese lui Bussche că-i anunţasem interviewul. De 

  

pays que Vlialie a conclu son axrangement avec la Triple 
Emtente. Les Italiens, qui tenaient au secret de leurs pour- 
parlers, doivent le trouver compromettant. J'ai sn par Gr&g, 
Cantacuzene que c'est Blondel, sur un tâlâgramme de Pâters- 
bourg, qui a donne cette assuranee. 

25 avril. — Djavid-Bey retour ce Berlin. Imipressionne 
par organisation et, force 6conomique allemande et l'im- 
mense €lan de la population. Sur Italie, pessimistes â Berlin, 
optimistes ă Wien, mais Allemands convaincus qu'ils peuvent 
battre les Italiens aussi. Djavid me parlait seulement! du 
d6clanehement Bulgarie-Grăce, qui 6videmment nuira i la 
Purquie plus qu'ă lAllemagne, — Tirpitz lui a dit, ayant 
devant lui les nouvelles cartes de Constantinople, que scienta- 
fiqnement impossible de prendre par mer. Pour axmâe de 
ierre, c'est faisable, mais avec grandes forces. 

— 'Bussche me prâvient que Take Ionescu repană propos 
que je eherche, par dâclarations-interview, changer mon 
orientation. (Je suppose quiil s'agit du «Temps» qui n'a pas 
publi€ mes declarations). Je rappelle ă Bussche que je lui 
ai annoncâ interview. De mâme je lui dis que des artieles



460 NOTE POLITICE — 1915 

asemenea, că schimbarea tonului articolelor din «La Po- 
litique» are de scop, dacă e posibil, să readucă liniştea 

în partid. — A văzut pe Rege, la găsit mai ferm şi mai 

liber în opiniile lui. Sa vorbit de greutăţi; Regele: 
Sunt făcute ca să fie învinse! Crede şi E] că situaţia, 

cu Italia, este turbure. | 
26 Aprilie. — Intrunirea Filipeseu-Cantacuzino la 

clubul conservator, cu o moţiune care nu conchide la 

nimic pe faţă, şi în care proclamația lui Filipescu ca şef 

de către Delavrancea, după impresia generală, a fost un 

fiasco. — La, curse, grupul Filipescu nu avea de loc ae- 

rul victorios. Regina a venit la curse şi sa preumblat, 
însoţită de mine. prin tot pesagiul. — Aceasta sa consi- 
derat ca o manifestaţie, a raportat, Kiriaceseu. La urca- 
rea, înapoi în tribună, Filipescu, grup cu Deşliu, Many, 
Hiott, — nu mai mi-adue aminte al cincilea, i-au ţinut 

calea; Regina a salutat, a dat mâna lui Filipescu, şi a. 

trecut înainte. | 

27 Aprilie, — Dr. Dinu Brătianu comunică că M. 
Pherekyde i-a spus că este în toate de acord cu Bră- 
tianu în momentul de faţă...; că Brătianu acum vede alt- 

minterea de cum vedea acum 6 luni; că este evident 

că dacă Italia intră în acţiune, România va rămâne li- 
beră să aștepte şi să-şi aleagă momentul. 

— Lungă vizită a lui Maiorescu, care îmi arată încă 
odată satisfacția lui pentru ţinuta mea. — foarie de 

sus — la Comitet şi disprețul lui pentru vulgaritatea 
  

differents du ton de la «Politique» parattront dans le jour- 
nal pour ramener le calme dans le partii, — si possible. Il a vu 

le Roi. Il l'a trouvă plus ferme et plus libre dans ses opi- 

nions. On a parle «des difficultes. Le Roi: «Elles sont lă pour 

âtre surmontâes» ! — Il croit aussi que la situation avec 
Italie est tronble. 

27 avril. — Dinu Bratiano rapporte que Michel Phere. 
kyde lui a dit âtre en tout d'accord avec Bratiano en ce mo- 

ment ; qne Bratiano voit autrement qu'il y â six mois: 

aw'6videmment si Italie entre en action, la Roumanie restera 

libre W'attendre ei de choisir son moment. 
— Longue visite de Maiorescu, qui me montre encore sa 

satisfaction pour ma tenue, — de tres haut, — au Comite et 
son mepris pour la vulgarite et la petitesse de Cantacuztne.
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şi micimea lui M. Cantacuzino. E convins că Italia va 
mai reflecta şi că nu trebue să ne luăm după ea. 

29 Aprilie. — Mitilineu a auzit la Banca Româneas- 
că pe Vintilă Brătianu spunând că fratele său este ioarte 
stânjenit în tratativele cu Rusia prin concesiunile ce Fili- 
pescu şi Take Ionescu fac mereu Rusiei. 

— Seara Jean Lahovary îmi comunică propu- 
nerile ce i-a făcut Emanoil Antonescu (nu a zis: din 
partea lui Filipescu, dar aşa a înţeles), de a fuziona cu 
Take Ionescu sub direcţia lui Lahovary! Am simţit că 
aceasta: făcuse impresie asupra lui Lahovary. El voise la 
un inoment dat să ceară o întrevedere lui Take Ionescu 
pentru a-i demonstra că aşa continuând lucrurile, Bră- 

tianu nuj are nevoie de guvern naţional... Referitor la 
guvern naţional, l-am întrebat dacă ar fi de luat Fili- 

pescu «en tiers», evident pe lângă Lahovary şi mine. — 
Mi-a răspuns : Cu nici un preţ, ar fi un pericol, ar face 

ce-a făcut lui Maiorescu în momentele cele mai erifice, 
30 Aprilie. — Filipescu, prin convocări făcute; la, 12 

pentru ora 5. constitue peste capul lui Lahovary, preşe- 

dinte al clubului, un comitet executiv de Ilfov, pentru a 
da o delegaţie lui Many. 

— Bussehe îmi trimite un extract semnificativ din 
la «Stampa», referitor la acţiunea lui Giolitti şi îmi co- 
munică că Czernin are veşti mai bune de negocierile cu 
Italia. 

1 Mai. — Lovitură de teatru. Demisia cabinetului 
Salandra. Prietenii lui Filipescu, consternaţi, au dis- 

  

Il croit ferme que /Italie râflechira. encore et que nous ne 

devons en rien emboiter son pas. 

29 avril. — «A aucun prix ; ce serait un danger ; îl ferait 

ce qu'il a fait ă Maiorescu dans les moments plus critiques». 
30 avril. — Filipeseo, par convocations de midi pour 5 h,, 

constitue par-dessus J. Lahovary, president de Club, un cc- 
mite executii? d'Iltov, pour donner une dâlâgation ă Many! 

__— Bussehe m'envoit un extrait significatif de la «Stam- 
pa» concernant Vaction de Giolitti et me communigue que 

“Ozernin a de meilleurs nouvelles des nâgociations avec Italie, 
1 mai. — Coup de thââtre. Dâmission du Cabinet Salan- 

«dra. Les amis de Filipescu consternâs et 6clipsâs. D'ailleurs
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părut. De altmintrelea şi «Epoca» şi «Dimineaţa» au 
articole zicând că din partea Rusiei nu avem toate ga- 
ranţiile, nici tot ce se aştepta. 

— Stirile din Galiţia sunt fulgerătoare. Ruşii au 
dat înapoi cu 150 klm. şi tot frontul se clatină. Armata 
lui Ratco Dimitrieff, dislocată. 

Se înţelege că acum Italienii stau pe gânduri, A- 
ceasta este părerea pe care o exprim lui Vredenburebh.. 
Nu conchid încă la o înţelegere cu Austria, dar numai 
la nevoia, de timp pentru a aştepta. 

2 Mai. — Jarinkovici se plânge de procedeele puţin 
amicale ale României către Serbia. Vrea Banatul. Ru- 
sia nu poate sacrifica complect Serbia : Putnik este 
din Banat; Verseez este teritoriu sârbese. Timişoara în 
1848 a fost recunoscută prin rescript imperial, ducat 
sârb. Brătianu a declarat lui Poklevsky că mai bine 
îşi dă demisia, decât să cedeze pe chestia Banatului. 
Marinkoviei mă întreabă făţiş dacă eu sunt sau nu 
prieten al Serbiei. (O fi crezut oare la lovitura demi- 
siei ?). 

— Seara, pe balconul clubului, după un prânz bun 

  

et l'«Epoeca» du matin et la «Dimineaţa» ont des articles di- 
sant que du câte de la Russie on n'a pas toutes les garanties, 
ni tout ee qu'on attendait, 

Les nouvelles de Galicie sont foudroyantes. Les Russes 
ont recul de 150 kil. et tout leu» front est Ebranl6. L'armâe 
de Ratko Dimitrieff disloguee. 

On comprend que les Italiens se donnent le temps de r6- 
flechir. C'est Pimpression que Jexprime, le soix, ă Vreden- 
bureh. Je ne conclus pas encore â Varrangement avec Au- 
triche, mais simple espace pour attendre, 

2 mai, — Marinkoviteh se plaint des procâdâs peu ami- 
caux de la Roumanie pour la Serbie. Elle veut le Banat. La 
Russie ne peut pas sgorifier en tout la Serbie. Putnik est du 
Banat; Versecz est du terroir serbe; 'Temesvar en 1848 re- 
connu par reserit impârial duch6 serbe. Bratianu a dâelarâ 
Poklevsky qu'il prâferait donner sa demission que de c&der 
sur question Banat. Marinkoviteh me demande alors carre.- 
ment si moi je suis ou non ami de la Serbie. (A-t-il rele. 
ment cru au coup de la demission?). 

-— Le soir, sur baleon Club, apres bon dîner arros6 cham-
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stropit cu şampanie, Barclay, Poklevsky şi Blondel dis- 
cută cu glas atât de ridicat încât dela masa mea de 
bridge am auzit erâmpee. Barclay, cul obstinaţia omu- 
lui cam ameţit, repeta mereu: «Brătianu nu e prost... 
nu va spune asta»! — Poklevsky găsea, pretenţiile ro- 
mâneşti exagerate : «Asta este tiranie, nu mai este co- 
laborare. Ei câştigă teritorii imense, fiindcă noi ne-am 
omorât oamenii ; ne vom lipsi de ei»! 

3 Mai. — 7. Mihaly, înspăimântat de ceeace se pe- 
trece cu porumbul. Au fost 30 vagoane pentru Transil- 
vania, care are nevoie de 3 mii! Poliţica sălbatică pro- 
clamată de Filipescu : dacă se flămânzeşte Awdealul, 
el se va revolta în contra Ungurilor şi atunci se va pu- 
tea interveni ! Dar cu eine să faci această revoltă : cu 
femei şi cu infirmi! — Ciurcu dela Viena i-a spus că. 
trimis de către primarul Weisskirehen, a, obţinut 2 mii 
de vagoane de făină, dar că a fost, silit să dea 2 milioane 
D-rului Costinescu şi fratelui lui Radovici. Un țăran, 
Munteanu din Poiana Sibiului, la, Bucureşti de multă 
vreme, a rugat pe Mihaly să-i ajute să iasă din Româ- 
nia cu porumbul lui şi jură că nici odată nu va mai 
pune piciorul aci, căci prea mult Pau furat din toate 

  

pagne, Barklay, Poklevsky et Blondel discutaienţ si fort que 
de notre bridge entendu des fraoments. Barclay, avec Pobsţi- 
națion du buveur qui a son compte, repâțait sans fin: 
«Bratiano n'est pas bâte: il ne dira pas ca?» Poklevsy trou- 
vait les prâtentions roumaines exagâres: «Ca cest de la 
tyrannie ; ce n'est plus de la, collaboration ; ils gagnent des 
territoires immenscs ; parce qu'il nous plu ă nous de tuer 
notre monde; on se passera. d'eux!» 

3 mai, — Th. Mihaly eponvantă de ce qui se passe avea 
le mais. Il y a cu 30 wagons pour la Transylvanie, qui en a 
besoin de 3000! La politique t&roce proelamâe par Filipeseu,. 
que si on affame l'Ardeal, îl se r&voltera contre les Hongrois 
et Pon pourra intervenir ! Mais avec qui faire r&volte : avec 
les femmes et les infirmes! — Ciurcu de Wien lui a dit qu'en- 
voy€ par le maire Weisskyrehen, îl a obtenu 2000 wagons ta- 
rine, mais a donnâ 2 millions Doeteur Costinescu et îrere de 
Radovici. Un paysan, Munteanu, de Poiana Sibiului, est ă 
Bucarest depuis temps infini. Îl a suppli€ Mihaly de Vaider 
ă sortir de Roumanie avec son mais et jur6 ne jamais y re-
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părțile ! Mă roagă să spun Regelui că România a pier- 
dut mai mult de jumătate din creditul ei în ochii Arde- 
lenilor. Se pune în faţă ţinuta Ungurilor, cari dau va: 
goane şi se îndatorează a nu rechiziţiona, ceeace va veni 
pentru Români şi a nu aplica prețuri maximale ! 

— Regele vine la curse, vorbeşte foarte mult cu 
mine. A văzut pe Filipescu, pe care l'a găsit foarte li- 

„niștit, — Eu: Furiile lui sunt totdeauna, simulate... — 
Regele i-a reproşat; ceeace se petrece în partid ; un par- 
tid aşa de divizat nu mai poate inspira încredere Co- 
roanei. În acest moment mai ales este mai mulţ decât 
regretabil. Fără partide tari n'avem şalele destul de so- 
lide pentru ca să facem faţă situaţiei. De două ori a fă- 
cut aceleaş observaţii. Filipescu a recunoscut că în- 
frângerea Ruşilor în Galiţia e cea mai mare din câte au 
suferit. — Regele crede că Italia va, fi bătută. (Se ştia 
din ajun că Salandra este menţinut la guvern): îşi pune 
mâna, în foc. Nu trebue să ne grăbim, dar să aştep- 
tăm criza ; ea nu poate trece fără foloase pentru Româ- 
nia. — Eu: Mai ales că, la timp ne putem tot atât de 

  

mettre les pieds, tant on Va volt de toutes parts! Il me prie 
de dire au Roi que la Roumanie a perdu plus de 50% de son 
crâdit aux yeux des Trausylvains. On oppose tenue des Hon- 
grois qui donnent des wagons, sengageant ne pas râqui- 
sitionner ce qui viendrait pour Roumains eţ â ne pas appli- 
guer prix maxima. 

— Le Roi vient aux courses. Je cause longuement. Il a 
recu Filipescu, qu'il a trouvă trâs calme. — Moi: Ses cole&res 
sont toujours feintes... 

Le Roi lui a fait des reproches sur ce qui se passait 
dans le parti: un parti aussi divis6 ne peut plus inspirer eon- 
fiance Couronne. En ce moment surtout, c'est plus que re- 
„grettable. Sans partis forts, pas reins assez solides pour 
faire face situation. A deux fois Il a fait les mâ&mes obser- 
vations. — Filipescu a recennu que la dâfaite des Russes en 
Galicie est la plus forte qu'ils aient subie. Le Roi eroiţ que 
PItalie sera battue (on sait depuis la veille que Salandra est 
maintenu au gouvernement). Il met sa main au leu. — Nous 
“ne devons pas nous presser, mais bien entendu erise ne peut 
Passer sans un avantage pour la Roumanie. — Moi: D'autant 
plus, qu'â Voceasion on peut aussi bien se compenser ă l/'Est, 

ă 
ă
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bine înțelege şi la răsărit, Transilvania fiind destinată 
să ne revie. — Regele : Este fatal. Intr'un viitor apro- 
piat> Transilvania ne este destinată. 

Am reprodus frazele principale. Impresia mea, este: 
speranţă secretă că nu vom intra în contra Puterilor 
“Centrale, dar că o admite în principiu. - 

9 Mai. — Lahovary şi D. Greceanu vin la ora 3. 
După timide încercări să mă aducă la directoratul în 
trei, Lahovary îmi expune o nouă propoziţie pe care 
“Greceanu este autorizat să o facă şi interpelează pe 
“Greceanu : «Nu-i aşa ? este din partea lui Filipescu 2»— 
«Da». — Ar fi vorba ca să mă retrag şi, pentru împă- 
ciuire, sar accepta preşedinţia lui Maiorescu. În con-. 
4ra şefiei lui Filipescu am o opunere peremtorie, căci ea 
ar semnifica, o schimbare de politică ; la şefia, lui Maio- 
zescu nam nimic de obiectat, fiind triumful politicei 
mele proprii. 

La ora 8% Greceanu îmi raportează că Maiorescu 
îşi rezervă răspunsul până Luni. Cesace nu opreşte 
pe Argetoianu să anunţe la Club, că Maiorescu a primit, 
şi încă pe baza unei intrări imediate în campanie, şi 
că eu sunt, demisionar ! (Barbu Catargi). 

— Bussche îmi vorbeşte de negocierile cu Rusia, şi 
îmi spune că Brătianu i-a afirmat, uitându-se drept în 
“ochii lui, «că nu negociază !» Să fie lăsat să lucreze şi 
va ajunge să menţie neutralitatea. 

Italia a pornit în război. Nu a declarat război Ger- 
'maniei. În general: nemulțumiri şi lhpsă de simpatie 
pentru Italia. S'a servit de noi, a pretins totdeauna, că 
me are cu ea ; ceeace ar fi supărat şi pe Rege şi pe Bră- 
tianu. De geaba ţipă «La Roumanie» : «Eviva Italia» : 
mare ecou. 

  

da Transylvanie âtant dostinâe ă nous venir, — Le Roi: C'est 
fatal. Dans un avenir rapprochă, la, Transylvanie nous est 
-destinâe. 

Ai reproduit prineipales phrases. Mon impression est: 
-espoir secret que nous ne marcherons pas contre puissances 
centrales, mais qu'il en accepte le principe,
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10 Mai. — Domnul Pisani îmi trimite martori pe 
Nicu Filipescu şi Kalimaki ; cel dintâi nu are aerul să 
bănuiască, că, moralmente:; nu poate servi în contra mea. 
Incredinţez afacerea mea lui M. Pherekyde şi lui I. Mi- 
tilineu. 

— La paradă nu era vorba decât de retragerea 
mea (?). Regele, la curse, foarte, foarte afectuos, îmi ţine: 
multă vreme mâna, pe când îi povestese cele întâm- 
plate. — Maiorescu, la 9 dimineaţa, vine să-mi spue 
că am făcut bine că nu am refuzat net, pentru a me- 
naja pe Lahovary la care simte veleităţi de măriri. E] 
ar fi răspuns print”un refuz, categoric, dacă nu ar fi 
avut aceleaşi scrupule. Va căuta mâine, când îşi va da 
răspunsul, să convingă pe Lahovary de răul care face 
dedându-se la astfel de manopere. (Primesc prin poştă 
o propunere dela Filipescu de a întruni Congresul, — 
scrisoarea, serisă de Crăciun !). 

11 Mai. — Filipescu a trimis lui Greceanu, la 
Iaşi, cam următoarea telegramă: «Ai plecat şi m'ai 
lăsat în încurcătură. Proprietarul casacei a convins pe 
părintele literaturei că trebue să refuze». (Mitilineu- 
Corbescu). — Brănişteanu a văzut pe Maiorescu care 
a refuzat, dar s'a întors cu impresia, că Lahovary mă 
părăsea şi se gândea el la direcţia partidului. 

— La ora 6 vine Brancovanu şi-mi povesteşte că 
a fost întrunire la Filipescu şi că toată lumea a recu- 
noscut că a fost o nebunie dea se gândi la Maio- 
rescu (! !) şi că trebue oferită direcţia lui Lahovary. 
Lahovary, prevenit de M. Cantacuzino, primeşte. EL. 
Brancovan, vine săj facă apel la mine, Din momentul 
în care primisem pe Maiorescu. de ce nu Paşi primi pe 
Lahovary ; şi partidul, unit, ar putea exercita o presiu- 
ne asupra lui Brătianu, care prea a rămas fără control. 
Refuz categorie: Lahovary ar fi o Jucărie în mâinile 
lui Filipescu și de altfel n'am nici o vină faţă de partia 
pentru ca să capitulez. Prefer a înfrunta o decapitare. 
sau în comitetul executiv, sau în Congres. O luptă băr- 
Dbătească, nu o strangulare de scapet prin culoaruri. — 
Dar atuncea, îmi spunea, Brancovan drept răspuns, va
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fi putinţă pentru Filipescu să ia, partidul şi ar fi... un 
mare rău ! 

La 8% Brancovan îmi spune că a fost la Lahovary, 
care nu numai că primeşte, dar are o poftă nebună de 
a fi şef. Răspund: Cână Labovary va voi să-mi vor- 
bească direct, voi discuta cu el. 

— Bussche la ora 10 seara. — Oare este adevărat 
că guvernul a terminat aseară negocierile cu Rusia ? 
Ştire din izvor foarte bun. — Eu: Nu ştiu nimic şi nu 
cred nimic. — El: Aceasta mi-a asigurat-o şi Morţun. 
Dar dacă Rusia ar primi, de-odată, propunerile române? 
Morţun : Tot ar mai rămâne Bulgaria, sau altceva! (Mi 
se pare că-şi aseund jocul. Azi dimineaţă «Dimineaţa» 

"zicea. că Tripla Inţelegere nu va, mai face nici o pro- 
punere şi că va aştepta ca România să reia convorbirea!) 
— Eu : Dar Austria ? Niei o propunere, când se vede că 
a tăcut propuneri Italiei? — E]: Cred sigur că da, 
dar este un secret absolut. 

Imi arată o scrisoare dela, Cartierul general, unde 
se consideră rezistenţa rusească ca sfârşită. Oamenii 
încep să lipsească. Adaogă : Ar fi o nebunie să vă de- 
claraţi în acest moment ! 

12 Mai. — Maiorescu îmi comunică convorbirea. 
sa cu Lahovary. Simţind că Lahovary, care i-a expli- 
cat foarte pe lung consideraţiile lui politice,  anun- 
țând triumful Triplei Inţelegeri după intrarea Italiei, 
îşi va pune candidatura, Maiorescu i-a declarat pe faţă că 
e hotărît să combată orice schimbare în direcţia partidu- 
lui. Lahovary i-a destăinuit chiar că liberalii aveau în- 
credere în el. 

—Intâlnese pe Brătianu la d-na Cantacuzino (Cru- 
cea roşie) : «Ce noutăţi ?». — «Ce ştiţi prin gazete ; am 
să te văd mâine, dacă nu sunt la țară. Am văzut pe 
cei doi (gazetele : Take şi Filipeseu)». 

— La eşire, A. Constantinescu : «Dar ce vor iar 
prietenii tăi ?» — «Să mă dea peste cap pentru a putea 
face presiune asupra guvernului, pe care îl acuză că nu 
face Rusiei concesiunile necesare».—El : «Ar fi de dato- 
ria lor să nu o spue, chiar dacă sar ajunge la obligaţia
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de a se da ceva. Pot ei să facă ce vor vrea, pe Brătianu 

dintr'ale lui nu-l poate scoate nimeni». 

13 Mai. — Iar vine Czernin la informaţii; îi re- 
pet că nu ştiu nimic. Şi profit ca să-i spun: «Dar 
D-v. ? Nu faceţi nici o ofertă României î».—E] : «Pentru 

neutralitate, nici una : dacă România, vrea să intre, altă 
socoteală, după cum o ştiţi de multă vreme». (Basara- 
bia). Eu : Nu e vorba de asta! Aţi intrat cu Italia 
pe calea, concesiunilor teritoriale, şi pericolul era mai 

mi& — Ei: Dacă se fac oferte şi Brătianu refuză să 
trateze, se strică tot, aşa că prefer să nu sugerez nimic. 

— Eu: V'aţi gândit că dacă intră România în război, 
Constantinopol e pierdut? Aceasta ar însemna rivali- 
tatea Rusiei ; o armată nouă care se poate organiza . 

dincolo de Niemen. — El: S'ar oferi în Bucovina, dar 

nimic în Ungaria ; este imposibil. — Eu : Ceilalţi ne-ar 
lăsa să luăm tot, acolo! 

La sfârşitul convorbirei, aflând că trebue să văd 

pe Brătianu, mă roagă, dacă simt că Brătianu ar ac- 
cepta să stea de vorbă în; vederea unei acţiuni comune, 
că ar putea... — Eu: Ar trebui să fie o propunere foar- 
te însemnată : altfel ce guvern ar îndrăzni să se mişte ? 

— 3 ore. Comitet consultativ la Lahovary. Lahovary 
declară că nu mai poate să mă susţie ; că odată Italia 

intrată, acţiunea României devine iminentă şi că tre- 

bue un partid unit pentru ca să aibă autoritate în ac- 

țiunea sa, — După ce am primit propunerea unui Con- 

gres, în care o mare proporţie este pentru mine, mi 

se scoate o propunere de a convoca din nou comitetul 

executiv (M. Cantacuzino adaogă că poate congresul ar 
fi inutil !); şi apoi o propunere de a coopta pe Lmcasie- 
vici şi Dr. N. Tomescu. M'am păcălit ea un copil con- 

vocând comitetul pentru a, discuta oportunitatea con- 

gresului ; trebuia să-l convoe «de plano». — Luni 18. 

comitet ; Marţi, congres. — Lahovary m'a părăsit cu to- 

tul, şi Vlădescu, după ce a votat cooptările, îmi propune 
să alegem pe Andreescu la C.-Lung, pentru a anula în 
parte aceste cooptări! Câtă murdărie şi câtă trădare!!... 

14 Mai. — Bussche confirmă succesul la est de 
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Przemisz]. Deschid chestiunea propunerilor : «Vor fi». 
Reamintesc că dacă nu sunt foarte atrăgătoare, e mai 
bine să nu se facă. Dacă lucrul este serios, să; nu se 
piardă din vedere că, se joacă o partidă hotărîtoare pen- 
îmu Austro-Ungaria. Simt că el nu mai are încredere în 
Brătianu. 

— Primul ministru n'a dat semn de viaţă. Spun 
lui G. Stirbey că găsese straniu să nu mi se vorbească 
nimie de situaţie... 

— Seara. svon dela, legația sârbească: Brătianu nar 
vedea cu ochi răi venirea lui Lahovary (chiar el se 
lăuda lui Maioreseu că Brătianu avea încredere în el) ; 
Marghiloman este foarte bine văzut de Curte şi Regele, 
care nu vrea războiul, îl ţine în rezervă dacă Brătianu 
vrea să-i forţeze mâna. Având la conservatori pe La- 
hovary, partizan subit al războiului, el este liber să se 
Joace de-a demisia fără teamă. Aceasta este interesant 
de reţinut. 

— Conferinţă cu câţiva prieteni politiei asupra si- 
tuaţiei. Maiorescu : Paul Greceanu, caze trece drept par: 
tizan, al lui Lahovary, a declarat că împărtăşeşte mo- 
dul de a vedea al lui Lahovary în politica externă. dar, 
pe de altă parte, cum simte că ceeace se face nu este 
lucru cinstit, rămâne fidel lui Marghiloman. 

— Mille a divorţat de Acţiunea, Naţională. EI atacă 
pe Rege pe tema că a benchetuit (aiurea vorbeşte de 
chef) cu Czernin şi Bussche la Copăceni, în ajunul zilei 
de 10 Mai. De fapt, sa aflat că acum vre-o 10 zile Re- 
gina le-a arătat grădina Sa, moştenită dela Gh. Filipescu. 

— Pe de altă parte, guvernul nu proectează să in- 
terzică întrunirea, sub cerul liber din Cişmigiu, Dumi- 
neca viitoare, pentru a manifesta în favoarea Italiei. 
Această întrunire a fost anunţată de gazete în acelaş 
timp cu primirea lui Take şi lui Filipescu, Luni, la 
Brătianu. Prin «La Politique» am întrebat dacă erau 
relaţii «de cauză la efect» ? Cocăneanu, inspector admi- 
nistrativ, om de casă al lui Brătianu, a spus în faţa 
lui Paul Teodoru că Brătianu trimisese pe aceşti domni 
la plimbare... (?!) Da
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15 Mai. — Czernin a văzut pe Brătianu. La pri- 
mul cuvânt de acţiune comună în schimbul compensaţii, 
Brătianu a declinat net orice conversaţie. Dar ar fi în- 
trebat: «ce oferiţi în schimbul neutalităţei 7... Convor- 
bire, pe care Czernin de astădată, a, refuzat să o susție. 
Czernin este de părere că Brătianu ar dori să obție con- 
cesii fără să rişte nimic: «ca în 1913; dar nu se câştigă 
de două ori în viaţă lotul cel mare». — Czernin îmi spu- 
ne că trebue să se formuleze ce sar vrea ca preţ al 
colaborărei şi că se va răspunde imediat, da sau ba. 
A lăsat să se înțeleagă, după multe reticenţe; că în plus 
de Bucovina, s'ar mai putea avea ceva. Imi cere să 
sondez pe Brătianu, ceeace refuz. Nu sunt măcar sigur 
că voi vedea pe Brătianu. 

» — Preparăm congtesul. Mult devotament, la Barbu 
Catargi. 

16 Mai. — Din nou îmi vorbeşte Bussche de pro- 
punerile posibile austriace: Bucovina României, iar 
Transilvania principat independent, depinzând de Viena, 
ca, înainte de 1687. Il fac atent cât de puţin e aceasta, având 
în vedere perspectivele eu cari suntem ademeniţi de 
aiurea, și ce teribil lucru poate fi. mai ales pentru Con- 
stantinopole, dacă intrăm. Imi răspunde că toate a- 
cestea trebue să fi fost cântărite la Berlin. Mă întreabă 
pentru prima dată, ce gândese de Bulgaria ? 'Teamă ?.. 

— Atrag încă odată atenţia lui G. Stirbey, cât de 
ciudată este tăcerea, lui Brătianu, care nu, mă ţine în cu- 
vent cu nimica. Stirbey tace. Presupui că e cel puţin 
de părerea mea şi că împărtăşeşte poate bănuelile mele 
despre mica, înțelegere Brătianu-Lahovary. 

— Asupra manifestaţiei de mâine, Teodorian ra- 
portează că Hurmuz ţine din anturajul Băneei că, a- 
tunci când Take Ionescu şi Filipescu s'au dus la Bră- 
tianu, i-au cerut, în numele Acţiunei, autorizarea de a 
organiza, această manifestaţie şi autorizarea le-a fost 
dată. (Aveam dreptate când ziceam în «La Politique»: 
«Relaţii dela cauze la efecte!) 'Teodorian ştie că a- 
genţii liberali aleargă în culoarea de albastru pentru a 
aduna, contra-semnături 'dela aceia cari au votat pentru 
mine moţiunea de încredere.
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18 Mai. — Comitet executiv. O ignominie: Au 
adus şi pe Pariano, demis de chiar comitetul lui, pe C. 
Colibăşanu, pe care nu Pa ales nimeni, şi pe Pompiliu. 
"Vlădescu, delegatul lui Emanoil Antonescu, singur. Mă 
las înşelat şi admit şi pe Lucasievitz şi pe "Tomescu şi 
chiar pe Mani, cei doi dintâi impuşi de comitetul execu- 
tiv, ultimul emanaţia comitetului execuțiv de Ilfov. Ime- 
diat, asupra alegerei atât de clară şi legală a lui Titu 
'Cananău, începe chestiunea politică. Lahovary declară 
că mă părăseşte şi Vlădescu face la fel, In mijlocul gă- 
lăgiei şi apostrofelor violente (generalul Argetoianu a 
uitat buna cuviinţă până în a zice lui Maiorescu Car fi 
făcut mai bine să rămâe profesor decât să facă, politică, 
aşa încât chiar Luca Elefterescu cel dintâi Pa scuturat), 
se pune chestiunea de încredere: Cer atunci să fie votată 
sau de către comitetul care a ţinut şedinţă la 20 Aprilie. 
-— aşi: fi avut 32 voturi contra 3l — sau să se valideze 
toate alegerile, aceşti domni voind să, pue la socoteală pe 
cei trei adăogaţi în şedinţa plenară dela 19 Aprilie, eeea- 
ce le-ar da 34 voturi contra 32. Ei nu acceptă, ridic şe- 
dinţa. Semnăm un proces-verbal în 32, plus Titu Cana- 
nău. J. Goilav, Ghiţescu şi Zănoagă, legalitatea alegerei 
cărora n'a fost contestată, — Rămaşi singuri, ei declară 
vacantă preşedinţia şi însărcinează pe I. Lahovary cu 
direcţia, provizorie. 

19 Mai. —— Congresul. Ceeace a fost congresul... 
a se citi notele stenografice ale lui Stahl. Filipescu, în- 
grozit, când voind să se impue, a fost huiduit cum niei- 
odată nimeni ma, fost huiduit, Grigore Cantacuzino pre- 
tinde că a vrut să mă lovească cu bastonul, dar el şi 
dr. Giani Pau reţinut. Calimaky a primit dela Nicu Doi- 
<ciu un pumn magistral.— Fratele meu a adus propuneri 
de pace. După ce am conferit cu Maiorescu, am declarat că 
dacă se ţine congresul şi dacă avem majoritatea, am să 
propun în urmă un «partaj» cu Lahovary. Conferinţă în 
patru. Maiorescu merge cam departe, voind să încredin- 
ţeze comitetului regularea ulterioară a înţelegerei. Răs- 
pund : Voiam să deschid congresul şi să cedez preziden-
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ţia lui Maiorescu ; vom persista, la această soluţie. — Fi : 
Dar atunci, şi Olănescu îl va propune. pe Maiorescu. — 
Eu : Se va anunţa că o moţiune, eu 200 de iscălituri, este. 
depusă.—Ei : Nu se va ceti textul...— Maiorescu: Voi 
spune că va fi cunoscut prin procesul-verbal. — Eu : In 
urmă voi anunţa că voi face propuneri pentru colabora- 
rea cu Lahovary. — Filipescu : Da, esta este o noutate 
şi nu ar trebui precizat nimic..—Lahovary : Ba tocmai e 
nevoe de această precizie.—Eu: De sigur, căci odată cu d- 
Lahovary, înţeleg din observaţia, lui Filipescu, că ar tre- 
bui consultaţi şi ceilalţi. — Lahovary : Dacă nu mai a- 
veţi încredere în mine... —- Filipescu nu mai rezistă şi 
chiamă pe membrii lor din comitetul consultativ spre a 
delibera. — Am avut buna, idee să spun că comitetul exe- 
cutiv nu putea să rămâe cum este. 

După congres, nedumirire; unii mulţumiţi, majori- 
tatea iritată de gestul meu. Arion, în special, supărat şi 
ne admițând formula de împărţirea şefiei. Ca şi Aslan, 
Meissner şi Mehedinţi. 

La 314 scriu lui Lahovary, rugându-l să-mi dea o în- 
tâlnire, pentru a examina împreună chestiunile cari pot 
aduce cel mai curând realizarea declaraţiilor făcute la 
congres. In loc de a răspunde, duce serisoarea mea lui 
Maiorescu, care mi-o restitue. — La 814; Maiorescu vine 
la mine. Lahovary şi Filipescu au fost la el; sunt nemul- 
tumiţi de declaraţia făcută în congres şi ar voi ca mâine, * 
în comitet, să se reguleze tot. Dar cum?a spus el, în 
statute nu se vorbeşte de doi şefi. — Bi au propus ca eu 
să demisionez mai întâi şi apoi să se aleagă. —F1l: Un 
fel de colaborare cum a fost guvernul meu? — Eu: De- 
misiunea mea? Asta nu se poate. — El: Atunci ruptura, 
Doamne... —Eu : Avem de vorbit de comitetul executiv, 
de organizaţiile din Capitală, de politica externă. Forma 
se va găsi pe urmă. — EI: Ii voi seri mâine, să stea de 
vorbă cu D-ta. 

31 Mai. — Von dem Bussche, aflând probabil dela 
Lupu Kostache că văzusem pe Brătianu. mă întreabă în 
ce stare de spirit Pam găsit, sora sa spunându-i că-l văzuse 
neliniștit. Vorbim imediat de ofertele de făcut, nu pentru
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acţiune, dar pentru o stare intermediară : o neutralitate, 
care ar rezerva, o acţiune eventuală, dacă e posibilă.—EI: 
Ii este frică da un refuz al lui Brătianu. — Eu: Ce are 
aface, dacă trebue să intervie o soluție brutală zilele 
acestea, întrun sens sau celaltţ? — Na spus Bră- 
tianu lui Czernin, în treacăt, căci în treacăt se şoptese 
lucrurile esenţiale: «dar pentru neutralitatea mea, 
ce-mi daţi ?» — EI: Czernin a, înţeles că niciodată Bră- 
tianu nu va admite o acţiune ulterioară, şi de aceia a 
tăiat-o scurt. (Nota :.Czernin a spus lui Maiorescu că 
ware încredere în Brătianu). —'Eu: Din toată conver- 
saţia mea de ieri a eşit impresiunea că, Brătianu ar fi în- 
cântat să aibă un câştig fără a trage sabia, cexact ca Ma- 
iorescu în 1913».—Mrebue să se înţeleagă, că Brătianu nu 
poate face propuneri. Să i se facă; nu este om să le spe 
culeze dincolo, ea să obţie mai mult, Trebue grabă însă, 
ca să nu existe un fapt, îndeplinit, militar sau politic, 
care să facă poziţia, mai grea. —Bussche îmi mulţumeşte; 
zice că mai are de vorbit cu cineva şi de aceia este ţinut 
la atâta discreţie (17); că acesta, este şi modul lui de a 
vedea şi că va, lucra, în aşa, mod, încât se va, face presiune 
desigur asupra Austriei, după ce va veda înțâi pe Bră- 
tianu. E mulţumit mai ales că Brătianu este susceptibil 
de a primi soluţia intermediară. 

1 Iunie. — Caernin este mulţumit de situația generală. 
„Reîncep insistenţele mele pentru propunerile de făcut.— 
«Pentru neutralitate: imposibil, nimie i» — Eu: «Este 
neîncrederea, D-v. faţă de Brătianu care vă face să, vor- 
biţi aşa, o ştiu (prin Maiorescu), dar nu aveţi dreptate».— 
EI: «Dacă suntem bătuţi, România tot se va arunca a- 
supra noastră». — Eu: «România, poate să facă ca să nu 
fiţi bătuţi şi ca Constantinopolul să nu cază. V'am pre- 
venit la timp că Italia vă părăseşte, şi aţi manifestat tot- 
deauna o încredere absolută în părerea contrarie».— Fl : 
«Mă arătam mai încrezător decât eram...». — Eu: «Bă- 
ați de seamă şi nu vă lăsaţi orbiţi de succesul din Ga: 
liţia b 
— Barbu Catargi îmi spune în faţa lui Mehedinţi, 

că a petrecut seara, de eri eu colonelul Semenow, care era 

31
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mereu cu paharul în mână, şi că Semenow ar fi spus 
clar că trebue răsturnat Regele şi pus Prinţul Carol; că 
numai atunci se va putea intra, în acţiune. (A se a- 
propria de cuvintele ţinute în Rusia, raportate de M. 
Săulescu, de mai toţi oamenii politici : Regele Ferdi- 
nand catolic, în desacord cu poporul său «pravoslavnie», 
şi că trebue să se scape de el). 

2 Iunie. — Astă-seară «I/Indâpendance» şi «Viitorul» 
atacă Acţiunea Naţională, iar «Epoca» cu «Dimineaţa» 
ameninţă pe Brătianu. «Epoca» spune limpede că Bră- 
tianu i-a, minţit (pe Filipescu şi ai lui). Articole isterice. 

Aceste ameninţări vin toemai când o depeşă anunţă 
că Mackensen a bătut din nou pe Ruşi şi le-a luat 16 mii 
oameni. 

6 Iunie, — Văd pe Bussche la club şi-l întreb ce mai 
e nou î El îmi răspunde că, văzând pe Brătianu, nu a în- 
trebat nimic dar i-a povestit versiunea publică asupra 
negocierilor lui Poklevsky : acceptarea propunerilor 
ruseşti, acţiunea rămânând subordonată înțelegerei sta- 
telor-majvare. Brătianu a răspuns: ca să fie înțele- 
gere între statele-majoare, ar trebui să fie acord diplo- 
malic, şi acest acord nu există. 

7 Iunie. — Czernin îmi aduce raportul unui agent al 
lor, că un preot transilvăneân, Imbronie, 26 str. Cobăl- 
cescu, este aprins peste măsură şi s'a declarat gata să 
mă ucidă —Mi sa spus eri că la Filipescu este o continuă 
detilare de refugiaţi şi că el îi excită în contra, mea, — 
I/am întrebat din nou dacă au de gând să se încrează 
numai în steaua lor şi dacă nu se gândeau să facă pro- 
puneri. El mi-a răspuns întâi, că la ce servese concesii 
teritoriale pentru neutralitate, căci dacă sunt bă- 
tuţi, cu toată neutralitatea, România se va năpusti asu- 
pra lor. — Eu: 'Tot neîncrederea D-tale în Brătianu. — 
EI: Nu, dar Brătianu de câte ori îi vorbese îmi spune să 
mă uit la opinia publică, şi nu face absolut nimic pentru 
a o schimba.—Eu : Este cu mâinile goale !—El : Şi dacă 
facem o pace separată cu Rusia ? România ar putea ob- 
ține tot: 48 de ore mai târziu n'ar mai avea nimic. — 
Revenind la punetul de plecare, el: Imi frământ creerii;
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poate D-ta vei găsi mai uşor o formulă : Să se dea Ro- 
mâmei (nu simplă, promisiune) Bucovina românească 
(mai târziu n'a mai fost vorba. de partea. românească), 
ca aceasta să fie pentru opinia publică. Dar să fie bine 
înţeleş între Rege, guvern şi D-ta că, în mod secret, sun- 
Zeți angajaţi să intraţi întrun timp hotărât în contra 
Rusiei. Caută şi D-ta formula. In această. direcţie se 
poate lucra... 

Răspund: Sper să văd pe Rege şi dacă găsesc ceva 
am să vă spun. Rezerv numai decât chestia, Transilva- 
niei, zicându-i : doreşti un sistem de alianţă bazat pe prie- 
tenie, cu această latinitate, certată cu D-v. Şi nemulţu- 
mită? Oare e posibil? 

8 Iunie. — Neniţescu are convingerea că se tratează cu 
Germanii. Este de părere că momentul a venit să iau po- 
ziţie întrun mod hotărât şi să avizez pe Rege şi pe Bră- 
tianu de necesitatea de a ne orienta definitiv în contra 
Rusiei. a 

— Un apel al «Uniunei Românilor» (Mândrescu). a- 
doptat de Acţiunea Naţională, convoacă, pe cetăţeni la 
un mare meeting pentru ziua de 14 la Arenele Romane, 
pentru a manifesta în favoarea răsboiului imediat, ală- 
uri de Tripla înţelegere ! (Aceasta, tocmai în momentul 
când aliaţii sunt la porţile Lembergului). 

9 Iunie. — Intors de la Berlin, Hahl-Bey vine să mă 
vază, însoţit de Sefa Bey. Vorbim de propunerile ce ar 
trebui să le facă Austria. Ştie că Germanii ar fi dispuşi; 
dar Austriacii n'au încredere. Tot aceiaşi teamă: dacă 
dau Bucovina şi dacă în urmă sunt bătuţi ce siguranţă 
ar fi pentru ei?—Eu: România nu poate, fiind un stat mic, 
să-şi permită să trădeze legătura făcută. — Dar dacă se 
dau avantagii pentru neutralitatea, bine voitoare, şi-Bul- 
garii au să ceară avantaje? De pe acum ne cer şi nouă 
şi D-v. Nu ştiu dacă am putea noi să concedăm ceva. — 
Restul lungei conversații urmează, asupra aceluiaşi. su- 
biect. Insist asupra nevoei, mai ales de a alimenta 'Dur: 
cia cu muniții şi de a scăpa Constantinopole. Deci, sa- 
crificii serioase ale Austriei pentru România. e 

— N. Ioamid, fost deputat la Slatina, venind din So-
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tia, a văzut acolo pe miniştrii Radoslavoft, Tonceff ŞI A- postoloff. Toţi i-au spus că România, va, servi de regula: tor Bulgariei (7). Un general i-a afirmat că a ataca as- tăzi Constantinopole prin Ceatalgea, este o imposibili- tate strategică, atât de bine este fortificat, Poporul, fi- lorus. Toată lumea în contra dinastiei. Ioanid e mirat de: faptul că toţi oamenii politici se ocupau mai ales de ceea ce fac sau gândese eu. Radef n'are nici un credit. 
Miercuri, 10 tunie.— Intreb pe Bussche să-mi spue sin- cer dacă se tratează sau nu, EI, după ezitare : Da, dar nu trebue să o afle cineva; căci numai noi Germanii tra- tăm. — Il pun în curent cu propunerile lui Czernin : im- posibil să atac pe Brătianu, dacă nu ştiu nimic asupra. intenţiilor pentru drepturile politice ale Românilor. — EI: Da, vor fi acordate. Mă sfătueşte să văd pe Bră- tianu, fără întârziere, (Oare lucrurile mar merge bine ?) Imi anunţă că, legaţiunea austriacă i-a telefonat că Lem- bergul a căzut ieri la ora 7, Halil-Bey i-a spus că se vor reîncepe atacurile în contra, Serbiei ; el nu ştie nimic, 
— Pic Pherekyde vine în fugă de la mama sa; Mi- hail Pherekyde, indignat, a lăsat să scape că, Poklevsky a, povestit lui Brătianu cum că Lahovary a fost la el ea să-i declare că: poate să conteze pe sprijinul lui şi pe acela a] lui Take şi Filipescu. Cum e vorba de pre- 

tenţiile României, în contra cărora Rusia ridică fel de fel de obiecţiuni este în adevăr puţin românesc! Şi îmi reamintesc că, eşind dela, Crucea, roşie, A]. Constan- 
tinescu, chiar el, găsea că atitudinea acestor domni, care 
criticau guvernul în loc să-l susție faţă de, diplomaţii Triplei înţelegeri, era puţin patriotică! 

Joi, 11 Iunie. — Czernin vine sub pretextul să mă in- 
vite la. conferinţa ce o va ține Randa, cu ajutorul hărţi- 
lor, pentru a, explica grandioasa operaţie militară care a 
adus reluarea Lembergului. Vorbim din nou de propu- 
nerile de făcut României. A văzut eri pe Brătianu. care 
se plimbă în lung şi în larg şi nu vorbeşte decât de răs- 
punderea, lui. Czernin mi-a explicat că, în interesul Ro- 
mâniei n'ar trebui să piardă toate ocaziile. Pentru el, 
Brătianu nu vrea să facă nimica. Discutăm: 1) Nu poate:
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ti vorba de Bucovina românească; ne trebue tot, împreu- nă cu Cernăuţi. E]: Chestii de detalii ; nu sunt bine orientat, dar de sigur ne vom înţelege. — 2) Quid cu “Transilvania, cu care nu pot merge în necunoscut ? — EI : "Toate acestea sunt fără valoare, căci cine ar putea face atâtea concesii, dacă e vorba numai de neutralitate? Eu: Ti-am spus, Maiorescu ţi-a, spus şi el: 'Trebue o si- tuaţie intermediară: neutralitatea. binevoitoare şi ocu- paţia Bucovinei conduc la război, — EI: Ce garanţii ? — Eu: Regele, oamenii politiei.—E1: Când momentul va, fi venit, Brătianu n'are decât să, spue: nu pot, şi farsa e jucată. — Eu: România poate rămâne neutră, dar nu poate face o murdărie, pe care numai statelor mari le dă mâna să şi-o permită. —E1 ; Pormulează D-ta, fără iscă- litură, un program, un «tiro memoria» (sic) şi să avem o bază de studii. — Cer câte-va, zile, de oarece trebue să vorbesc cu prietenii, ca partidul să nu se găsească legat. 
— Bussche aştepta în salon: Ai văzut pe Brătia- nu ? — Nu; Ştiam (9) că trebuia să, primească pe Czer- nin ieri, şi am evitaţ coincidenţa. — EI: Este grabă, căci trebue să-l văd diseară şi ar trebui ca D-ta să fi vorbiţ : cu el înainte. — Bu: Foarte bine, dar n'am nimic precis Şi W'ar trebui ca Austria să se îmbete de speranţe. Aveţi succese mari, dar frontul rusesc nu e rupt. Mai trebue să vorbesc cu prietenii mei, căci dacă este un program de propus prin noi, acesta ar trage după sine şi un me- morandum către Rege, ete. 
O oră mai târziu, primesc un bilet de la, Bussche prin 

care mă roagă să nu întârzii de a vedea, pe Brătianu, 
căci şi e] are o telegramă să-i aducă. Să-l văd eu înainte, 
să caut a alcătui un program. Şi în post seriptum : «Este 
pericol de a mai aştepta» (21) 

— Brătianu, ll ore la Interne: «Te vei împăca cu 
Filipescu»? — Protestez.—E], râzând: «Te iartă pe D-ta; 
mă atacă pe mine». «I2a luaţ apa rău pe Lahovary; nu 
se potriveşte cu ce-mi spunea mie», «Despreţuese mai 
puţin pe cei cari fac agitaţiile naţionale, pentru bani. 
decât pe cei cari le fac pentru situaţiuni politice şi pen- 
tru consideraţiuni personale». 
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Abordez chestia străină: Din convorbirile mele. Du- 
minică, cu Czernin, ar rezulta că sar gândi la concesii 
şi teritoriâle şi naţionaliste în vederea unei neutralităţi 
binevoitoare, care ne-ar duce mai târziu la acţiune. Ex- 
pun: Bucovina, drepturi politice şi statut în Transilva-- 
nia şi probabil libertatea Dunării la, Porţile-de-fer. — 
EI: Neutralitatea binevoitoare. adică trecereă munţilor, 
ar trebui schimbat ceva, prea e greu. Vezi ce sa în- 
tâmplat pentru câteva vagoane. De altminterea sunt dis- 
pus să menţin neutralitatea cât voi putea, chiar fără alte 
condiţii. Bucovina? Nu ţi-o lasă Ruşii. — Eu: Nu înţe- 
leg; evident că ar trebui să o ocupăm din momentul ce 
a redevenit austriacă; Austria, va cedat-o. — Drepturi 
Transilvănenilor? Mă tem că aceasta nu va produce nici 
un efect în România. Statut? EI îi va diviza: unii din ei 
sar pune bine cu Ungurii în contra, celorlalţi (!7) — Eu: 
Esti sigur D-ta că Românii diriguitori de acolo vor ane- 
xiunea? Atât li s'a împuiat capul, încât satele tot aşteap- 
tă sosirea noastră. Conducătorii lor, Mihaly şi Hoszu mai 
ales, îmi păreau că găsese că un statut ar fi «pământul 
făgăduinţei». — EI: N'am aceiaşi părere... (aceasta, spus. 
tără convingere), şi Unguşii nici nu sau gândit la o am- 
nistie; ce facem cu atâta lume ale cărei bunuri sunt confis- 
cate? Acesta e elementul care se agită... Mi-ar trebui, pen- 
tru aici, o rectificare de graniţă în 'Transilvania. — Eu: 
Ce înţelegi prin aceasta? — EI: Cred că o ştii: Haţeg-: 
Caransebeş, acest bloc atât de compact românesc ! — 
Cine poate da aceasta pentru neutralitate ? Atunci 
«mai bine mi-ar conveni acţiunea cu aceste concesiuni» ? 

(Toată convorbirea aceasta trădează nehotărîre: vrea 
concesiuni mari pentru neutralitate şi adaogă «voi păs- 
tra-o cu orice preţ şi cât mai mult cu putinţă». Cere 
concesii teritoriale spre Severin şi nu se ocupă de res- 
tul populaţiei române ! Impresia mea: Nu vrea să se 
angajeze). 

Am obiectat: Dar dacă Rusia încheie pace sepa- 
rată ? — Aceasta e exclus! — Şi dacă Rusia vă face 
toate concesiunile şi vă dăruieşte tot Banatul? — E]: Nu 
e posibil din cauza Serbiei !
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Când ne-am despărţit, am hotărât să propunem 
amnistia  Austriacilor. Constat că Brătianu părea 
foarte turburat. 

12 unie. — Virgil Arion ar dori să se ia poziţie. 
Stere gata să ajute acţiunea. Vorbim de modul cel mai 
bun de a pune chestia Transilvaniei, pe care o urcă până 
la Barnuţiu, care n'a, vorbit niciodată decât de «liber- 
tate naţională». Este de altmintrelea în cadrul legei na- 
ționalităţilor din 1868. Qeeace trebue, este o libertate 
etnică, 

La dânsul. la începutul răsboiului, de faţă fiind Lu- 
caci, Goldiș, Vaida şi Vlad, ei au spus clar: «Dacă ne 
puteţi lua pe toţi, bine; dar să nu luaţi numai pe unii, 
fiindcă perim cu toţii». Aceasta nu prea cadrează cu 
rechficarea lui Brătianu ! 

— Bussche a văzut eri pe Brătianu şi nu e de loc 
mulțumit, căci acesta i-a vorbit de neutralitatea actuală. 
Bussche i-a arătat o telegramă din Berlin prin care se 
declară că situaţia militară şi politică, actuală permite 
a se da, asigurări că se poate apăra România şi că ar fi 
dispuşi să o facă. Aceasta ar fi avut aerul să influen- 
teze pe Brătianu. — Ştiu. a zis Bussche. că aţi expri- 
mat preferinţe pentru un regim mixt la Dardanele. — 
Brătianu : Cel mai bun regim pentru noi este regimul 
turcesc. — Bussche a oferit, atunci ca fortificațiile Dar- 
danelor să fie astfel dispuse. şi aceasta este studiat 
şi găsit posibil. încât comerţul român să nu sufere 
niciodată. — Asupra regimului 'Transilvaniei, Regele 
trebue să fi primit astăzi punctele concedate : «In caz de 
cooperaţiune, se poate obţine încă mai mult».—Insinuez: 
Serbia nemulțumită, ce acces la mare i se poate da? 
Poate că deslipind-o, sar putea forma un bloc baicanie 

„util. — El: Numai un semn şi pot primi ordinul să tra- 
tez cu ea! 

— Am convocat pe Verzea, pentru orientarea asupra 
Transilvaniei. E o nebunie de a cere teritoriu: este 
imposibilitate : şi apoi dacă sar lua trei comitate, 
spre Banat, ar fi să se desnaţionalizeze tot restul, pro: 
porţia Românilor scăzând prea mult. Verzea a văzut
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pe Popovici, ministrul Sandor, a conferit eu Vaida, Vlad : ştie că, statele-majoare germane şi austriace au făcut presiuni. „Pretenţiile româneşti, formulate de Au. rel. Popovici de acord cu Maniu, care fiind soldat tre- buia să tacă, sunt: Autonomie provincială pentru Ro- mânii din 'Transilvania şi Ungaria, la fel cu Croaţia, Slavonia ; o Cameră (dietă) pentru legislaţia provinciei, Românii fiind mai numeroşi decât Croaţii; o reprezen- tare proporţională numărului lor în Camera din Buda- pesta. Autonomia financiară, pentru afacerile de cormn- petinţă ; ca garanţie imediată, un comisar reprezentanţ al guvernului central pentru comitatele române, şi un ministru fără portofoliu la Budapesta, dar amândoi luaţi printre oamenii partidului naţional; garanţii se- rioase pentru autonomia provincială. 
13 Iunie. — Mihaly îmi vine pe neaşteptate. El crede că pentru moment este imposibil să ne gândim la luarea Transilvaniei; el nu împărtăşeşte prevenţiunea lui Gol- diş şi crede că cele trei sau patru comitate ar pune res- tul ceva mai mult sub influenţa secretă a României (7). EI nu crede ca Ungurii să primească cererile formulate la Viena, şi al căror text îl cunoaşte: «dacă sar obţine, nu s'ar putea spera nimie mai mulț». 

14 Iunie. — Moartea subită a lui Lahovary. Vestit la ora, 9% de Herescu. Sunt ce] dintâi care sosesc la casa mortuară şi care mă ocup de familie, răspândită în lumea toată. 

— Faimosul meeting dela arenele romane, semnalat ca trebuind să schimbe mersul lucrurilor, a, fost un fiasco. Filipescu ma, asistat: Blondel îi face, la Jockey-Club, vii mustrări. Deşliu a reacţionat, scuzându-l din cauza, do- liului lui Lahovary (moft); Blondel: «In astfel de îm- prejurări nu există nici un doliu!» Mitilineu, Do- brescu, ete. sunt scandalizaţi ! ! — Potopul care a căzut pe la ora 5 a schimbat întrunirea înt”o fugă generală. 15 Lunie. — Intrunirea, privitoare la Club; în majori- tate părerea este contrarie oricărei soluţii care ar pro- voca, un scandal. 
— La amiază am conterinţă intimă la Neniţescu eu
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Arion. Expun eventualul Program : Bucovina, autono- mia Transilvaniei, Porţile de fer. Suntem de acord asu- “pra necesităţei de a atrage atenţia Regelui că este vreme ca guvernul să se ocupe şi cu această lature a chestiunei, — Chemat telefonie la Regina la ora 4%, — Regele vine să-mi vorbească în salonaşul Reginei, câteva mi- nute după sosirea mea, apoi mă roagă să-l însoţese în bi- roul iui. Expun Regelui convorbirile ce am avuţ. Pă- rerea mea este că âr trebui în curând să se ia o hotărâre, căci dacă sar termina criza, fără ca România să fi câş- tigat ceva, răspunderea ar cade asupra, Coroanei. — Re- gele e de acord cu mine. Vorbind de Bucovina, Regele îmi. spune că Poklevsky i-ar fi obiectat că la Cernăuţi nu sunt decât foarte puţini Români; Regele a răspuns : «Puţini Români, dar sunt încă mai puţin Ruşi şi majo- ritate de ovrei; Cernăuţii însă este un centru de cultură religioasă preţios pentru Români». — Nam ascuns Re- gelui că Mihaly nu credea ca Ungurii să concedeze auţo- nomia. Concluzia a fost : D-l Brătianu a fost foarte dibaci; el şi-a făcut reputaţia, că e lipsit de voinţă, trebue ca cunoscuta energie a Regelui să-i dea, curajul de a exa- mina, problema văzuţă din punctul de vedere al puterilor centrale. — N'am obţinut nici un răspuns precis, dar Regele m'a ascultat cu bunăvoință. Sentimentele proprii ale Regelui se manifestă prin detalii. Când el a reproşat lui Take Ionescu atitudinea sa, i-a spus : «Fără unirea tuturor, cum vreţi să putem vreodată să ne realizăm idealul naţional?» Cu Take aşa trebue să vorbesc, adaogă Regele. — Vorbesc de influenţa rusească care sar exer- cita asupra, noastră în caz de victorie şi pe care o găsese eu disolvantă pentru tânăra, noastră societaţe. — «Ins- păimântătoare !» zice Regele. 
Deasemenea când spun că, cu toate rezervele pe. cari le presupunem, în caz când aliaţii ar lua Constanţi- nopole, ei ar fi siliţi să-l cedeze Ruşilor, Regele zice că aceasta ar fi un mare pericol! Asupra perspectivei unei schimbări de fronţ: «Ce va spune opoziţia Fili- pesco-takistă». — Emiţ părerea că Take poate fi conver- “tit. — Regele zice: «Filipescu este un nebun, dar îl cred
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de bună credinţă; iar celalt este de rea credinţă!» — Eu: 
«El va, evolua tocmai din această cavză». — Regele este 
aspru pentru Lahovary : era o păpuşe î în mâinele celor- 
lalţi. Regele a exprimat reaua opinie ce Lahovary o avea 
asupra lor: cel dintâi este un isteric. iar cel d'al doilea un 

om fără caracter. Asupra Ardelenilor, Regele spune : 

«Le-am dat nas cu toţii». Costinescu este cu totul 
schimbat; el a spus Regelui: «Când vom face răsboiul, 
nu va fi niai de dragul Rmşilor, nici pentru așa zişii 
fraţi din Ardeal !». 

Sfârşitul foartei lungi audienţe a fost: «Partidul 
conservator crede că M. S. trebue să atragă atenţia pri- 
mului ministru că, este acuma, de datoria sa să aibă în 
vedere şi această latură a problemei». 

16 lunie. — N'am putut să ascund d-lui de Bussche 
că văzusem pe Rege. Nu i-am spus aproape nimic din 
convorbirea avută. — EI îmi povesteşte că a văzut pe 
Brătianu, pe care Pa găsit în mai bune dispoziţii, dar că 
i-e «puţin cam frică», El a comunicat lui Brătianu că. 
Germania, oferea o asistență miktară efectivă, baterii 
de campanie şi artilerie grea. Bethmann-Hollweg i-a co- 
municat că dacă am proceda repede, am avea, şi Cernău- 
ţii şi autonomia Transilvaniei. Vorbese de Porţile-de-fer: 

el crede că aceasta va fi uşor şi că deasemenea s'ar su- 
prima Comisiunea dunăreană. 

— M'am abținut de a asista la înmormântarea lui 

Lahovary în urma demersului făcut pe lângă Mitilineu 
de către George Valentin Bibescu asistat de Mavrocor- 
dat, cum că ar fi neplăcut familiei dacă aş lua cuvântul 

"la înmormântare (Mavrocordato nu aproba acest de- 
mers; el împreună cu fiul său au depus imediat cărţile: 
la mine). Take şi Filipescu au ţinut câte un discurs: 
Take pentru a vorbi ca un şef care salută pe alt şef. 

Mândrescu, bădăran, a făcut acţiune de naționalism; gu- 
vernul şiret n'a luat de loc cuvântul : Pherekyde a sa- 
lutat pe deputat şi Missir pe fostul preşedinte al Sena- 
tului. 

— Czernin dorind să mă vadă; am fost eu la dân- 
sul pentru a-i explica că nu-mi era posibil să formulez:
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un program (vezi 11 Iunie). Ar fi necuviincios faţă de 
guvernul ţărei. — E] îmi citeşte atunci unele condiţii 
pe cari i le comunică 'Tisza, Aşi dori să le studiez cu 
deamănuntul ; mi le va trimite. EI insistă că. oferind lui 
Brătianu Bucovina românească, această ofertă nu era 
valabilă decât timp de o lună, şi Brătianu a luat simplu 
act de dânsa. 'Trebue să ştiu că acest termen de o lună 
nu va fi prelungit, Deci. pe la Jumătatea, lunei Iulie tre- 
bue o concluzie.—Il fac atenţ că în caz de acord trebue ca 
puterile centrale să se înţeleagă cu Bulgaria. — Sub ce 
formă ? A împinge pe Bulgari asupra Macedoniei ? — 
Nu, dar un corp de armată cooperând cu Turcii. — So- 
luţie posibilă, 

— Henri Catargi îmi comunică că Luni seară Re- 
gele sa îmbolnăvit şi a fost chemat Buicliu ; noaptea. 
târziu îmi dă veşti mai bune. 

17 Iunie. — Primesc textul franţuzese ale formulelor lui Tisza. Vorbesc imediat despre aceasta cu Mihaly. El 
îmi spune că aceste propuneri sunt cuvânt cu cuvânt 
aceleaşi care li se făcuse lor după începutul războiului, 
departe de a semăna cu ce sa discutaţ, la Viena, cu Au- 
rel Popovici, Maniu şi Vaida. EI nu este mirat de a- 
ceasta; Tisza, în scrisoarea lui către Hoszu, rostise ame- 
ninţări în contra acelora cari credeau că vor putea tranşa. 

“la Viena chestiunile ungureşti. De altfel Appony a ţinut 
de curând la Braşov un astfel de limbagiu, încât nu se. 
mai poate spera nimie din partea Ungurilor. 

Scriu imediat lui Czernin că, nici un Român nu 
poate vedea în aceste propuneri un ajutor pentru difi- 
cultățile problemei. Ministrul îmi comunică imediat că. îmi va da răspunsul peste câteva zile. 

— Am o convorbire cu Nemiţescu, care se oferă să. meargă la Berlin şi căruia îi expun ultimele incidente: 
care aduce o oprire în tratative : «dar chestiunea, T'ran- 
silvaniei poate ea să ne facă să negăm evidenţa ? Ruşii sunt bătuţi, nu se poate mai bătuţi : şi noi să rămânem: 
cu braţele încrucişate ?» 

— Nicu Filipescu este proclamat șef de către frae- 
țiunea, comitetului executiv care Va, urmat. Se tree. ca
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prezente persoane cari, ca Ion Mieleseu, Emandy, Nicu 
Lahovary, sunt lipsă din Bucureşti. Nimic în discursuri 
nu mai miroase a praf de puşcă. Nu mai e vorbă.de in- 
trarea imediată în acţiune a României! Farsă în toată goliciunea ei. | 

20 Iunie. — «Iipoca> nu mai înjură şi nu mai este 
războinică, iar Penciulescu cutreeră mahalale, luând is- 
călituri pe tema: «nu mai facem război». 

— Povolny a văzut şi pe Poklevsky şi pe Blondel. 
A venit eri şi pe la mine. Poklevsky apără pe Brătianu 
şi are încredere în el. Blondel, din contra, fulgeră. 'Tot 
ce se pune înainte, sunt simple pretexte ale Românilor 
ca să nu se bată: «Au muniții pentru două luni. se va 
vedea în urmă !» — Foarte mulţumim ! — Povolny con- firmă tensiunea între Poklevsky şi Blondel, după cele aflate dela Sârbi. 

21 Iunie. — Bussche îmi spune la curse, că propune- 
rile făcute de Czernin nu sunt ultimele. In curând se va 
avea un text satisfăcător. După informaţiunile luate 
la, Sofia : este inexact că Bulgaria stă de vorbă cu Serbia. 

22 Iunie. — Arion şi Neniţescu au o conferință cu 
mine. Nenifescu insistă pentru ca, să iau poziţie. Pentru 
dânsul, chiar fără nimic pentru Transilvania, nu se 
poate sacrifica Bucovina şi Basarabia. Arion e şi el de 
aceeaşi părere, dar întreabă : «Ce poate face Marghilo- 
man mai mult decât a tăcut ?» — Vom urma mâine, 

— Metaxa Doro raportează că fiul Filipescu a aflat 
dela tatăl său că generalul Iliescu i-ar fi spus că de 
abia avem 200.000 de proectile mai mult, ca înainte. La 
care Filipescu ar fi răspuns că tocmai vroia, să atace pe 
Brătianu pentru că a păstrat atâta vreme contractele 
pregătite. (Este probabil că pe aceste date sa bazat pPi- 
lipeseu la întrunirea Acţiunei Naţionale la Dacia, când 
a Zis că nu sutem mai pregătiţi acum decât eram în Sep- 
tembrie, la luarea Lembergului). 

25 lunie. — Sefa-Bey vine să-mi vorbească de 
Crucea Roşie. Vorbim şi de Constantinopol şi îi spun 
cât depinde soluţia Dardanelelor, în ceeace ne priveşte 
pe noi, de concesiunile ce ni se vor face în Transilvania.
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Am găsit totdeauna pe Sefa-Bey foarte pornit, în contra Ungurilor, «prea proşti pentru a, înțelege !» — I] întreb cum stau tratativele lor cu Bulgaria ? El îmi răspunde : «Nu ştiu nimic, nu sunț ținut în curent cu nimic. O fi lene? sau alte motive...? Ştiu că lucrurile nu mergeau prea bine, dar cred că sau îndreptat». 
— Ei Georges Siirbey a exclamat: «Din cauza Transilvaniei no să ne oprim pe drum şi să pierdem totul b—Şi Grigore Cantacuzino a vorbit de posibilitatea. de a trata cu Puterile Centrale; el nu este departe da a primi o completă schimbare de front. 
27 Iunie. — Vorbese cu d-l de Bussche, care ar fi for- mula, acceptabilă : cedarea, imediată a Bucovinei ; această, condiţie ar mulțumi pe Românii din Transilvania, şi ar fi anunţată de către un manifest imperial, căci în acest mod ar fi un angajament şi al Coroanei şi nu numai al guvernului. In schimb : am lăsa liberă trecerea muniţii- lor, am păstra, o neutralitațe binevoitoare şi am încheia. un tratat secret asupra unei acţiuni militare ulterioare. — Asupra audienței lui Bădărău, Blumenteld ra- portează, că Regele. speriat de zăpăceala partidelor. ar fi declarat că va fi obligat să guverneze cu individualităţi. Pentru el. Regele are voință, de fer. Bădărău cere a nu fi părăsit, având în vedere că Sa făcut din el țapul is- păşitor. 

30 funie, — Arion a, vorbit la curse eu Regele. El a reținut mai ales aprecierea Regelui asupra politicei de făcut: «Mă tem ca d-l Brătianu să nu fi rămas tot în aceeaşi direcţie. (Tripla Inţelegere)». 
2 Iulie. — 'Toţ în privinţa negocierilor, Bussche îmi spune că Ungurii ar acorda, şi abrogarea legilor Appony. El va. sugera ea Budapesta să înceapă prin a publica decrete asupra, concesiunilor de făcut Românilor. E foarte liniştit asupra, Constantinopolului. Il întreb dacă aşi putea. .să lipsesc vre-o 15 zile ca să merg la Karlsbad, sau de este vre-o grabă ? E] îmi răspunde că nu € nici o grabă. 

3 Iulie. — Mă duc la Curtea de Argeş. Regina Bir sabeta mă primeşte! înainte de dejun şi mă reţine până
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la ora 6 seara; nu vorbim decât politică. Regina îmi 
spune despre Regele Carol. că şi după moartea lui avea 
un corp de tânăr. Regele Ferdinand avea o adevărată 
adoraţie pentru unchiul său; de câteori poate, reciteşte 
el notele şi impresiile scrise de Regele Carol. spre a se 
inspira. Regina Elisabeta este de părere că Regina Ma: 
ria nu are nici o influență asupra soţului ei. Foarte 
blândă, foarte liniștită, are o vorbă duioasă când o în- 
treb dacă va merge la Sinaia: «Eu aşi dori, mai ales 
dacă e cald, dar nu aşi vrea, să aduc Regelui nici umbra 
unui neajuns : deci nu depinde decât de el». — (Ştiu că 
Brătianu împiedică pe Rege să se instaleze la, Sinaia 
ca să nu se presupuie că există vre-o apropiere de Pute- 
zile Centrale ! !). 

5—6 Iulie, — Repaus la Buzău. Mitilinew vine să mă 
vază; îl sondez şi-l găsese refractar, în principiu, unei 
acţiuni alături de Germania. «Ce ar zice "Țarul 3» 

8 Iulie. — Grigore Golescu, nemulțumit de situaţia, 
economică, revoltat de traficul ce se face cu recolta, este 
tervent partizan al unei acţiuni alături de Puterile Cen- 
trale. Stere a vorbit eu dânsul după audiența sa. Pentru 
Stere, Regele este <o cârpă». Cum Bădărău a eşit dela, 
Rege cu o impresie absolut opusă, probabil că Regele se 
descoperă mai mult sau mai puţin; după persoana cu 
:care vorbeşte. 

9 lalie—Eşind dela Brătianu, Czernin vine la mine. 
EI i-a reamintit că peste 4 zile termenul pentru Buco- 
vina expiră, şi că după aceasta cade şi oferta făcută de 
el. — Brătianu ar fi răspuns: «Dar Ruşii nu sunt încă 
bătuţi !» — Ozernin îmi spune că trebue să se ştie că 
bătrânul Impăsat nu va mai reveni ; căci cu mare greu- 
tate i sa putut smulge hotărârea, să sacrifice o provin- 
die. — Hu îl întreb: «Dar ce i-aţi oferit în ceeace pri- 
veşte Transilvania î» — E]: «Brătianu nu vorbeşte nici- 
odată de Transilvania. El nu ţine deloc la ea». — Eu: 
«Dar alţii. care ar putea şi ei să lucreze, ţin mult la ea ;, 
ce vreţi să se spue ţărei dacă vii cu mâna goală ? Nu 
“spuneai d-ta că Tisza n'a spus încă tot. dar că el nu vrea 
să-şi dea, cărţile pe faţă î — EI: «Sunt sigur că d-tale
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personal, Tisza ar spune tot şi că ți-ar face concesii pe 
cari nu le-ar face altcuiva. Consimte să-l vezi ; îl voi de- 
cide poate, să vie la Braşov». — Imi rezerv răspunsul.— 
El insistă : <Vă rog so faceţi; dar sunţ sigur că nu o 
veţi face ! !». 

Czernin a vorbit cu Costinescu, pe care la găsit 
foarte îmbătrânit, (Aceeaşi observaţie a făcut-o Pierre 
Solomon, care mi-a spus că la 10 Tulie, după ce vorbise 
mult cu Costinescu, acesta, i-a cerut să-i redea o rezolu- 
ție pe care i-o pusese pe o cerere, ca să-şi reamintească 
ceeace scrisese!) Tot ce Costinescu a spus lui Czernin 
tindea, să confirme rezoluţia lor de a merge spre o neu- 
tralitate definitivă. 

— Sefa Bey mă întreabă despre propunerile Un- 
gurilor. Ii citez textul Tisza, pe care îl găseşte puţi» 
precis, şi numai promisiuni şi nimic real. — N'are nici 
o grije în privinţa Constantinopolului, şi este convins 
că Brătianu este hotărât a nu intra în acţiune, Ii răs- 
pund că acesta este un motiv pentru a formula propu- 
neri clare şi precise. dar serioase. El adaugă : «Mai ales 
că nu e nimic de pierdut şi totul de câştigat !». 

— Brămişteanu raportează, impresiile lui Bădărău. 
Pentru e Regele se simte prizonierul lui Brătianu şi ar 
dori un sprijin în afară din guvern ; Bădărău crede că 
ar trebui ca acum jocul să fie dat pe faţă, pentru a. da un 
sprijin Regelui. (Prevestirea dată lui Arion la curse ar 
avea oare acest înţeles ?) — Johnson a. spus lui Brăniş- 
teanu că, în lipsa lui Rubin, Brătianu i-a dat lui direc- 
tiva, că posibilitatea, unei acţiuni alături de Tripla, Inţe- 
legere este de acum înainte exclusă ! Johnson adaugă că, 
lui Brătianu îi e grozav de frică de Ruşi, nu de armata 
lor. dar de atentate şi de revoluţia preparată de ei. — 
Pentru Brănişteanu, guvernul este orientat asupra neu- 
tralităţii definitive. De altfel, aceasta reeşea, deunăzi, 
dintr'un articol din «!Ind&pendanee Roumaine» asupra 
datoriei României. 

— Georges Stirbey nu înţelege să sacrifice Basa- 
rabia pretenţiunilor 'Transilvănenilor. 

Marţi, 14 Iulie, — Sinaia. — Czernin va merge mâine
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la Bucureşti să comunice lui Brătianu că oferta Bucovi- 
nei este definitiv retrasă, termenul fiind expirat încă 
de eri. — II întreb: la, ce bun să tae definitiv aţa? — E] 
îmi răspunde : «Guvernul meu o cere. Nu este de demni- 
tatea noastră să lăsăm o astfel de ofertă în suspensie, 
când d. Brătianu nu-şi dă nici cea mai mică osteneală. 
spre a sta de vorbă cu noi». — Eu: «Rămâne vreo 
urmă din propunerea d-v.? Există vreun text!». — EL: 
«Nu, Convorbirile mele Şi comunicarea, ofertei oficiale 
d-lui Pherekyde şi d-tale ; apoi mai sunt şi telegramele 
mele guvernului. Am procedat cum sa, procedat cu Ita- 
lia, când sa tratat cu dânsa. Dealtminterea, am întrebat 
precis pe d. Brătianu ce cere pentru a lăsa liberă tre- 
cerea munițiilor. Ori cari ar fi pretenţiile româneşti, 
le voi examina imediat, D. Brătianu a răspuns că, cu 
nici un preţ nu le va lăsa să treacă. In totul, o vădită 
rea voinţă. De şapte săptămâni un tren cu rufe şi aju- 
toare pentru prizonierii noștri stă în Serbia; în fine, 
ca chestie umanitară, după ce am învins toate rezisten- 
țele, trenul trebuind să treacă, prin Bulgaria, se expe- 
diază fărăj ştirea mea la Severin, de unde acum trebue 
trimis înapoi. Cu Brătianu nu mai tratăm ! Neutralita- 
te ? Două torpiloare ruseşti sunt la, Cladova. Când ae- 
roplanele noastre le-au descoperit. s'au adăpostit la, Se- 
verin : acesta, este incidentul bombelor căzute la Se- 
verin». — Intreb cu insistență dacă el e sigur de acest 
fapt. — E] afirmă. «Se expulzează mereu supuşi aus- 
triaci, oameni în vârstă pe simplul motiv că Filipescu 
alcătueşte mereu liste de proscrişi! —. Bu: Răspun- 
de-mi categorie ce poţi face şi cât vrei să faci pentru 
Transilvania. — EI: «Primeşte d-ta să vezi pe 'Disza. 
şi îţi va face concesii pe cari mie nu mi le poate face». 
— Eu : «Din momentul ce ai d-ta îneredere în discreţiu- 
nea, mea, de ce o întrevedere plnă de neajunsuri, când, 
cu toată siguranţa d-ta poţi să-mi destăinueşti conce- 
siunile pe care aş putea să mă razem»? — FE] insistă, 
căci un sistem genera] poate fi discutat, iar nu scris— 
Primesc în principiu sub rezerva, că voi aproba sau nu 
modalităţile; precizez că nu poate fi vorba, în momentul
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acesta, decât de neutralitate. — BI : «Dar trebue garan- 
ţia Regelui că această neutralitate va duce ulterior la 
o acţiune», 

Miereuri, 15 Iulie. — D-nul de Bussche a vorbit cu 
Costinescu, care i-a spus foarte liniştit că după război 
totul va continua ca şi înainte. Bussche i-a răspuns că 
se înşeală, fiindcă Germania nu va mai putea fi pentru 
România ceeace a fost, înainte. 

—Bussche îmi spune că regretă că România a 
pierdut o ocazie pe care nu o va mai întâlni. Pentru 
dânsul, decând cu ştirile aduse de Wagenheim, nici o 
primejdie nu ameninţă Constantinopolul. EI ştie că Cos- 
tinescu a spus: «binecuvântată va, fi ziua care va vedea 
deschiderea Dardanelelor> şi că Brătianu s'a exprimat, 
şi el în acelaş sens. Aceasta este puţin în raport cu a- 
firmaţiunea făcută de Brătianu lui Bussche că regimul 
dorit pentru Constantinopol e cel turcesc. — Simt cănu 
ni se va mai face nici o propunere şi că băncile au să 
strângă şurubul, pentru a, obliga pe producător să ri- 
dice glasul în contra. guvernului în chestia grâului. 

— Bussehe îmi mai spune că Tripla Inţelegere 
va, pune în picioare o operaţie de cumpărare a re- 
coltelor. El nu este partizanul unei întrevederi cu Tisza 
şi profit de aceasta spre a-l convinge că ar fi de-ajuns 
ca prin intermediul lui, să cunosc maximum concesiuni- 
lor care s'ar putea obţine pentru Transilvania. Bussche 
crede că Regele ştie ce sar putea da. — Eu: «Dacă nu 

este decât ceeace mi s'a comunicat, acest lucru : fusese 
refuzat, înainte de război». — Bussehe vede : în admite- 
rea, a patruzeci de deputaţi, în extensiunea, limbei ro- 
mâne în administraţie, în supresiunea legilor Appony, 

în amnistia generală — ameliorări sensibile. Asupra am- 
nistiei insistase şi Czernin, și Bussche adaugă că va 

vorbi numaidecât lui Brătianu de ea, fiindcă ştie că 
Brătianu se teme de atentatele refugiaților ! ! 

16 Iulie. George Stirbey şi Barbu Catargi sunt 
de părere că trebue să iau poziţie şi să definese politica 

noastră. Stirbey este hotărât: el admite chiar acţiunea, 

32 
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noastră imediată; Catargi consideră încă mare. riscul | întreprinderei, şi. ar dori o politică de neutralitate bine- 
voitoare faţă de Germania, dacă poate fi acceptată. 
„17 Iulie. — Contele de Waldburg se scuză de retu- zul (de care nici nu mă sinehisese) Consulului de a, da viza pentru Germania d-lui Mischoznicky. Acest tânăr, bogat. scrie articole patriotice în «<Bukazester Tageblatt», dar editează şi pune în galantare cântecul «Le chien du Boche». — Vorbim apoi de Unguri şi de intransigența, lor : ar fi trebuit, să se aranjeze afacerea, Transilvaniei înainte de a se reîncepe ofensiva; cum Sa făcut spărtura - la 'Tarnov, am ştiut că cu Ungurii nu mai e nimic de fă- cut. — Waldburg îmi spune că uneori obţine dela Costi- nescu lucruri foarte grele, fără discuţie, şi că imediat 
după aceasta i se fac şicane de neînțeles. EI nu se arață 
prea lacom pentru obţinerea, trecerei munițiilor : ma- 
terii prime, fer, oţel, ar ajunge. In această privință va 
căuta, un aranjament cu Costinescu. — Vorbind despre 
Take Ionescu şi de tratatul din 1884, Waldburg îmi spune că a vorbit cu Take înainte de război. — EL: «Ro- 
mânia va, observa oare tratatul 2» — Take: «Cu sigu- ranță, România îşi va ţine cuvântul. — EI: «D-ta eşti 
sigur de aceasta ?» — 'Take : «Poate că ai dreptate, e în- 
doelnie !», 

— Am primit pe d-vul Karl Miihling, coresponden- 
tul ziarului. «Berliner Lokalanzeiger». El cârmueşte po- 
litica străină a gazetei şi îşi face ancheta. Nu vreau să-i 
dau un. interview şi îl rog să nici nu-mi citeze numele. 
Incep prin a stabili că partea slabă a situaţiunei este 
chestiunea Transilvaniei, care paralizează toate bunele 
voințe. 

Miercuri, 22 Iulie. —- Povolny, întors din Rusia, po- 
vesteşte că lupta secretă dintre Curte şi marele Duce 
este foarte vie. Impărăteasa e denunţată ca germană ; 
reamintiri ale dramei Ludovie a] XVI-lea-Marie An- 
toinetta. 'Trei atentate au avut loc în contra marelui 
Duce, care e păzit; de toată jandarmeria. Povolny pre- 
tinde că se şopteşte că împăratul n'ar fi străin de com- - Ploturi. Dacă se vorbeşte de pace, marele Duce ame-
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ninţă că va merge la Petrograd şi că va mătura tot. El 
este acela care mânueşte Duma, prin” preşedintele Ro- 
zianko, care este omul lui. Sa servit de Dumă ca să 
scoată dela Ministerul de Război pe Sukolimow, omul 
împăratului. Englezii şi Francezii susțin pe marele 
Duce, şi furnisori francezi au fost chemaţi pentru a 
acuza pe Sukolimow că. a primit, mită. E] pretinde că 
publicul ştie toate veştile rele, dar că adese ori el nu 
poate afla pe cele bune. Toată lumea este în contra gu- 
vernului şi în contra Dumei. 

doi, 23 Iulie. — Henri Verona este desperat. Herţa 
este blocată de jandarmerie ; nu poţi să introduci nimie, 
pentru ca, nimic să nu treacă în Bucovina. El poate să-şi 
vândă porumbul şi grâul, dar i se cere 1500 de lei de 
vagon pentru autorizare. Generalului Lambrino, luat la 
Ministerul de Finanţe de către uşier drept un provincial, 
acesta îi spune că este imposibil de a vedea pe Minis- 
tru, dar dacă este vorba de vagoane, primeşte fiul Mini- 
strului. Generalul Lambrino a autorizaţ pe Verona 
să repete aceasta. Tot Verona îmi povesteşte că secri- 
ind lui Alexandridi pentru a obţine autorizarea, de a 
vinde 300 de boi, al căror preţ, i-ar fi plătit arenda, a 
fost refuzat ; însărcinând, însă pe un evreu cu aceasta, 
el a vândut boii în Austria, dar a fost silit să-i treacă 
prin grajdul unui liberal. ” 

— Teodor Mihaly e foarte amărât, de tot ceeace vede. 
Niei odată n'a fost mai umilit decât în România. El îşi 
va, continua, apostolatul spre a împedica, populaţiunea 
de a muri de foame. In împrejurimile Dejului se afuri. 
sese Românii. După treisprezece călătorii, toate făgă- 
duelile posibile, bani depușşi, Mihaly de abia a obținut 
130 de vagoane din 1000. In mai multe rânduri, îmi 
spune că Ungurii nu sunt aşa: O promisiune este tot- 
deauna ţinută şi totdeauna i se face cinstea unui răs- 
puns. E] a fost eri la Sinaia să se plângă Regelui. Fili- 
pescu a susținut în fața lui cruda teorie că refuzân- 
du-se de toate populaţiunei, ea va fi mai sigur împinsă 
spre revoluţie ! De altfel la început când a venit să or- 
ganizeze transporturile, Anghelescu a chemat pe Fili-
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pescu spre a vorbi împreună. De ce ? se întreabă Mi- 
baly. 
— Nemiţescu este de părere că trebue o politică afir- 

mativă şi chiar dacă n'ar da Ungurii nimic, trebue să 
luăm Basarabia. Eu îi spun că Czernin nu mi-a dat nici 
un răspuns în privința Ardelenilor şi că se pare că 
Germanii pierd contactul cu Guvernul şi cu mine. — 
Neniţescu se întoarce la mine după două ore. Ela 
văzut pe Bussche, care pune dilema următoare : dacă 
cade Constantinopole, nu ne sunteţi de nici un folos ; 
dacă la urmă suntem detinitâv învingători, de ce să vă 
mai dăm ceva ? Deci acum, şi nu mai târziu, trebue să 
intraţi în acţiurie. 

Vineri, 24 Iulie. — D-] v. Bussche îmi confirmă svonu- 
rile cari circulă de eri; el a iscălit o convenţie pentru 
schimbul unor materiale necesare 'Tureilor, pentru schim- 
bul de cărbuni, din care 1000 de vagoane de transitat în 
Turcia, dar pentru rest aceeaşi rezervă din partea gu- 
vernului. Costinescu ceruse să ni se dea 1000 de vagoane 
şi ca în schimb să transităm 1000, N: u, a răspuns Ger- 
mania, nu ne veţi mai prinde ca cu recolta din 1914. 
100 de vagoane pentru d-voastră, 100 transitate şi aşa 
mai departe ! Multă încredere inspirăm... 

Bussche îmi destăinueşte că Suedia, Nowvegia şi Da- 
nemarea sau legat printr'un tratat de garanţie şi de 
neutralitate, dar Suedia îşi rezeavă dreptul de a intra 
în război. Beldiman tratează cu Suedia (!). Şi Brătianu 
ştie, dar! nu răspunde, Regele Suediei e partizan al. răz- 
boiului. Dacă am intra, noi, imediat ar intra şi Suedia.— 
Şi asupra întrebărei mele, Bussche spume : «Bulgaria 
va intra în acțiune chiar în ziua când vă veți hotări 
-voastră». Deci se poate concepe o acţiune bulgară- 

română-suedeză, 
Bussche insistă iar să nu pierdem ocazia. Vorbind cu 

Regele, M. S. i-a spus că speră ca în curând să aibă 
neutralitatea binevoitoare. Şi Bussche adaugă că forma 
germană a frazei Regelui implica chiar ceva mai mult. 

E] revine discret la, chestiunea că ar fi trebuit să 
fac lui Czernin o propunere scrisă de ceeace am cere
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noi. — Varşovia a căzut. Brătianu ar fi spus lui Bussche 
că singurul lucru care îl interesa, este de a, şti ce sa cap. 
urat ! 

Sâmbătă, 25 Iulie, — Povolny povesteşte palavrele ce 
„circulă în Rusia. La ministerul Afacerilor Străine se 
spune că Românii au satisfacţie complectă pe toate punc- 
tele, dar că au trebuit ameninţări din partea ambasado- 
rului Franţei. Sar fi cedat asupra Banatului, în urmă 
şi asupra, Cernăuţilor, dar de astădată numai în urma 
unei scrisori a, Reginei Maria către împărat (9). Im- 
păratul ar răspunde regulat : «Veţi vedea că e de geaba,. 
Românii nu se vor mişca !». — Din Decembrie sa căpă- 
tat asigurarea că Constantinopole va reveni Rusiei. In 
fine Serbia, va, fi somată să se supue şi să cedeze imediat 
Macedonia Bulgariei. 

— Teodor Mendel a venit la mine împreună cu d-rul 
Karpels din Viena, în privința unui aranjament de ex- 
port de cereale despre care au vorbit cu Ştefănescu dela 
Banca Românească. Imţeleg imediat — ceeace dealmin- 
terea simţisem dintro conversaţie avută cu Bussche — 
că a. venit ordinul să nu se mai trateze nici o afacere 
cu România. De altfel îmi spune Karpels că doui ger- 
mani, Offenheim şi consulul Klein, veniţi şi ei ca, agenţi 
comerciali, “au reîntors imediat, 

— Barbu Catargi îmi citeşte o scrisoare dela fra- 
tele său Lexi. Acesta afirmă că aranjamentul e făcut la, 
Paris după concesiunea Banatului şi că s'a iscălit sau se 
va iscăli zilele acestea, dar el, din cauza, discreţiunei pro- 
fesionale. nu poate spune mai mult. In oraş circulă 
zvonuri care ar concorda, cu această scrisoare, 

— Golescu ştie că Anglia ar fi confiscat un vapor 
încăreat cu aluminium. care ne era destinat. 

Duminecă, 26 Iulie. _—- Rog pe Tzigara Samureaş, 
când va vedea, pe Regina Elisabeta, care la rândul ei 
vede acum des pe Rege în afară de prezenţa Reginei Maria, să comunice ştirea care am primit-o dela Paris. 
Tzigara îmi confirmă intenţiunile nestrămutate ale Re- 
gelui, care de altfel începe să se ferească de Brătianu. 
Regele aflându-se în mijlocul unei convorbiri cu Re-
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gina Elisabeta, Regina, Maria a intraţ pe neaşteptate 
şi. Regele a. schimbat vorba, dar cu atâta dibăcie încât 
Regina Elisabeta a rămas uimită, , 

— Aflu că Feld a auzit. cu urechile lui pe d-rul 7s- 
trat, povestind că acordul era semnat, şi anume: Ro- 
mânia, peste aproximativ şase luni, după căderea Dar- 
danelelor, este obligată să declare război. Se fixează 
forțarea Dardanelelor la un termen de şase sau şapte 
săptămâni. | 

— Cu Bussche vorbim despre concesiunea făcută 
Bulgariei : «până unde li se dă ?, mă întreabă el. De- 
altfel el nu crede în defecţiunea ei. — In chestia 
Transilvaniei ar dori ca, în trei, Czernin, el şi mine. să 
se definească pe teren, căci el nu cunoaşte îndeajuns 
situaţiunea. — Asupra, exportărilor, adaogă că învoe- 
lile cu cărbuni odată făcute, ei nu vor mai intra în 
combinaţii cu guvernul român. 

Miercuri, 29 Iulie. — Gazetele de eri mă înştiințează 
că Acţiunea Naţională m'a excomunicat şi mă declară 
trădător. «La Roumanie» se umilă pentru a vorbi de 
această măsură, încă fără precedent. Din gura lui Cră- 
ciun se află că Take Ionescu este promotorul acestei 
acţiuni. Zvonurile de remanierea, guvernului probabil 
că Pau îngrijorat. 

„— Vorbind cu Dobrescu, Teodoru şi Mitilineu de 
reorganizarea Clubului, Mitilineu îmi. spune pentru a 
doua oară: «Cu Germanii nu cred să putem merge». 

— Golescu îmi spune că am ajuns în stare de fali- 
ment financiar ; Danielopolu, la faimoasa Casă de credit 
a agricultorilor, n'a putut da, 700.000 de lei unui om care 
prezenta gaj de 2.000.000, zicându-i: nu avem parale. 
De faliment politie ne apropiem, d-rul Anghelescu stri- 
gând faţă de martori în minister: «Cât timp voi fi eu 
în minister, un glonte de muniţiuni nu se va transita». 
Deci, Brătianu este angajat, căci altminterea Anghe- 
lescu n'ar cuteza să vorbească astfel. 

— Primesc o scrisoare dela Czernin, care îmi cere 
bu insistenţă să mă due să-l văd, căci dânsul nu poate 
părăsi Sinaia şi că, situaţia cere absolut o întrevedere.
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— Marinkowici este foarte turburat, nu -mai doar- me, a slăbit cu 2 kg. de când a aflat vestea că Rusia a cedat totul Bulgariei : li se dă Macedonia până la lacul Ohrida cu Uskub. Aceasta reprezintă 30.000 de km. din 
patria, sârbească ! şi nu li se promite lor nimic spre mare. Nici nu se vorbeşte de Albania ; iar pe vremuri 
li se concedase Bosnia, şi Herzegovina, care reprezintă 
90.000 km., dar este un pământ groaznic, numai stâncă 
goală. Şi Serbia va fi silită să primească, căci ei nau de- 
cât pe Pasici şi el este cu cuțitul la os. Iar în ceeace 
priveşte pe Greci, pe ei nici nu-i consulță, nimeni : li s'a 
semnificat că, trebue să cedeze Cavalla şi regiunea Dra- 
mei şi atâta tot. El sugerează o pace separată între 
Turcia, şi Tripla înţelegere. In acest mod 'Tureia scapă, 
şi scapă pe lângă ea şi Sârbii 3. ne mai având preten- 
tiunile bulgăreşti, se poate în două luni reconstitui con- 
federaţiumea balcanică, care se sustrage Europei. — Eu: 
«Dar Tripla înţelegere nu ar primi astăzi propunerile Turciei». — Bl: «Cred că Anglia ar fi încântată să 
scape de Rusia la Constantinopol şi la urma urmei, noi 
ne-am legat să ajutăm victoria, Ruşilor : se obţine îre- 
cerea Dardanelelor şi în acest mod i, se dă Rusiei posi- 
bilitatea de a se bate fiind aprovizionată,; dar nu ne-am legat pentru a ajuta pe Ruşi în anexări teritoriale , pen- 
tru aceasta nu mai dăm nici un ajutor ! Şi ni se cere şi execuţia, imediaţă ! Pentru a cimenta, reconstituirea blo- cului, noi am fi siliți să dăruim Bulgariei malul stâng al Vardarului!». EI mă roagă stăruitor să studiez chestiunea, căci peste patru cinci zile ar trebui un răs- 
puns. Termenul este în. mâinile lui, căci Pasici Pa con- 
sultat. (Propunerea, este deci oficială). — Ii promit că. 
voi vorbi cu Bussche. E] mă, grăbeşte. să merg cât mai 
neîntârziat să-l văd. — Va fi oare posibil de revenit 
la o pace separată cu Serbia ? Şi el şi euam luat mereu ca, punct de plecare imposibilitatea de a admite pe Ruşi la Constantinopol. — E] : «Ruşii la Constanti- 
nopol însemnează că li se dărueşte marea, Egee şi că 
Serbia pierde chiar contactul cu Grecia dacă i se ia Ma- 
cedonia. Pe de altă parte, isgonită. din Adriatică de Ita-
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lieni, ea este condamnată». — Eu: «Teza mea este cu- 

noscută : Sugestiunile economice produce servitutea po- 
litică». 

Joi, 30 Iulie. — Convorbirea cu Verzea. El îmi poves- 
teşte toate peripeţiile trăite de Aurel Popovici, care la 
Berlin n'a putut vedea pe Impărat din cauza interven- 
ției lui Tisza şi puţin (însinuează Verzea) din cauza lui 
Beldiman, prea ahtiat să nu-i displacă lui "Tisza. Este 
aşteptat la Bucureşti către 12 August; Verzea plănuise 
să meargă în întâmpinarea lui, dar Brătianu Pa disuadat, 
După întrevederea 'din Berlin (Bethman-Holhweg, Zim- 
mermann, Vaida, Beldiman, Aurel Popovici), guvernul 
ungar a tratat pe Vaida ca trădător şi, după sfatul aces- 
tuia, Aurel Popovici, cu toate că trebuia să fie însoţit 
de un ofiţer german, a renunțat să treacă prin Ungaria 
ca să vie aci. Ipohondru, zice Verzea; fricos, zic eu. El 
se află acuma la Ziirich. Verzea crede, după spusele lui 
Strauss, că Aurel Popovici ar fi reuşit să vadă pe Wil- 
helm. Verzea m'a lăsat să înţeleg că este hotărît în ca- 
zul când Brătianu ar rămâne în direcţia rusească, el să 
nu-l urmeze. — Asupra lui Tăzlăoanu, el ştie că este 
un păcătos şi că respectabilul Andrei Bârsan dela «As- 
tra» a fost încântat să se scape de el şi de Goga, pe cari 
îi avea secretari ai instituţiunei. 

— Sir Valentine Chirol, în misiune oficială trimes 
de Sir Edward Grey, vrea să mă vadă, după cum îmi 
serie Barelay. Acesta este primul meu contact cu Lega- 
țiunea englezească din ziua când Barclay mi-a dat, prin 
«Adevărul, o dezminţire stupidă. Am avut cu Chirol o 
lungă conversaţie pe faţă şi deschisă, Este un om foarte 
bine, vorbeşte bine franţuzeşte, fără subînţelesuri în ceea- 
ce spune. Mă „explic cu el cu aceiaşi francheţă. Ii spun 
că nu pot primi cu nici un preţ pentru ţara mea, ideea că 
Constantinopolul ar putea vreodată să aparţie Ruşilor. 

Această, idee dictează toată politica, mea. In Septembrie 
Poklevsky şi de Giers vorbiseră de internaţionalizare, iar 
dela şedinţa Dumei şi dela .Consiliul Impărăţiei din A- 
prilie. îndoiala nu mai este posibilă. Grija ce se are de 

a preciza Bulgarilor, în nota celor patru puteri, că linia
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Enos-Midia va rămâne inviolabilă, indică că toată lu- 

mea este de acord pentru a da Rusiei Constantinopol şi 
regiunea sa. Arăt diferenţa care este între Constantino- 
polul turcese şi Constantinopolul rusesc.—EA] recunoaşte 
că raţionamentul meu este fondat şi adaugă: «Cred că 

vom găsi mijocul de a, asigura libertatea, comiereială a 
strâmtorilor». — Bu: «Aţi face război pe această ches- 
tie ? — Tăcere. E] îmi spune că dacă Turcia ar fi învin- 

gătoare, grânele din Aşia, Mică, puse în valoare, ar face 
din 'Turcia o concurentă.— Eu îi răspund că ei fiind în 
toate cazurile pe Marea Mediterană, regimul Mărei Negre 

rare vreo importanţă în chestiune. Vorbim apoi, în caz 
de victorie rusească, de egemonia slavă instalată pe Me- 

diterana. — EL: «Aceasta, este problema viitorului, deo- 

camdată trebue să ne ocupăm de ceeace e mai arzător». — 
Eu : «Pentru D-voastră aceasta n'ar fi decât un război 

colonial şi singuri D-voastră puteţi vedea lucrurile de 

mai sus şi de mai departe». — EI : «Din contră, e un răz- 

boi de viaţă şi de moarte. Tot imperiul britanic e în Joc; 

de aceea, trebue să ne ocupăm de ceeace este mai urgent; 

nu ne putem încurea, cu amănunte». 

Cel puţin nici o ipocrizie. Avusesem grija să spun 

că nu în virtutea principiului naționalităților Rusia cere 

Constantinopolul şi coasta de nord a Asiei Mici. Această 

convorbire probează clar că se va face o mare sforţare 

pentru a târî pe neutri în război. 
— De Bussche mă întreabă dacă nu pot să mă duc 

să văd pe Czernin la Sinaia. Deci, se insistă. El a văzut 

pe Brătianu: îi pare liniştit, a încheiat unele aranjamente 

de schimb cu nişte materiale cari interesează apărarea 

tureească.— Il pun la curent cu zvonurile sârbeşti. Crede 
că va putea să mijlocească o negociere; cred şi eu la 

rândul meu că dacă Pasici nu se simte părăsit, va pu- 

tea să amâne răspunsul său celor patru puteri. Ştie şi el 

că s'a, procedat faţă de Grecia, lăsându-i pur şi simplu 

o copie a notei dată la Sofia, prin care se atribue simplu 

Cavalla “Bulgarilor. Regele şi Gunaris sunt furioși. El 

crede că Bulgarii vor persista. Imi mai spune că în mo- 
a. 

mentul de faţă se află în Bucureşti mulţi ofiţeri ruşi.
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I sa insinuat că ei ar fi aici pentru a semna o convenţie 
militară, dar nu crede. Spionaj ? Poate. Imi atrage aten- 
ţia asupra lor. | 

Sâmbătă, 1 August. — Am o conferinţă la Sinaia, cu 
Czernin. Bussche transmisese greşit comunicaţia lui Ma- 
rinkovici. Dau versiunea exactă. Sunt însă mari difi- 
cultăţi. Cum să împaci interesele Bulgariei şi Serbiei, 
dacă interpretezi că deschiderea Dardanelelor, dacă 
este autorizată, ar avea ca semnificare posibilitatea 
unei păci separate cu Serbia. Oferta malului stâng 
al Vardarului nu poate avea altă însemnare: Ce rost 
are consultaţia lui Passici ? Sunt rugat de a câştiga pu- 
țin timp. ca să poată Czernin să refere. şi dacă este au- 
torizat de Bussche să spună că Germania primeşte să 
tmateze, dar în altă direcție. (Bussche, pe care Pam 
văzut un moment, aprobă). — Voi vorbi cu Marinko- 
viei, dar îi voi spune tot adevărul. 

Vreau să reiau conversaţia asupra 'Transilvaniei. 
Dar de astă, dată, departe de a ajunge la o formulă mai 
pozitivă, Ozernin îmi spune că se poate conta că Tisza 
va face mult pentru Români drept mulţumire pentru fÎi- 
delitatea lor, dar că aceasta va fi o chestie intemă, iar 
nu un acord încheiat cu o putere (!). — Dar trebue să 
ştiu ce se va face ? — EI: «Sunt acreditat pe lângă gu- 
vern, dar cu acest guvern nu mai vorbesc de nimic, ab- 
solut de nimic: Regele să vă desemneze pe D-voastră ca 
viitor preşedinte de Consiliu şi vom putea trata». — EHu.: 
«Câtă vreme Regele are un prim-ministru, nu se poate 
adresa unei alte persoane». — EI: «Să vă însărcineze 
pe D-voastră cu negocierea — homo regius, — şi vom 
sta de vorbă asupra tutulor chestiunilor». — Eu : «Acest 
proect mi se pare puţin realizabil şi nu pot încerca ni- 
mie dacă nu ştiu pe ce pot conta». — El: «Nu pot să 
spun nimie mai mult; D-ta sau Maiorescu, veţi avea tot: 
guvernul acestă nimic. Işi are vederile hotărite şi nu e 
nimic de aşteptat dela el: Ii este oare frică lui Brătia:, 
nu de Rusia ? Nu. fiindcă noi i-am oferit; să trimitem un 
militar care sar bucura de îxicrederea lui, spre a vedea 
tot pe front, şi să-i raporteze: situaţia exactă: el u
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refuzat, zicând că se teme de Filipescu. Poimâine este 
ziua Umpăratului: Brătianu m'a. rugat stăruitor să su- 
prim orice ceremonie; îmi este imposibil să opresc colo: 

nia să serbeze ziua împăratului! Domnul Brătianu nare 

decât să-şi ia măsurile, să-şi facă poliţia cum o înţelege, 
dar eu mu pot primi această situaţie înjositioare să nu 

serbez serbarea, naţională . : 
Aceste două destăinuiri mau uimit : frică sau com- 

plicitate? Când Czernin a spus lui Brătianu că oferta 
Bucovinei era retrasă, i s'a părut că aceasta a supărat 

pe Brătianu, care a răspuns că această retragere nu era 
definitivă. Czernin Ya asigurati că era definitivă şi ire: 
vocabilă ! 

— Am avut o conferinţă cu Barbu Catargi, Grigore 
Cantacuzino şi Neniţescu. Acesta din urmeă, foarte stă- 

ruitor, emoţionat până la lacrămi: Trebue începută o' 
acțiune, memoramdum Regelui, întrunire la Club; tre- 

bue pusă clar chestiunea. Cantacuzino tot aşa de afirma- 

tiv ca, ceilalţi, însă el nu este pentru soluţia, extremă ime- 

diată, adică intrarea în război, dar pentru neutralitatea 
egală pentru toţi, deci: trecerea munițiilor. Catargi se 

declară gata să se ducă să vorbească lui Maiorescu, 
Beldiman a trimis Regelui un raport în româ- 

neşte, pentru a se descărca de răspundere. Bethmann- 
Hollweg i-a spus: m'ai certat cu Ungurii şi am avut ne- 
plăcerea să dau dreptate contelui Tisza, care mă preve- 
nise că guvernul român nu va intra, cu nici un chip în 

război. Ne vom ocupa de Bulgaria și vom face o Bul- 
garie mare, din momentul ce D-voastră m'aţi vrut să a- 
veţi o Românie mare! 

Şi Petersen mi-a spus eri ceva cam în acelaş sens. 
Miercuri, 5 August. — Marinkovici insistă ca să nu 

afle nimeni că el ar fi făcut vre un demers. Il fac atent 
că nimeni în jurul meu, nu ştie nimic, dar că partizanii 

mei ştiu foarte bine că «sugestiunea» nu vine dela mine, 

ci de la ei. Ji spui foarte clar că pacea separată cu 
Turcia este irealizabilă; Englezii cei dintâi mu o pot 

primi. El protestează asupra acestui punct. Eu adaug 
că puterile Centrale n'au nici-un interes la această pace.



500 NOTE POLITICE — 1915 

Imi răspunde că dacă Tureia ar eşi din conflict, împătrita 
înțelegere nu mai are nimic de oferit popoarelor din Bal- 
cani pentru a le pune în mişcare, Ii comunic că până 
la noi dispoziţiuni, dacă Serbia descurajată doreşte în- 
voială directă, n'are decât să facă primul pas şi Ger- mania va introduce negocierea. Marinkovici cere ca 
Serbia, să fie lăsată pe din afară (?) şi ca să prezint 
nouile argumente care pledează pentru pacea separată a 
Turciei. Lungi, foarte lungi, explicaţii destul de copi- 
lărouse, 

| 
— Bussche îmi confirmă că Berlinul nu poate sta, de 

vorbă decât dacă ar veni o propunere de la Niş. EI 
pare hotărât a nu înlesni exportul cerealelor, spre a nu 
uşura situaţiunea lui Brătianu, de care are prea mult să 
se plângă. Semnalează un zvon : Sehneider-Oreuzoţ ar 
trimite tunuri de artilerie grea împreună cu tot persona. 
lul necesar mănuirei lor; aceasta ar indica că există o 
înţelegere cu Franţa. 

— Tot în privinţa, aceasta, Gr. Golescu raportează că 
guvernul împinge băncile a forma o societaţe de fabricare 
a oţelului. luând fondurile Izbândei dela Brăila, spre a 
avea cilindre de 15 em.. căci în momentul de față ea nu 
poate furniza armatei decât cilindre de 5 em, Or, nouile 
instalaţii ar fi un cuptor Siemens-Martin care există în 
Rusia, şi care ar fi instalat de un inginer francez, a cărui 
Gemobilizare ar fi ceruță de guvernul nostru guvernului 
francez ! 

— Am primit o serisoare dela Maiorescu, în urma 
căreia am convocat pe Neniţescu, Grigore Cantacuzino, 
Mitilineu, Barbu Catargi şi Mihail Răhtivan. Catargi 
va pleca la Montreux pentru a vedea pe Maiorescu, a 
cărui prezenţă este judecată ca necesară. Neniţescu este 
foarte partizan unei acţiuni, Cantacuzino mai tempo- 
rizator. 

— Serharea zilei Impăratului Austriei a avut loc 
şi banchetul de două sute de tacâmuri n'a fost turburat 
nici de cel mai mie incident. Atunci ce sens avea demer- 
sul nesocotit a lui Brătianu ? 

Joi 6 August. — Czernin îmi spune că Burian fiind
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lipsă, răspunsul propunerilor sârbeşti a fost întârziat. 
E] ar primi să stea de vorbă în privinţa unei păci cu 
Serbia, dar nu cu Turcia. Czernin va merge la Rege 
şi vrea săi vorbească deschis; nici propunere nu se 
va mai face actualului guvern; ele se vor relua, de nu 
va îi trecut momentul, cu alţ: guvern. Nici exportare 
română nu se va mai acorda: D-nul Spiess, care mersese 
prea, departe, a fost aspru mustrat. Comisionarii evrei 
r'au decât să se agite; cum m'au să mai capete vagoane, 
vor fi siliţi să se astâmpere. EI nu ştie cine e persoana 
care s'a prezentat la Căile Ferate, anunțând că voia să 
cumpere toată recolta. (Această, propunere emoţionase 
cercurile Băncei Naţionale şi eri s'a trâmbiţat peste tot). 
Acest lucru nu va avea loc... Czernin constată, că Bră- 
tianu a părăsit Bucureştii pentru a nu asista la serba- 
rea Împăratului, 

— Eişind, întâlnese pe Victor Antonescu, care coboa- 
ră din automobil spre a mă însoţi pe jos până la Banca 
Agricolă. Găsese prilejul de ai spune că teasul se apro- 
pie când politicile noastre se vor despărţi; că guvernul 
înclină aşa de mult într'o parte, încât toată lumea, crede 
că a luat angajări formale.—El protestează şi mă asigură 
că acţiunea României e încă liberă.—Eu ; «Aş dori so 
cred, dar cum nu ştiu nimic, fac şi eu presupuneri ca toată 
lumea». Reproşez înţepăturile inutile. mojicia de a se fi 
căutat şi în buzunare la graniţă, ataşatul militar aus- 
triac; tonul gazetelor oficioase. — EI îmi vorbeşte de 
Costinescu în termenii cunoscuţi, la care răspund că lu- 
mea nu mai vrea să creadă că Costinescu face ce face 
fără asentimentul primului ministru. Ii mai spun că 
prea ascultă de intimidările teroriştilor care mau nici un 
ecou; ei vor să facă scandal şi să spargă geamurile la 
inaugurarea Clubului meu; noi le vom sparge capetele. 

— Mieleseu îmi raportează o conversaţie avută cu 
D-rul Anghelescu, care a voit săl convingă că Brătianu 
ar fi germanofil. De reţinut: Brătianu este supărat 
fiind că aş fi organizat eu mişcarea proprietarilor pen- 
tru libertatea graniţelor. Anghelescu pretinde bineînţeles 
că guvernul n'a luat nici un angajament.
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— După audiența ce a avut la Rege, Czernin a venit 
la, mine. A găsit pe Rege bine dispus: El a constatat că 
opinia publică sa schimbat, ceiace permite ca gândul să 
se îndrepte spre perspective noui. O schimbare de guvern, 
în favoarea mea, ar fi o schimbare prea bruscă pe care 
opinia, publică poate nu ar primi-o încă. Czernin vor- 
bind de un guvern mixt, de exemplu Maiorescu, cu cele 
două partide, Regele a răspuns că dificultatea ar veni 
din partea lui Brătianu care n'ar primi. Czernin şi-a 
tăcut declaraţia în ceeace priveşte ţinuta lor față de ae- 
tualul guvern. Imi povesteşte că de câte ori Regele 
zicea : Oamenii cum se cade şi cuminţi, adăuga: cei 
ai lui Marghiloman. Desereeraţii erau cei a lui Take Io 
nescu, — Impresia generală a lui Ozernin este că Regele 
ar dori să se desrobească şi că caută un sprijin. 

Vineri, 7 August, — Mitilineu a văzut; eri pe Em. La- 
hovary de la Paris. care i-a spus: Brătianu nu poate 
să. nu iscălească cu Quadrupla Inţelegere; a fost silit să 
arate telegrama lui unor oameni politici din Paris pen- 
tru a-i încredința că lucra din ordin. Singuri Clemen- 
ceau şi Millerand mai au o îndoială asupra hotărârei 
României. Dealtfel, ca urmare, Italia are să ne predea, 
muniţiile ce i le-am comandat şi pe cari ni le reţinea 
până acuma; iar inginerul Teodorescu pleacă în Franţa 
pentru a recepționa, alte muniții. (In ceace priveşte pe 
Teodorescu, mi s'a spus alaltăeri că era, trimes în Franţa 
spre a face o comandă de 250 'milioane !). 

— Povolmy îmi povesteşte unele zvonuri: Taka Io- 
nescu și Filipescu şi-au pierdut tot creditul pe lângă 
Blondel și mai ales pe lângă Poklevsky. Acesta din 
urmă ar fi spus directorului agenţiei Havas, care vroia 
să telefoneze lui Take Ionescu pentru a-i cere un avis: 
«dar nu ştie nimic, şi nu poate nimic». In cercurile 
sârbești dommeşte credinţa că tot se tree muniții peste 
munţi; un oarecare Jaktehich, căpitan de rezervă, ar fi 
propus ca podul peste Dunăre să fie azvârlit în aer 
pentru a, isprăvi cu contrabanda, dar Poklevsky sar fi 
opus zicând că această faptă ar înfuria, inutil pe Români. 

— Am scris lui Maiorescu să se întoarcă neapărat. 
Scrisoarea mea va pleca mâine prin Barbu Catargi.
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Miercuri, 12 August. — Paul Teodoru îmi spune că 
Colonelul Razu nu crede adevărat zvonul că 80.000 de 
Ruşi ar fi căzuţi prizonieri la Novo Georgewsk, fiindcă 
buletinul oficial al Statului-Major nu pomeneşte nimic 
despre această victorie ! Teodoru îmi mai povesteşte 
că soldaţii dela Zărneşti cari lucrează la el la moşia Stâl- 
pu, i-au spus că toată lumea vrea pacea şi numai Mar- 
ghiloman vrea războiul; aşa, li s'a spus de către ofiţeri 
la cazarmă. Deci în armată se dau într'un mod. sistema- 
tie, veşti falşe. — Astă-seară a apărut în «l'Indpendance 
Roumaine» un articol violent în contra, celor care critică 
buletinul oficial (dezertarea cauzei naţionale), şi un alt 
articol documentat în ziarul «Moldova». (Aflasem dela, 
Virgil Arion că Colonelul Sturdza, fusese la Statul-Major 
pentru a protesta în contra neexactităţilor voite ale Bu- 
letinului). 

— Joi mă due să văd pe Christescu. Generalul îmi 
spune că tot ce se reproşează Buletinului este exact. E] 
este redactat la serviciul informaţiunilor de către ma- 
Jorul Condeescu numit ad-hoc de Generalul Iliescu şi de 
către un major Georgescu şi contrasemnat de Zottu, din 
care Iliescu face tot ce vrea, căci Zotu caută înainte de 
toate a se menţine dincolo de limiţa de vârstă la care 
ajunge în Octombrie. La începutul războiului, Chris- 
tescu făcuse o conferință ofiţerilor săi; două zile în urmă 
el a fost acuzat de germanofilie, fiindcă lăudase armata 
germană; i sa dat, peste degete şi progresiv a fost de- 
săreinat de orice atribuţie. Defectul personal al lui Ilies- 
cu este nota rusofilă. Am să mă ocup de această chestiu- 
ne în gazetele mele. 

Sâmbătă, 14 August. — D-nul de Bussche a văzut eri 
pe Rege. Ira găsit în bună sănătate, dar mai ales în 
foarte bune dispoziţii. Regele i-a spus lucruri în genul 
acestuia: «D-l Take Ionescu va fi cel dintâi care îmi 
va susţine politica, când voi putea, după cum încă sper, 
să intru în acţiune alături de D-voastră». Vorbind cu 
Filipescu care se plânge că s'a pierdut ocazia, Regele 
Va, întrebat dacă el ar mai ataca şi acum Puterile Centra- 
le» şi după răspunsul lui foarte evasiv, Regele i-a spus cu
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insistenţă că faptul de a ataca astăzi Puterile Centrale 

ar fi o curată nebunie. Privitor la grija lui Bussche 
că sunt numerbşi ofiţeri ruşi care se zice că tratează cu 
Statul Major, Regele a afirmat că nu există nici-o în- 

țelegere, fiindcă ar cunoaşte-o cel dintâi. — Bussche 
este foarte liniştit în ceeace priveşte Constantinopole. 
Ducele de Mecklemburg (Ioachim-Albrecht) trece prin 
Bucureşti ; el a seris Regelui, care îl va primi la întoar- 

cere, când va, sta, aici două zile. 

Nota apărută în ziarul «National Zeitung» care vor- 
beşte de un tratat secret între Pasici şi Quadrupla Inţe- 

legere, prin care sar da voe Serbiei să ia Macedonia 
spre a pedepsi pe Bulgari, notă care a fost reprodusă 
de gazetele noastre, este confirmată printr”'o copie a tra- 
tatului, ce se află la Berlin. 

— Povolny a fost la, legaţiunea sârbească, unde i sa 
vorbit de tratatul secret. Şi în cercurile greceşti toată 
lumea, vorbeşte de acest tratat! El pretinde că gaze- 

tele ruseşti sunt pline de suferinţele ce îndură popula- 

ţia, civilă, care este silită să părăsească oraşele : ovreii 

sunt îngrozitor de maltraţi. Constată lipsa absolută, 
de înţelegere în sânul Quadruplei; fiecare voind să-și 
cruţe armata. 

Joi, 20 August. — D-] de Bussche îmi dă două ştiri: 
el a declarat lui Brătianu că Germania nu mai ţine a 

tranzita muniții prin România, ! (se verifică deci zvonu- 
rile că s'ar transporta muniții în Turcia cu submarinele), 
şi a hotărât pe colegul său Czernin să facă declaraţia, 
—. «pe care aţi povăţuit-o d-voastră », — că în caz de un 

atac în contra Serbiei, linia Salonicului va fi lăsată li- 
beră pentru România. (Deci atacul este aproape. Tzigara 
Samureaş raportează că în Banat este o concentrare de 
trupe germane). 

— Regina călătoreşte mult. In nordul Moldovei a 
vizitat nenumărate localităţi. A fost foarte mult admi- 
rată. Tzigara a luat parte la un dejun unde nu erau decât 
patru persoane ; Regina, vorbea în numele Regelui: 

«Iată ce doreşte Regele» — ca o mamă care îşi apără 
copilul... Mediul în care trăeşte Regina este foarte
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«bochophobe», A. prins o deosebiţă, afecţiune pentru d-na Victon Antonescu care a, reuşit să fie publicat un basm al Reginei, tradus în franţuzeşte de dânsa, în «La Revue des Deux Mondes». ' 
— D-1 Strauss dela Deutsche Bank, succesorul la Bancă al ministrului Helferich, mă întreţine de un proect de subvenţiune cu 200 de milioane a, băncilor şi 

sindicatelor agricole pentru susținerea, agricultorilor. Având în vedere partea, politică a chestiunei, sunt foarte rezervat și nu indic nici persoane, nici soluţii. E] îmi 
mai vorbeşte cu această ocazie de voinţa, Germanilor de 
a lua măsuri pentru ca, samsarii dubioşi să nu mai poată 
specula, asupra vagoanelor şi să se îmbogăţească în 
dauna producătorului şi consumatorului. Este foarte mirat că nimeni nu se emoţionează de acuzările generale aduse în contra actelor lui Costinescu şi ale familiei sale. EI credea un lucru ca acesta imposibil. Niciodată Germania nu va permite acestui guvern să scoată din 
țară aur în vederea taxelor. Alt guvern ar obţine-o, 

21 August. — Primese pe d. 'Elie Kurez a cărui 
prezenţă mi-a fost semnalată acum vre-o două săptă- 
mâni ; este în gazdă la, Paspati (cassa Blank) şi a fost 
prezentat lui Paul Teodoru ca un om atot puternic, agent 
al marelui Duce Nicolae, însărcinat să controleze pe Po- 
klevsky, ete... EL îmi spune că este gazetar, membru al . 
Asociaţiunei gazetarilor din Paris, dar deocamdată de- 
taşat pentru un serviciu direct, Rapoartele sale merg 
lă Cartierul General, şi d. Goremikine le arată Impăra- 
tului. Imi face complimentele de rigoare: că sunt cu 
totul altfel decât i-am fost descris, ete. Sasonov este 
cel mai slab ministru de afaceri străine pe care la avut 
vreodată. Rusia, dar n'au cu cine-l înlocui. Poklevsky 
nu -prea, . deștept, dar oricum mai bine decât Blondel : 
a citit un raport al acestuia scris în stil de băcan în care 
se laudă ; el, Kurez, a făcut un raport lui Delcass6 
asupra unei inexactităţi voite a lui Blondel şi Delcass6 
a, promis că-l va rechema, dar nu înainte de Aprilie. Ata- 
şatul militar Semenov trăeşte într'o societate care n'ar 
trebui :să fie societatea ataşatului militar a] “Rusiei. ete.— 

33
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La rândul meu vorbese de trecut, pentru a evita între- 
bările : reamintesc lunga neînțelegere care a existat între 
Regele Carol şi Impăratul Wilhelm, arăt modul cum 
Germanii au luat la noi locul părăsit de Englezi şi de 
Francezi. Dar tot ajungem la întrebări: Ce gândesc 
asupra, soartei războiului ? — Eu: «Dacă nu intervine 

vre-un factor nou, cred că este câştigat de Puterile Cen- 
trale». — «Dar nu cunoaşteţi Rusia : mobilizarea indus- 
triei ei; se restitue atelierelor lucrătorii şi inginerii cari 

i se luaseră prosteşte, sufletul rusesc se deşteaptă, etc... 

De ce n'aţi intrat alături de noi . — Eu: «Dacă aş fi 

fost ministrul Rusiei, având trecere...» — El: «Poklev- 
sky n'are de loc». — Eu: «Aş fi hotărît pe Români, dar 

cu două condiţii : 1) Aş fi oferit României restituirea 
Basarabiei...» — El: «Este foarte greu pentru un Stat 
mare : ar fi ca şi când ţi-ai amaneta ceasornicul. — 
Eu : «Nu acum, dar în momentul când eraţi învingători, 

în plină ofensivă. 2) Aş fi oferit României garanţia că 
niciodată comerţul ei nu va fi supus vreunui trata- 
ment deosebit la Constantinopol». — El: Dar Impăra- 
tul ma cerut niciodată Constantinopolul; avem destule 
dificultăţi în Polonia (?) pentru a căuta extensiuni în 

țări străine; aceasta este ideea lui Sasonov>. — ku: 
«S'a vorbit totdeauna, de un regim iuiiernaţional la Con- 
stantinopol, or şi Duma şi Consiliul Impărăţiei au pro- 
clamat principiul : Constantinopolul rusese, fără con- 
trol şi fără restricţie. La aceasta eu nu subscriu». — 
EI: «A fost o greşeală, regimul unei comisiuni: interna- 

ţionale este regimul cel bun». 

O notă hazlie: Am vorbit despre Spiess; după ce 
Yam identificat, Kurez mi-a spns că-l cunoaşte şi că 
îi procurase chiar un paşaport rusesc; dar că Spiess 
plecase înainte. Or. întâlnindu-se faţă în față când 
ieşea dela, mine, ei nu sau salutat, şi Spiess afirmă că 
nici măcar numele nu-i este cunoscut ! 

— Spiess, în numele lui Bussche, îmi cere părerea 
asupra legei pe care Bundesratul a decretat-o, şi care nu 

a fost publicată în urma stăru:aţelor lui Bussche. Ger: 
mania nu mai vrea să admită specularea agiului şi a



NOTE POLITICE — 1915 507 

vagoanelor (şi în contra guvernului, după câte înţeleg). Legea conţine trei dispoziţii : 1) Taxele în “vigoare pen- tru producţiunea, germană (2700 mărci vagonul de grâu) vor fi aplicate şi la grâul importat. 2) O «Central-Rin- kaufs-Kommission» (Statul) poate rechiziţiona cu acest Preţ, orice cereale importate, (Deci imposibilitatea de a se sustrage). 3) Această comisie are dreptul să ma- Joreze, după cazuri, toate preţurile. (Concesiune făcută numai guvernelor amice). Această lege nu se poate evita: îziiebarea este : să fie publicată acum în contra guvernului liberal, sau. să fie lăsată publicarea ei pe mai târziu, ceeace ar putea să coincidă cu un guvern 
conservator ? Spiess insistă ca să-mi dau. părerea, — Eu răspund : «Dacă legea, este inevitabilă, ea trebue pu- blicată numaidecât, pentru ca modificările să poată fi concedate unui eventual guvern conservator>.— Mai târ- Ziu, seara, cântărind bine avantagiile şi desavantagiile, 
am seris lui Bussche că, revenind asupra primei mele 
aprecieri, credeam că e mai bine să nu se publice legea 
taxelor. _ 

2 August. — Povolny îmi spune că Marinkovici sa întors aseară. Răspunsul Serbiei la nota Quadru- plei Inţelegeri este aşa de încărcat cu condiţii, încâţ 
pare a fi negativ. Dealtmintrelea nu se mai pun insis- 
tențe la Niş pentru concesiuni din partea Serbiei. 
Sârbii vin cu o propunere de o înţelegere româno-greco- 
sârbească pentru a zdrobi Bulgaria: Sar da României 
0 tâşie de pământ eu Dedeagaci. cu alte cuvinte o eşire 
la Marea, Egee ; Sârbii ar lua golful Lagosului !! Ar fi 
oare un nou progres al Quadruplei? (Adaos: In cursul 
unei vizite de afaceri la biroul generalului Tantiloff în 
ziua de 17 Septembre 1917, generalul a seos o hartă 
a Balcanilor — găsită la Giurgiu — pe care se însem- 
nase cu creionul roşiu delimitările acestui proect. În a- 
devăr, pe ea se afla o fâşie largă care mergea dela Du- 
năre la Marea Egee şi pe care era seris «România». 
Bulgaria rămânea redusă Ja valoarea a patru sau cinci 
din judeţele noastre. Deci acest proect a fost studiaţ...). 

De către Bulgari. la Sofia. instalarea Ruşilor
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la Constantinopole este considerată ca o hotărire de. 

moarte pentru Bulgaria. "Toate acestea par a fi o în- 

frângere a sforțărilor făcute de Quadrupla Înţelegere 
în Balcani. Se pare că Take Ionescu ar fi confirmat lui 
Povolny că Bulgarii nu vor scăpa din mâna Germani- 

lor. După Take Ionescu, Japonezii ar fi pus ca preţ la 
participarea, lor la război în Europa, libertatea de a emi- 
gra în Australia şi în Canada, dar ambele ţări ar fi re- 

fuzat. 

— Am consultat pe generalul Culcer. El nu crede ca 
armata, rusească să fi scăpat definitiv de primejdia unei 
învăluiri; nu ştie exact unde se află capetele de coloane 
ale trupelor cari se retrag. Dar punerea pe picior de 
război a unei armate mari este imposibilă, având în 

vedere lipsa de tunuri. El este hotărit 'de părere ca să 
nu le fim niciodată aliaţi. La întrebarea precisă: dacă 
ne hotărîm să mergem alături de Germani, şi bineînţe- 
les cu Bulgarii, avem şanse de isbândă?—El răspunde: 
De sigur, mari şanse! şi adaogă: România nu trebue să 

facă război decât având lângă ea o ţară cu industrie 
„metalurgică. El refuză să creadă că generalul Iliescu 
fură la ministerul de Război: «Nu vreau să mă ames- 
tec cu ceeace fac e. 

23 August. — Gazetele noastre repetă în cor că 
partidul conservator nu ar recunoaşte valoarea unui 

aranjament făcut cu Quadrupla Inţelegere. Guvernul nu 

poate în mod unilateral să schimbe atitudinea fixată de 

către Consiliul Coroanei. 
24 August. — «Viitorub, întrun articol de fond, 

ne dă implicit dreptate : nu este nimic schimbat în ati- 
tudinea, oficială a ţării aşa cum a fixat-o Consiliul de 

Coroană. . 
25 August, — Tzigara Samurcaş a văzut pe Rege 

Regele nu e mulţumit cu Brătianu, dar se ţine puţin 

în curent şi nu este destul de informat. (Tzigara îmi re- 

comandă, tăcerea). 
— Nemţescu este foarte grăbit să intrăm în acţiu- 

ne, se teme că vom sosi prea târziu. Nu crede ca Bră- 
tianu să mai-poată să se degajeze de Ruşi. Se teme 
ca, cu masarea trupelor noastre pe graniţă, Brătianu să
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caute un conflict, pentru a ne pune înaintea unui fapt 

îndeplinit. 
2 August. — De dimineaţă, Barbu Stirbey vine 

la mine, trimis de Rege: trebue să se tempereze 

câtva timp nota. germanofilă, căci Regele se gândeşte 

la o schimbare de regim şi aceasta nu ar uşura situa- 
ţia. Stirbey adaugă că în orice caz un alt guvern va 
întâmpina mari greutăţi. — Eu: «Poate la Bucureşti, 

dar de sigur nu în ţară» —El: «Desigur că Brătianu nu 
a semnat vreun acord cu Quadrupla Înţelegere, dar Re- 

gele a spus că, chiar de ar fi semnat, aceasta nu lar lega 
nici pe E], nici ţara. Insă fără îndoială că Brătianu 

Sa legat prea mult, ca să se mai creadă la Berlin că 
Sar mai putea schimba». — Reproşez faptul că s'a lă- 

sat să cadă oferta Bucovinei. — Stirbey : «ie, ţi sar 
oferi din now. Ar trebui să văd pe Regele. — Explie 
pentru ce nu m'am dus la Sinaia: nu vreau să dau de 

bănuit şi Brătianu să nu se ferească de mine. Stirbey 

insistă şi eu mă pui la dispoziţie, dacă Regele sau Re- 
gina miar chema pentru  Crucea-Roşie de exemplu. 
Stirbey îmi anunţă disgraţia marelui Duce Nicolae. El 
se miră ca Regele să nu fi răspuns telegramei mele 
de urări pentru ziua lui. —Refugiatul Moldovan, sub nu- 

mele de «Drumaru», organizează bande pentru suprima- 
rea presei filogermane. Apelurile lui anarhice sunt 

publicate de «Dimineaţa» şi de «Epoca». Dau gazetele 
lui Barbu Stirbey, care se însărcinează să le arate Re- 
gelui. 

— Arthur Rosenberg îmi desvoltă tot sistemul fi- 
nanciar pentru care:se agită Ionescu-Giurgiu şi Malte- 

zianu şi pentru carea venit Stauss la Bucureşti. 

"El îmi mulţumeşte că am povăţuit să nu se cedeze 
tentaţiunei de a se constitui un partid agrarian. Pen- 
tru a aduce încheerea favorabilă a afacerei, el ar 
dori ca, o comisie de cinci persoane să meargă la Berlin: 
vefuz de a studia această afacere, EI atacă pe Spiess, «un 
bou (ochs) vanitos» pe care Costinescu îl duce de nas. 
Costinescu l-a povăţuit să se promulge taxele maxi- 
male.
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— Contele Czernin s'a dus să vadă pe Brătianu privitor la închiderea bruscă a graniţelor noastre eri după amiază, Statul-Major, temându-se de indisereţiile uşurate de comunicațiile cari se fac mereu peste gra- niţă (se telegrafiază tot dela Bucureşti la Petrograd şi Paris), având mişcări de trupe. de făcut, a închis graniţa pentru vreo 5—6 zile. Pe de altă parte Czernin a întrebat pe Brătianu ce ar face România în caz de ar îi Serbia atacată. Brătianu a răspuns că dacă Czernin îi dă cuvântul lui de onoare că această mişcare nu ar ascunde un ultimatum viitor. declară şi el pe cuvântul de onoare că România n'are rolul de a apăra pe Serbia. 
(Am notat această declaraţie textual, cum mi-a fost fă- cută). — Inchiderea, graniţelor este plictisitoare şi poa- te produce enervare, dar este o necesitate de război, în contra, căreia nu este nimic de obiectat. V orbind, de ro- lul României. Czernin spunând lui Brătianu că erede că a pierdut legătura, Brătianu l-a mustrat în mod priete- nesc, că-i anunţase odată că pacea cu Rusia era posi- bilă. Czernin a reamintit că nu tăcuse decât o ipoteză 
pentru a demonstra că dacă sar întâmpla, România 
D'ar mai avea nimic de câştigat; ca de altfel, şi în momemn- 
tul de faţă, când intervenţia României devine pe zi ce 
merge mai puțin necesară. Czernin crede pe Brătianu foar- 
te decepţionat că nu a reluaţ convorbirea privitoare la 
Bucovina. Un alt guvern ar obţine şi în direcţia aceasta 
unele concesiuni... — Eu: «Şi Regele ştie şi contează pe 
ele...» El: «Dar ar trebui puţină grabă, căci dacă a- 
vem Dunărea, şi vom avea-o în curând, concursul Ro- 
mâniei nu mai este necesar pentru a merge la Kiew, 

„fără să mai adaog că aceasta ar libera 500.000 de oa- 
meni după front, cari ar putea fi duşi aiurea». Bră- 
tianu este de asemenea foarte desiluzionat în ce pri- 
veşte pe Bulgari şi Czernin adaogă că Centralii pot în 
adevăr să se bizue pe ei. Czernin îmi mai spune că 
soția și mama lui Mişu Cantacuzino sunt foarte îngri- 
jate, fiindcă acesta trebue să se afle undeva în Austria 
şi împiedicat de a da ştiri, probabil din cauza unor seri-
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sori compromiţătoare. El nu ştie nimic, dar un agent i-a 
raportat că Cantacuzino se ascunde la Bucureşti, cu 

cineva ; agentul certifică că l-a văzut (17). Czernin mă 

roagă să liniştese pe aceste doamne ; el nu ştie nimic. 
— Bidinger, agentul secret al cărui nume nu-l 

ştiam, şi care aproape nu e cunoscut de nimeni sub a- 

cest nume, în curent cu tot ceeace se încearcă în ches- 

tiile financiare, crede că va putea hotărî pe Lon Ma- 
vrocordat şi Nicu Enăşescu să meargă la Viena, pentru 

a constata, seriozitatea, ofertelor. Mai interesant: EL îmi 
mulţumeşte că am dat poveţe contrarii ligei agrare 

(Stauss) şi taxelor maximale (Bussche), deci se bucură 

de o mare trecere. Imi afirmă că a trimis pe generalul 

Mustaţă la Techir-Ghiol, spre a hotări pe Mihail Phe- 
rekyde la o schimbare de atitudine în cazul când ar in- 

tra în minister în locul lui Costinescu, sau în cazul când 

ar primi să intre într'un guvern mixt: «singur Mustaţă 

poate negocia această afacere». (Hotărit, el e foarte bine 
informat !). | 

— Bussche îmi mulţumeşte că Pam împiedicat să 
publice taxele maximale. Imi spune că a. propus gu- 
vernului să se construiască, pe toate liniile care duc la 

gările noastre, căi duble pentru a accelera traficul de 
exportaţiune, şi că după şase săptămâni guvernul a re- 

îuzat. lar deschid vorba despre Serbia. Dacă ar inter- 

veni un acord secret pentru viitor, sar putea hotări 
Serbia să nu facă decât o apărare de formă: Bussche 

refuză. De altfel gazetele au şi vorbit de vagi înţelegeri 
cu Marinkoviteh. Bussche crede că zvonul trebue să vie 

dela Niş. Presupun că alte zvonuri de acelaş fel ar pu- 

tea să le aducă neplăceri cu Bulgaria. 
— Mihaly este furios, exasperat: «Să-mi scap cu 

bine banii ce am în porumb şi piciorul meu să nu-mi mai 

calce prin România !» Imi mai spune: «Noi vorbim adese- 
ori de ceeace se petrece aci şi adevărat nu mai dorim de 

cât un lucru : să stea la ei acasă şi să ne lase în pace. 

Sunt întradevăr anateme în contra noastră : totul este 
furt, minciună, dispreţ de drepturile altuia ! Cel pu-
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țin când scrie lui Tisza, acesta îi răspunde chiar când nu acordă : ai D-voastră promit tot, nu acordă nimie şi nu răspund niciodată. — Ştie dela Budapesta că nici: odată Brătianu nu a cerut ceva pentru ei şi nici nu a primit să stea de vorbă. «Brătianu a sfătuit să nu rupă „cu Tisza, dar să ceară atât de mult încât să nu i se poată acorda». El n'a urmat acest sfat, mai ales în timp de răz- boi. Imi cere ertare că; «n'a necăjit atâta ca să cerem teritoriul de dincolo»; niciodată nu va mai face o astfel de cerere, 
27 August, — Teodorian a, aflat printr'o indisereţie a censurei, că Tavernier a trimis pe ziua, de 25 August ziarului «Le Temps» din Paris o lungă telegramă pen- tru ai afirma, că eu m'aş fi pus în capul unei instituţii germane care dispune de 125 de milioane şi că eu sunt acela care organizează Liga Basarabeană. El mai con- stată că francofilia, care poate cu greu să lupte în con- tra progreselor germane, dă înapoi. Şi guvernul a lăsat această telegramă să treacă ! 
— Toate semnele zăpăcelei : guvernul ştie prea bine la ce se reduce închiderea, graniţei, a dat chiar un comu- nicat foarte liniştitor în gazetele sale. Cu toate astea, doamna Vercescu sa reîntors dela Predeal căci autori- 

tăţile au dat ordin să se evacueze vilele ; se tae copacii dela Castelul Cantacuzino, la Zamora, fără niciun res- 
pect de proprietatea privată; parcul dela Buşteni a fost 
transformat într”o fortificaţie; s'au aşezat tunuri în 
curtea dela Zamora, ete. 

23 August. — Regele m'a chemat în audienţă se- 
cretă. El este de părere că politica noastră trebue să 
se schimbe, «dar nu până la intervenţia, militară»; Ru- 
şii nu sunt încă complect bătuţi şi nu ni se cere în 
acest moment o intervenţie. Eu emit părerea că este o 
necesitate urgentă, căci în curând rolul nostru va fi 
foarte şters. Dacă ar surveni pacea acum, ne-am găsi 
izolați, înconjurați numai de răuvoitori. Regele e de 
aceiași părere—Eu : «Deci imediată neutralitate, depli- 
nă, așa cum o organizează convenţiunea a patra dela
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Haga». — Regele: «Să vorbim clar: noi admitem tre- 
cerea munițiilor; dar atunci ni se vor tăia muniţiile 
noastre cari se află pe mare». — Eu: «Vom avea. tot 
rezervorul german la dispoziţie; Quadrupla Inţelegere 
nu poate căuta să ne arunce în braţele Germaniei ; şi 
apoi ce nevoie avem să o facem cu svon mare ? Germa- 
nia nu este o metresă care cere să fie afişată». — Regele: 
«Ai perfectă dreptate; e adevărat, e adevărat » — Eu: 
«Patru funcţionari disereţi, şi totul trece fără să se afle 
nimic (nu ştiam încă în acel moment ceeace mi-a spus 
Bussche în ziua de 31 August, că Bulgaria, ţară neu- 
tră, oferise să semneze o declaraţie că muniţiile erau 
pentru ea, şi că îşi lua asupra ei toate riscurile !) In 
afară de aceasta, dacă Germania găseşte o altă cale, 
Serbia de exemplu, nu mai va fi nici un motiv ca să 
se mai primească concursul nostru bine retribuit. Dacă 
ar trece criza fără ca România să obţie ceva, aceasta ar 
fi o criză pentru Tron, căci toţi 'vor face pe Rege răs- 
punzător». — Regele : «O ştiu». — Eu: «In consecinţă 
revenim cât mai repede la adevărata neutralitate, căci 
suntem deja în contravenţie : aliaţilor noştri le refuzăm 
totul ; celorlalţi, de dăm totul. Şi mă explic: benzină, 
făină, transporturile pe apă se opresc şi se ravitaliază 
la noi. Guvernul va fi silit să-şi schimbe ţinuta. chiar: 
din cauza lipsei de bani». Sa spus Regelui că trebue să 
căutăm bani în occident, fiindeă avem nevoie de franci 
şi de lire sterline. Arăt Regelui că cu schimbul actual 
sar putea. cu profit, procura cu mărci, toţi francii 
şi toate lirele sterline necesare din Elveţia. — Regele 
convine tot timpul că schimbarea de politică se impune; 
nu spune cum, şi nu pronunţă un singur cuvânt care 
ar putea să fie rău înţeles de Brătianu. Pentru partici- 
parea aumatei, Regele crede că opinia publică nu este 
încă îndeajuns pregătită. Eu răspund că ea nu se poate 
întoarce fără a fi lucrată de guvern. Opinia publică este 
cum vrea guvernul să fie. — Regele: «Dar sunt şi 
nebuni». — Eu: «Nebunii îşi permit luxul de a fi 
nebuni, fiindcă ştiu bine că cei cuminţi îi opresc să su- 
porte consecinţele nebuniei lor». — In aceiaşi ordine
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de idei, Regele: «D-rul T... 1... este cea mai desăvâr- 
şită canalie care se poate vedea ; te murdăreşti dacă îl 
atingi chiar cu eleştele. Articolele lui 'Take Ionescu 
sunt ridicole şi el dă semne de prostie». Asupra 
lui Brătianu şi lipsa lui de hotărâre, Regele zice că este 
un: amestec ciudat de lymfatism şi de acte de energie. 
Regele ştie că Iliescu fură ; a mai spus lui Brătianu că 
Iliescu vorbeşte prea mult. Când îl va mai vedea, are 
să-i spue şi altele. Spun că, Iliescu vizează Statul-Ma- 
jor, — Regele: «Da, dar sunt eu la mijloc şi asta nu 
va fi». 

Am atras atenţia Regelui să se ferească de a nu 
fi pus în faţa faptului îndeplinit. Regele ştie că unii 
Sau lăudat cu aceasta ; dar nu se teme. — Am raportat 
Regelui părerea lui Culcer, care nu crede ca armata 
să fie în stare să nu asculte ; am mai adăogat că pentru 
Culcer, o participare armată ar avea mari sorți de 
izbândă. — In ceeace priveşte pe Drumaru, Regele a 
spus lui Morţun, chiar azi dimineaţă, că aceasta nu mai 
e desordine, ci anarhie. Regele crede pe Morţun par- 
tizan al Germaniei. Eu: «Dibaciu numai, şi ştiind, cu 
toate că vorbeşte foarte mult, să nu se descopere». 
— Mai repet Regelui spusele lui Mihaly că Brătianu a 
tratat totdeauna astfel, încât să facă orice negociere 
imposibilă. In fine atrag atenţia Regelui asupra măsu- 
rilor militare exagerate şi prea bătătoare la ochi, care 
se iau şi care ar putea să aducă faptul îndeplinit. 

— Audienţa mea a fost precedată de o audiență la 
Regina ; în salonaşul Reginei a venit M. S. în persoană 
să-mi spună bună ziua. Regina recunoaşte că. trimiterea 
Marelui Duce Nicolae în Caucaz este exil: «Micul Im- 
părat a îndrăznit să facă aceasta! Marele Duce este 
unchiul. reprezintă pe cei bătrâni! — Ce face von 
Bussche ; găsit-a mijlocul să devie mai simpatic ?» 
Asupra, desbinării dintre Poklevsky şi Blondel, cunos- 
cută de Regina: «Ce mai au şi aceştia ? — Profit, 
vorbind de curţi, să formulez motivele mele de nemul- 
țumire : Trebuia ca Rusia să ne ofere cele două judeţe
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care ni le-a luat în 1878 şi să ne dea garanţii pentru 
Constantinopol. Astfel va şti Regina de ce nu sunt, de 
partea rusească. 

30 August. — De Sf. Alexandru, Czernin mi-a tri- 
mis pe consulul Schmidt ca să-mi aducă felicitările lui. 
Acest tânăr îmi povesteşte că în cursul săptămânei, 
când au început mişcări de trupe, toate telegramele 
lor au fost «sabotate». Nici una n'a fost transmisă, cu ci- 
fre exacte. Au fost nevoie de intervenţii energice pentru 
a curma acest abuz. 

— Regele soseşte pe neaşteptate la curse. In timpul 
convorbirei îi spun din nou ce excitare produce trimite- 
rea, trupelor pe graniţă şi rechiziţiile ; Regele îmi răs-. 
punde că ar fi şi mai rău dacă nu sar face nimic, 

— Vorbind cu Arion şi eu mine, Radeff ne anunţă 
ocuparea, teritoriilor cari le-au fost cedate de Turci; pen- 
tru. dânsul acordul e şi semnaţ ; el va fi divulgat când 
se va cunoaşte textul formal şi răspunsul sârbesc la 
nota Quadruplei Inţelegeri. In ceeace priveşte mişcările 
“noastre de trupe este de părere că ele sunt sau prea. 
mari sau prea mici. In orice caz n'ar fi de dorit să se 
facă războiul pe două fronturi. (Deci Bulgaria ar fi 
frontul celalt). — Arion întreabă dacă la ei lumea este 
excitată şi vorbăreaţă ca la noi: «Nu. noi avem starea, 
de asediu încă de un an. Domnul Radoslavoft este un 
om cu mare experienţă ; el era preşedinte al Consiliului 
la căderea lui Battenberg și chiar pe timpul generalu- 
lui Kaulbars». - | 

— Generalul Christescu a spus lui Arion că toată 
mişcarea, de trupe era opera lui Iliescu, care prin acest 
fapt a desorganizat tot planul de mobilizare generală. 

31 August. — D-1 Bussche afirmă că cunoaşte an- 
gajamentul luat de Brătianu, şi anume: interzicerea, 
trecerei muniţiunilor pentru Turcia, şi în schimb să ni se . 
dea muniții nouă. (Dar pentru moment noi n'am primit 
nimic ! Înţeleg mai bine acum sensul spuselor Regelui 
asupra acestui subiect). — Bussche se plânge de ciun- 
tirea telegramelor lui şi acuză autoritatea militară 
de acest fapt, pentrucă jumătatea unei serii expediată,
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nu din Bucureşti dar din Sinaia, a sosit nealterată. 
Cum era a doua zi după declaraţia lui Ozernin, Impă- 
ratul i-a telegrafiat direct, spre a-l întreba. Răspunsul 
la, telefon a fost că Brătianu era furios! 

Bussche repetă mereu că dacă se ajunge să se 
treacă muniţiile pe altă cale, centrul de gravitate se va 
muta, în Bulgaria în dauna României. E] crede că 
Brătianu este în contra măsurilor militare ce se iau. 
Panaitescu şi agenţii lui au afirmat că trupe erau ma- 
sate în contra noastră. şi atunci Iliescu a învins, Du- 
cele de Mecklemburg sosind Miercuri, Bussche va în- 
cerea să obţie amânarea plecărei Regelui la Cernavoda, 
fixată pentru aceiaşi zi. El crede că comunicările ce 
Ducele are de făcut sunt de cea mai mare însemnătate, 
şi este foarte grăbit să-şi facă raportul Impăratului. 

— D-1 Kurez îmi citeşte raportul lui. Protestez când 
pretinde în raport, că sunt gata să deviu filorus dacă 
Rusia dă garanţii pentru Constantinopole. etc... Tot 
raportul lung şi neinteresant. Mai important : 
cunoaşte şi frequentează pe părintele Lucaci ; chiar se 
serveşte de el: e în stare să se hrănească la două iesle ; 
nu este aşa de deştept cum se pretinde. Imi confirmă 
preciziile serise în «La Politigue» (care e cel mai bun 
articol pe care la, citit asupra, chestiunei) că disgraţia 
“Marelui Duce Nicolae a întărit pe 'Țar. Imi citează două 
nume de femei, cari au fost funeste Marelui Duce. 
Nu este exact, cum afirmă Povolny. că Rodzianko pre- 
şedintele Dumei, ar fi omul Marelui Duce. Din contra. 
el este acela care a lucrat în potriva, lui. Omul lui de 
încredere este Gutehkov. Kurez spune mult rău de 
Semenoff, ataşatul militar, care se compromite cu F'- 
şerovici, simplu samsar. 

1 Septembre, — Asist în gara Buzău la pleca- 
- rea batalionului 8 de infanterie, care este trimis pe Va- 

lea Prahovei, Regimentele de Buzău se trimit în Pra- 
hova,. cele din Râmnic şi din Brăila pe Valea Buzău- 
lui. În acest mod nimeni nu se găseşte în apropierea 
reşedinţei lui. 

— Colonelul Gorskg îmi vorbeşte de zăpăceala care
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va domni, până şi în comandamentele regimentelor, în 
caz de mobilizare. Iliescu a plasat o droae de cretini şi 
de nepricepuţi, camarazii lui de promoţie, care din 

ajutori vor trece comandanţi de regimente fără a cu- 

noaşte nimic din meseria lor. 

Miercuri, 2 Septembre: —— Czernin a fost primit de 
Rege, căruia i-a comunicat, din partea lui Burian, noui 

asigurări că ceeace se petrece la graniţă nu este de loc 
privitor la România, dar exclusiv contra Rusiei şi că 
Monarhia nu nutreşte nici un proiect, ostil României 
(domneşte o oarecare îngrijorare din cauza trupelor ro- 

mâne adunate pe graniță). Regele şi-a exprimat  do- 
vinţa, de a vedea graniţa deschisă în timpul cel mai 
scurt şi atunci El va da ordinui să se retragă trupele. 
Czernin a adăogat că Statul Major austriace devenise 

foarte nervos şi că, el simțind acest pericol, a provocat 
această explicaţie a lui Burian. — Când s'a întors acasă 
la, ora 7 seara, a găsit o telegramă anunțând că graniţa 

era, liberă (dealtminterea am avut şi eu personal cu- 
noştinţă de acest fapt, prin călătorii care au sosit la 9 

seara din Predeal). Czernin a comunicat imediat această 
ştire Regelui. — A căutat azi dimineaţă pe Brătianu, 
dar acesta e lipsă din Bucureşti şi Czernin este îngri- 

jat, căci dacă Regele nu a vestit pe Brătianu, mobiliza- 

rea va continua şi se va crede la Viena că ministrul 

Austriei-Ungariei este tras pe sfoară. Va merge la 
Morţun pentru a-l ruga să transmită lui Brătianu an- 

gajamentul luat de Rege. Mai târziu mi-a spus că 

transmisese Regelui că la Viena, ca şi la Berlin, nu 

mai avea. nimeni încredere în Brătianu; lucru care a 

contrariat pe Majestatea Sa. 

— Alerg la Morţun ca să-l vestese. Nu trebue cu 
nici un chip lăsaţi soldaţii noştri aşa de aproape: de 

Unguri. Am fi la disereţia unui nebun sau a unui rău- 
voitor. Având în vedere că Regele şi-a dat cuvântul nu 

trebue să aibă loc vre-o bănuială. Morţun nu ştie ni- 

mic ; vine dela moşie; şi el a atras atenţia ca să fie puşi 

pretutindeni căpitani siguri şi serioşi. Este bineînțeles 

că şi ceilalți trebue să-și retragă trupele. Recunoaşte
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şi cl «gafa» făcută cu buletinul Statului- Major, într'a- devăr parţial. — Eu: «Generalul Iliescu este acela care insuflă acest spirit în armată şi care vorbeşte nesoco- tib.—E1: «Ştiu, şi am spus aceasta lui Brătianu».—Eu : «Sunt două luni şi jumătate de când nu Pam mai văzut», — EI: cRău face, foarte rău». — Eu: «Nu conduceţi opi- nia publică, iar gazetele D-voastră o desorientează prin bruştele lor schimbări». EI: «Ce vrei! Presa noastră trebue să liniştească şi pe ceilalţi, pe nebuni, Filipescu şi Take Ionescu». — Eu : <Rău faceţi ; n'au pe nimeni în spatele lor». — EI: «Am mai spus-o lui Brătianu în tim- pul alegerilor, când Pam rugat să mă lase pe mine să lucrez». (17) — Isist din nou să nu se lase ţara la dis- creţia celui mai mie incidenţ provocat de un ofiţer. Mor- ţun mă asigură că va telefona imediat lui Brătianu, Când am intrat la Morţun, el m'a interpelat în faţa lumei care se afla în salonul lui cu cuvintele : «Bună ziua, şefule» ! 
| 

Golescu se plânge că Banca, nu mai are bani; deşi pretinde că a dat 30 de milioane avansuri la agricultori eri a ezitaţ pentru o afacere de 12.500 de lei şi cum guvernul nu mai are nici el bani, se aşteaptă la un nou împrumut, silit, tot la Bancă, A  convorbit cu Stauss şi, după cum am convenit, i-a spus să nu se gân- dească la avansuri de bani. ci numai la cumpărături cu .1/8 avans asupra preţului. Piedicile ce va pune guvernul vor cădea atunci asupra lui. 
— Am avut o consultaţie cu câţiva prieteni: N. Ghica, G. Stirbey, M. Seulescu, Neniţescu, Mehedinţi, pentru fixarea deschiderei Clubului. Toţi sunt alarmaţi de posibilitatea de a ne găsi în fața unui fapt îndeplinit. Săulescu, faţă de fratele său. a auzit pe Filipescu spu- nând: «Există tratat ; în curând veţi fi surprinşi de un eveniment brusc, şi veţi merge !» 
— Bussche va pleca la Ramadan în întâmpinarea prinţului de Mecklemburg, care va fi dus cu un tren special la Brăila spre a vodea pe Rege şi a sta de vorbă cu EI; dela Brăila Prinţul merge la. Sinaia pentru a
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prânzi cu Regina Elisabeta, şi apoi îşi va urma drumul. 

Czernin fiind silit să plece în întâmpinarea, lui -Palla- 
vicini, el Bussche va comunica lui Brătianu (întors la 

ora 1), ceeace Czernin a obţinut dela Rege în privința 
retragerei trupelor. Îl întreb în mod sincer : <S'uu tre- 
cut muniții î» — «Absolut falş. S'a încercat acum două 

luni să fie câştigat Pherekyde; el a refuzat. având ere- 
dinţa că Strâmtorile vor cădea, ceeace ar fi o fericire 
pentru ţară. 

Ştie că ministerul n'are bani; m'a putut să plătească 
alaltăeri 12% milioane de mărei la Berlin; Banca Naţio- 

nală a refuzat. Petersen negociază o convenţie pentru ca, 
Disconto să plătească în schimb această sumă. 

— La ora 6 seara Morțun vine să-mi aducă răs- 
punsul. Regele n'a comunicat nimic lui Brătianu. — 

Eu : «Fiindcă nu Va văzut». — EI: «Dar există telegra- 
mele cifrate !». (Să fie o minciună? Nu se poate 

presupune o astfel de uşurinţă din parte Rege- 

lui !) Brătianu va retrage trupele peste două-trei zile ; 

unele din ele nici mau sosit la destinaţie! — Rapor- 

tez atunci conversaţia Filipescu-Săulescu, pentru a-l 
ruga să se grăbească şi să nu ne lase la. disereţia unei 
întâmplări. — Morţun se va întoarce la Brătianu pen- 
tru a-i comunica ;. el a reproşat lui Brătianu că a pier- 

dut contactul cu mine; Brătianu i-ar fi răspuns că nu 
este nimica schimbat, fiindcă altminterea..—Eu : «Dar 

nu fac nici un reproş !» — El: «Este de datoria lui să 

discute şi să consulte cu D-ta». 

Restul conversaţiei, politiea în general. EL loveşte 

în Take Ionescu. In două rânduri îmi dă cuvântul lui 
de onoare că Brătianu n'a semnat nici un angajament, 

şi tratează de semeţie extraordinară afirmarea contra, 

rie a lui Filipescu în «Epoca». 

3 Septembre. — Ministrul Germnanie:, ţinând locul 
lui Czernin dus în întâmpinarea lui Pallavicini care 
vine din Constantinopol, a văzut pe Brătianu şi 

îmi serie că Brătianu are nevoe de cincisprezece zile 

pentru a retrage trupele. Scrisoarea sa, fără a desvălui 
vreo alarmă, este totuşi stăruitoare.
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Stauss îmi supune. din nou proectele sale : Cumpă- 
rarea, de grâu cu avans plătit. contract sub clauză re- 
zolutorie dacă guvernul împiedică eşirea, dreptul exelu- 
ziv de a dispune de vagoane, 150 de milioane băgaţi în 
afacere. Se va face o încercare cu 1000 de vagoane. — 
Eu: «De ce % 

4 Septembre. — Contele Czernin se irită de întârzie- 
rea de 15 zile hotărîtă de Brătianu pentru a retrage tru- 
pele.; el nu vrea, să se facă ridicol. A întrebat de două 
ori pe Rege dacă putea să telegrafieze asigurarea. dată 
de M. S., că trupele se vor retrage imediat ce graniţa, 
va fi deschisă; şi Regele nu sa, opus, nici măcar nu a 
cerut ca Czernin să aştepte până a doua zi pentru ca să 
poată Regele să vadă pe Ministru. Când Czernin a pri- 
mit telegrama de deschiderea graniţei, a scris imediat 
Regelui că va comunica, cuvântul regal; scrisoarea, a 
fost dusă la Palat, de către un secretar şi aghiotantul a 
anunţat că Regele primise şi citise scrisoarea ! Astăzi 
Brătianu nu vrea să ţie acest angajament. Ce se va crede 
la Viena şi la, Berlin ? Că chiar în ceeace priveşte ar- 
mata Sa, Regele nu poate: dispune nimic ! In Brătianu, 
atotputernic nu mai are nimeni încredere. Spiritele se 
vox încălzi din nou şi se va crede că e] Czernin nu ştie 
nimic, sau că raportează greşit. — Mă roagă să exami- 
nez dacă nu pot interveni. E] se va duce la preşedintele 
Consiliului. 

Ora 12. Czernin a căpătat asigurarea, că armata 
face manevre şi că ele nu vor mai dura mai mult de 
cincisprezece zile; un program de executat. Brătianu. 
întrun mod foarte dibaci, spuneel, i-a reproşat de a fi di- 
vulgat că Regele a luat un angajament. Ozernin răs- 
punde că afară de miniştri şi de D-nul Nanu elnu a 
vorbit cu nimeni. — Reflectând bine: D-nul Brătianu 
îşi bate joe de angajamentele luate de Rege: în aceste 
împrejurări Regele pleacă pe Dunăre, iar Brătianu nici 
nu se duce să vorbească cu Regele înaintea plecărei 
sale ? ! i 

Adaos: (9 Noembrie 1916)—Cartea roşie austriacă 
conţine asupra, acestor evenimente o notă sugestivă (No.
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42 din 16 Septembre) :—C'zernin vede pe Rege și îi spune: 
Este drept şi echitabil ca România, să-şi retragă acum 
trupele depe graniţă. Regele răspunde că aceste mişcări 
au fost făcute fără ştirea Sa şi că Brătianu a dat ordin 
ca trupele să fie ţinute la zece km. Cum acest ordin nu 
a fost executat, Regele a mustrat energic pe Iliescu. Re- 
gele spunând că cu timpul aceste trupe vor fi 
vetrase, Czernin declară că acest răspuns nu-l poate sa- 
tisface. In fine, după o conversaţie agitată, în timpul 
căreia Czernin răspunde la un cuvânt nedibaci al Re- 
selui : «Că comandantul suprem al armatei române 
nare să spere, dar să ordone !». Regele a promis că va 
retrage trupele imediat ce Austro-Ungaria va redeschide 
graniţa. — Indată după aceasta soseşte comunicarea că 
granița este deschisă ; Czernin serie Regelui că a- 
cum el aşteaptă ca trupele să fie imediat retrase, şi ra- 
portează că el nu contează, autoritatea Regelui, fiind 
slabă. Regele pleacă diseară, pentru cinci zile, pe Du- 
năre şi d-nul Brătianu abia mâine soseşte în Bucureşti, 
ceeace face schimbul de vederi între ei doui foarte greu 
Şi nici nu uşurează lucrurile. 

Deci notiţa mea din 4 Septembrie 1915 găseşte aci 
o explicaţie ciudată! 

5 Septembre, — Doctorul Karpeles, deputat socialist 
austriac, se duce în Bulgaria pentru cumpărare de re- 
coltă. EI îmi mărturiseşte că au nevoe de grâne, porumb 
şi mai ales ovăz. Imediat ce Dunărea va fi liberă. şi el 
nu se îndoeşte de aceasta, ei vor căuta cerealele în Bul- 
garia. — Imi spune că la ei sunt indignaţi contra, noas- 
tră : Nici un aranjament încheiat n'a, fost ținut. E] sin- 
gur a prins pe Costinescu telegrafiind în fața lui un 
lueru ; iar pe de altă parte telegrafia imediat altceva. 

Ministrul de război austriac, când el IKarpeles,. i-a 
raportat că generalul Iliescu şi-a dat cuvântul de onoare. 
a spus faţă cu martori : «Cuvântul de onoare al genera- 
lului Iliescu ? nu e nimic !'». Când lui Iropatkine i sa 
raportat că Brătianu, până la sfârşit, va intra în Basa- 
rabia, Ministrul. om foarte ponderat, a spus: «Da, şi 
asta dacă noi o vom permite». 

â4
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Aceste înţepături nu se vor uita uşor. IXarpeles mai 
aduce această apreciere : «La d-voastră cocota pariziană 
a învins pe institutorul german '» EI repetă atirmări de 
venalitate şi de corupţie, pe cari cu greu le poţi da 
la o parte. Dar şi Blondel nu numeşte pe Brătianu decât 
«lodalisque fatigute»; deci, şi în această parte, multă 
stimă ! 

Cum va sosi iarna, Austriacii vor ataca. Udine, cu 
Veneţia ca obiectiv. Ei sunţ miraţi că au putut ţine li- 
nia actuală de front, care era provizorie, şi care nu este 
adevărata, linie pregătită. Italienii din nord se bat bine 
şi cu elan. Se pare că reţelele electrice fac ravagii mari, 
când se apropie de ele. Se servesc foarte prost de a- 
vioane. Dr. Karpeles crede că războiul va dura până în 
primăvară. «Cum vom mai putea noi să-l suportăm ?» 
zice el melancolie. 

— Primesc o scrisoare dela Maiorescu : cuminte şi 
de aceiaşi părere cu mine. 

— După spusele lui 'Tzigara, Samureaş, Ducele de 
Mechlemburg ax fi spus Reginei Elisabeta că îi pare 
rău că sa obosit zadarnice să se ducă să vadă pe Rege 
la Brăila şi Măcin!!! (Ducele, totdeauna însărcinat cu 
misiuni delicate, vine dela Constantinopol şi dela Sofia; 
a fost să vadă pe Regele şi s'a întors în Germania tre- 
când prin Sinaia, unde a prânzit cu Regina Elisabeta. 
Dela Sinaia la Predeal, a trecut noaptea în automobil şi 
a văzut cum se aşezau mine dealungul şoselei noastre 
naţionale !). 

— In Dobrogea a avut loe un grav accident de au- 
tomobil, a, cărui victimă a fost Radovici. ministrul co- 
merţului. Trăsura lui urma, trăsura lui Duca. care la 
rândul ei urma trăsura Regelui, şi într'un canivel, el a 
fost aruncat afară din automobil, Ţin dela fratele său 
şi dela comandorul Coandă că Regele îşi conducea sin- 
gur automobilul cu o iuţeală de 90 km. pe oră, Greu îmi 
închipuese un Rege făcând pe şoferul întrun turneu 
oficial! ! 

6 Septembre. — Filipescu şi Victor Ionescu organi- 
zează la curse o manifestaţie ridicolă. Bucovineni plă-
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tiţi dau jos de pe cal pe Milton Henry pentru a-i smulge cazaca mea ţricoloră. Bătae. scandal. Filipescu tată] şi fiul jubilează; Faseiotţi găseşte lucrul plăcut! 
9 Septembre. — «Dimineaţa» conţine un nou mani- fest al bandei Drumaru; chemare la asasinaţ cu desem- 

narea : Czernin, Bussche şi cu mine, oferiţi la loviturile 
amatorilor, 

| — Colonelul Randa, ataşatul militar austriac, ne „mai găsind pneumatice pentru automobilul lui, se adre- 
sează maiorului Slăniceanu dela, ministerul de război şi îl întreabă dacă este adevărat că ministrul, care le-a re- 'chiziţionat pe toate, vinde din ele. [i se oferă. merge la depozit şi îşi alege cauciucurile de care are nevoe. iar 
când trimite hârtiile. i se spune că Iliescu în persoană a 
refuzat aprobarea. Şi Randa îmi spune, lucru pe care 
de altfel îl ştiam, că sau dat cauciucuri la toată lumea. 
Randa adâugă că, aflând că grâul lui Presan se strica 
la Burdujeni, el cu toată interdicţia, a intervenit ime- 
diat ca să se cumpere grâul în Austria! De câteori a fost 
nevoe de ceva, Randa a mijlocit ca, să se acorde totul 
pentru armată şi pentru ofiţeri. — Asupra ştirilor de 
război, Randa afirmă că Ruşii s'au retras dela Tarno- 
Pol, şi că în nord se încearcă o mişcare de învăluire în- 
tre Berezina, bălțile şi Niemenul. 

— Von dem Bussche îmi destăinueşte că Prinţul 
de Mecklemburg nu este de loc mulţumit de conversaţia 
ce a avut cu Regele. Opinia publică nu este destul de 
schimbată... Situaţiunea, Regelui mai grea ca acea a Re- 
gelui Greciei... (Ştiu pe de altă parte că Czernin şi 
Bussche încep a. pierde încrederea ce o aveau în Rege; 
aceasta a spus-o Netzhammer hui Teodorian-Carada). 

Mortzun a, vorbit lui Bussche de amenințările «Di- 
mineţei» : e bun de notat că guvernul e vestit. Mor- 
tzun i-a mai spus: «Prevăd că peste o lună, şase săptă- 
mâni vom intra în acţiune alături de D-voastră», — 
Bussche : «Nu veţi intra niciodată » — Mortzun : «Ba 
de sigur vom intra, dar poate cu alt guvern dacă nu cu 
al' nostru». Mortzun, corectând pe Bussche: «Vă asigur 
că acum trei luni Ilieseu vorbea, de intrarea în război. dar
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acum nu mai zice nimic». (Şi te miri de cele spuse de 
anumiţi militari !). — Sfătuesc stăruitor să nu se atace- 
Sârbii înainte de a face guvernului deciaraţiunea că linia: 
Salonicului nu va fi tăiată. Bussche promite că va re- 
înoi această asigurare, printr'o notă verbală. 

Bussche îmi povestește asupra Doamnei Psicha o 
anecdotă care pare a fi autentică ; ea, poartă pecetia ru- 
sească !! La un prânz cineva a, spus că nu ar mai tre- 
bui să se mănânce icre proaspete, căci Dunărea e plină: 
de cadavre de Austriaci şi icrele pot să dea febra tifoidă. 
Tânăra gâscă : «Dacă aşi şti că pot cu dinţii mei să. 
sfâşiu un Austriac, aş mânca, icre de două ori !». 

10 Septembre. — Von dem Bussche vine din nou să. 
mă vadă după scurta întâlnire ce a avut cu Brătianu. 
“Aseară s'a aflat mobilizarea bulgară ; preşedintela con-: 
_siliului a arătat puţină temere din această cauză, Dar: 
Regele a spus Ducelui de Mecklemburg : «Bulgaria va. 
intra în război pentru a lua, Macedonia, dar noi nu ne: 
vom mișca». Şi Bussche adaugă: «Dacă România ar 
mobiliza în momentul acesta, poate că Berlinul ar cere: 
explicaţii I» 

— In această noapte a apărut în «Epoca» ştirea de- 
misiei lui Brătianu; ea, a fost imediat desminţită, în ter- 
meni destul de vii, de către «Viitorul». D-ru] Blumenfeld, 
care îşi are intrările la «Adevărul», povesteşte că toată 
noaptea Filipescu a fost într'o agitaţie nebună. căci ți-- 
nea drept sigură demisia lui Brătianu, imediat ce se va 
anunţa mobilizarea, bulgară. Aceasta este un mod de a 
forţa mâna Regelui. — Dar Mişu Săulescu a văzut pe: 
Vintilă Brătianu şi i-a spus că venea la mine; Vintilă 
i-a zis : «Noi suntem liniștiți şi fratele meu va continua: 
în tihnă, ca până acum. Nu cred ca fratele meu să fi 
semnat ceva». 

— Ziua a fost foarte agitată. Circulă fel de fel de- 
zvonuri asupra violenţelor proectate. 

— Osman Izzet Paşa, tost ambasador la Berlin, 
"pleacă la Constantinopol la ora 1 şi vine să mă vadă. 
EI este entuziasmat de pregătirile germane; Austria e 
cu totul schimbată : organizarea tranşeelor contra Ita-
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Jiei este o adevărată minune de confort şi prevăzute 
<hiar cu robinete de apă. Nu înţelege nimic din ezită- 
rile noastre. Turcia ne iubeşte şi vrea ca prin Tripla A- 
lianţă a Germaniei, Austriei şi Turciei, care va dura, 
„România să devie mare şi tare. Enver Paşa a declarat 
că dacă România ar intra în Basarabia, ar pune la dis- 
poziţia ei 900.000 de oameni de cari nu mai are nevoe. 
„având în vedere că numai sunţ imobilizaţi de Bulgari ; 
armată bine echipată şi excelentă. — Izzet Paşa îşi pune 
întrebarea : ce face România dacă survine pacea, - lu- 
«ru ce va deveni posibil cum se vor convinge Ruşii că: 
Constantinopolul nu va cădea. Bulgarii nu vor intra în 
Macedonia înainte ca Germanii să fi ajuns la gra- 
niţa. lor. 

— Ceernin este foarte excitat : Regele i-a spus u- 
ctunci când s'a, închis graniţa, că dăduse ordin lui Iliescu 
ca pretutindeni trupele să fie ţinute la zece km. de gta- 
niţă, recunoscând că era un mare pericol să fii la dis- 
creţia unui incident. Departe de a respecta, această pro- 
anisiune, el a văzut cu ochii lui trupe înaintând la Pre- 
deal până la câţiva paşi de graniţă. A scris aceasta, eri 
Regelui. La Viena se va crede că toate înştiinţările ce 
«dă, sunt falşe ! Oricum, nu mai are nimeni vre-o încre- 
dere în guvern. — Czernin repetă că ultima şansă cade 
«din mâinile României : dacă se mai întârziază eu acor- 
darea, trecerei munițiilor, în curând va fi prea târziu. 

(Nota : Fi-vor temeri în privinţa forţărei trecerei 
prin Serbia ? Oare ar fi vre-o piedică ? Ce sens are a- 
“ceastă, invitaţie ?). 

11 Septembre. — După, oarecari ezitări, se. zvoneşte 
că Filipescu ar fi hotărât să şarjeze din răsputeri pe 
Brătianu. De altă parte, «Adevărul (după spusele lui 
Blumenfeld), ar fi retras două articole cu cari se înce- 
peau aceste ostilităţi, Dar este sigur că poliţia începe 
să se mişte, şi eri seară a cam dat în manifestanţii cari 
au atacat case particulare şi şcoala evangelică. 

— Germania este mai iritată în conta noastră de 
cât Austria. Sa stabilit un boicotaj economie.  Negus- 
torii trimit îndărăţ serisorile de afaceri. Bărbulescu mi-a
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arătat o corespondenţă între o fabrică de vagoane şi so- 
cietatea Saturn, din care reiese că guvernul german nu 
dă voe să se vândă vagoanele-cisterne ce au fost coman- 
date. Stauss a fost chemat de Costinescu, care cere 
băncei «Deutsche Bank» 20 de milioane mărci. contra 
lei. pentru cupon ; Stauss sa dat în lături. "La graniță. 
nu se- mai cumpără nimie... 

13 Septembre. — Am avut şedinţa Comitetului exe- 
cutiv la mine acasă. Mare cordialitate. Comitetul are o. 
atitudine hotărâtă pentru o acţiune imediată în contra 
Rusiei : Neniţescu, Aslan şi Emil Juvara, în culise sunţ, 
moderați, dar înclină spre Germania; Teodor Rosetti. 
Mehedinţi, categoriei ca şi Arion; J. Berceanu şi Gri- 
ore Cantacuzino sunt singurii cari au luaţ cuvântul. In 
unanimitate s'a aprobat sensul discursului meu de mâine, 
despre care am făcut o scurtă expunere. 

14 Septembre. — Inaugurarea, Clubului Conservator. 
Imens' succes. Discursuri bune fără cea mai mică dis- 
cordanţă. Enormă afluenţă de lume. | 

15 Septembre. — Acţioniştii convocaseră Duminică, 
la Boulevard, pe deputaţii şi senatorii lor. Erau vreo: 
cincizeci de persoane, în aparență adunate spre a exa- 
mina, mijloacele pentru reprimarea, corupţiei germane. 
în realitate pentru a cere mobilizarea. Generalul Crăi- 
niceanu. care iscălise convocar a, Sa abținut. Delegaţi 
au fost trimişi lui Brătianu, printre ei: nici Take Io- 
nescu, nici Filipescu. — Brătianu le-a remis în seris de- 
claraţia sa negativă. Seara sau întâlnit din nou pentru 
a lua cunoştinţă de rezultat. cunoscut. dealtminterea încă 
din ajun. Ei sau numărat: din patruzeci şi opt. nu- 
mărul se scoborâse la treizeci. Toma Ionescu şi D. Do- 
brescu-Prahova au atacat cât au putut pe Rege şi adu- 
narea sa spart într'un mod jalnic. Au manifestat pe 
piața Teatrului iar când a sosit manifestaţia în fața ca- 
sei lui Filipescu, era foarte micşorată. 

17 Septembre. — Ţ'icțor Antonescu, ministrul justi- 
ției. vine la mine. Războiul va ţine multă vreme; ar fi » 
nebunie să-ţi bagi capul. pentru a-l vedea poate căzând: 
soarta Constantinopolului va fi hotărâță de rezultatul
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tinal al războiului : puţin importă dacă cade sau nu as- 
tăzi. Englezii recunosc greşeala lor că Pau atacat pe apă 
şi că în acest mod au dat alarma, Germaniei ; Costinescu 
este foarte scăzut ca, inteligenţă; de unde oare va mai 
găsi el bani ? Crăiniceanu este un nebun ; îl întâlneşte 
câte odată la Ionel Brătianu. — Concluzie : a se câştiga, 
vreme. Fiasco în ceeace priveşte banii, pe care sa dus 
zadarnic să-i caute în Franţa, 

— Von dem Bussche zice că acum canonada asupra 
Serbiei are un scop politie, care a fost atins. Ea va fi ur- 
mată de atacul ammatei. care se va face la ceasul hotărât 
dinainte. (Acum zece zile, după o bombardare, sa crezut 
că acţiunea va începe). Ofensiva în Franţa, este o- 
prită; sau făcut mari sacrificii inutile; Germania o va 
relua una, din zilele viitoare, după ce s'a făcut proba că 
Francezii nu pot sparge frontul. 

18—19 Septembre. — Filipescu, Take Ionescu şi gru- 
parea din Ardeal cu Mândrescu în cap, fondează o Fe- 
deraţie-Unionistă cu o formă neprecisă, lăsând să spere 
tot fără să tranşeze nimic din faimoasa fuziune între 
Takişti şi disidenţi, anunţată de Filipescu până şi în 
ziarul «Lie Temps». Rolurile : Take Ionescu prin «Ade- 
vărul» atacă pe Rege; Toma, Ionescu, şi mai mult: niciun 
cuvânt însă despre guvern. Filipescu, în «Epoca», înjură 
pe miniştrii : dar niciun cuvânt în contra. Regelui. 

22 Septembre. — Rusia, trimite un ultimatum Bul- 
gariei. Franco-Englezii debarcă. sau se zice că debarcă 
(ştirile sunt contradictorii) la Salonic, fără aviz preala- 
hil al Greciei. Protestări timide şi destul de confuze ale 
lui Venizelos. Răspuns liniştit al lui Radoslavotf. care 
negând prezența. de ofiţeri germani în armata bulgară, 
nu poate pe acest motiv să dea satisfacţie Rusiei. 

23 Septembre. — C'zernin îmi repetă că nu mai e po- 
sibilă cea mai mică încredere în Brătianu. şi cu toate 
acestea el este în contra boicotajului economic. Il sfă- 
tuese şi eu să se reia cumpărarea, cerealelor, cu toate că 
pretinde că nu sunt nevoi urgente. 

Acum două zile sa, dat pe neaşteptate ordin impie- 
gaților unguri dela gara Predeal. care toţi  locuesc în
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oraş, să părăsească teritoriul românesc, Ciudat, din mo- 
ment ce nu suntem în stare de război! Czernin vroa să 
dea, şi el ordin ca eventual să se închiză granița, dar 
mai înainte vrea să vestească pe Brătianu. Câteva cea- 
suri aL. Brătianu, care se arătase surprins şi supărat. 
trimite răspuns lui Czernin, prin şeful lui de cabinet, că 
ordinul s'a revocat. Cine o fi luat această măsură ? 
De sigur că Iliescu, care caută un incident, 

Czernin refuză să mai aibă relaţii cu Anghelescu. 
El a fost la Anghelescu pentru a regula prieteneşte 
tranzitul bulgar. Radeff e convocat telefonic. fiind pre- 
zent şi Cottescu. Iar seara apare în «Dimineaţa» şi în 
«Epoca» o notă din cele mai răuvoitoare. tălmăcind tot 
ce sa făcut. Radetff a desminţit ; Czernin deasemenea. 
Cine a putut da această notă, dacă nu ministrul sau 
Cottescu ? 

Cu toate permisele obţinute. Czernin a fost oprit să 
meargă în automobil la Braşov, unde voia să reguleze 
întârzierile poştale ! Brătianu îi promisese că va tele- 
fona, dar a refuzat să-i dea ceva iscălit de mâna lui! 
Czernin a spus lui Brătianu: «Dacă la Viena Sar face 
pe Jumătate din ce mi se face aici, ce sar spune la Bu- 
curești ?» Brătianu a rămas fără răspuns. 

Czernin mi s'a părut puţin documentat asupra a- 
titudinei Bulgariei. Crede în deciziunea ei. Apoi re- 
vine la subiectul lui favorit : schimbarea guvernului şi 
îmi spune : «Să ştiţi bine şi să ştie şi Regele că în caz 
de schimbare de guvern, suntem, hotărâți să uităm totul 
şi să întoarcem foaia. Vom relua toate propozițiile fă- 
cute şi vom acorda tot despre ce sa vorbit înainte». 

— Pentru Bussche, debarearea la Salonic este v 
simplă «porcărie» a lui Venizelos spre a forţa mâna Re- 
gelui. — Domnul de Wangenheim a văzut pe Rege şi pe 
Brătianu, la trecerea lui prin ţară. Brătianu i-a spus că 
România va putea intra alături de Germania când va 
simţi pe Germani mai aproape de ea: la Kiew sau la 
Odessa ! (Tot condiţiile «imposibile» ale primului 
nostru ministru ; a spus deunăzi că dacă Quadrupla In- 
ţelegere ar avea 400.000 de oameni în Balcani. mobili-
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zează ?) — Asupra situaţiei generale. D-] de Jagow, în 
genere pesimist, telegrafiază că balanţa începe să în- 
<cline de partea nemților. 

Von dem Bussche mă întreabă dacă ştiu ceva în pri- 
vinţa furturilor descoperite la ministerul de război, în 
cari ar fi implicat Iliescu şi cari se caută a fi înăbuşite. 
«Epoca» de azi dimineaţă mai denunţă o afacere de 
petrol. 

— Imi  reamintese că în ziua da 13 Septembrie, 
Plimbându-mă la curse cu generalul Christescu, acesta 
mi-a spus: «Dacă navem un război care să spele tot, 
Jliescu trebue să dea, foc ministerului de război». — 
Barbu Catargi a primit de curând dela fratele său din 
„Paris afirmări precise de ce se spune acolo, pe faţă, 
pe socoteala lui Iliescu, 

— Seara se află că Regele Greciei, nemulţumit de 
declaraţiile făcute de Venizelos la Cameră. Va rugat să 
se retragă. Aceasta a fost o lovitură de măciucă pentru 
“cercurile noastre agitate. Cei mai mlădioşi şi anunţă că 
„aceasta, este o lovitură a lui Salandra, şi că Venizelos 
"va reveni la putere învingând pe Regele său. 

24 Septembre. — Am cerut d-lui Duca să-mi facă 
un mie serviciu, acela de a primi ca supranumerar 
“un elev la şcoala centrală ; el a venit la mine şi mi-a 
promis numai decât aceasta... Vom vedea dacă este şi el 
din şeoala lui Morţun. — Nimie mai însemnat în poli- 
tică. Duca îmi confirmă, căderea lui Venizelos. In ceeace 
priveşte faptele lui Filipescu (despre cari Duca spune 
cât se poate mai mult rău), guvernul este hotărât să 
strângă șurupul, dacă aceşti domni nu-şi bagă minţile 
în cap: «Este mai sigur să-l ai pe Filipescu în contra 
“ta. decât alături de tine». — Pentru moment nu este 
“vorba de vreo remaniere ministerială. | 

— Mişu Săulescu îmi povesteşte că în momentul 
«<ând se accentua ruptura cu Filipescu, acesta Sa dus 
la dânsul pentru a face un ultim apel vechilor lui prie- 
teni; — şi. arătând casa, lui Take Ionescu (căci Mişu 
“Săulescu stă peste drum) striga : «Ce, o să mă lăsaţi pe 
mâna pungașului acesta ? O să mă lăsaţi pe mâna fâl- 
Barilor lui 0.
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25 Septembre. — Zaimis îşi compune guvernul cu 'Teotoki : leaderul politicei germane. Gunaris, Rally, Dragumis, ete... — Se anunţă că austro-germanii au trecut Dunărea, Sava, ŞI Drina. - - 
De peste tot mi se raportează până la ce punet, Take Ionescu e desperat şi Filipescu turtit. — Brăniş- teanu povesteşte că Blondel atacă cu furie pe Brătianu: care i-ar fi vorbit de interesele româneşti cari cer neu- tralitatea, şi de greşeli făcute de Tripla Înţelegere, etc. 
27 Septembre. — Parastas la Curtea de Argeş pen- tru Regele Carol. Mam dus în automobil şi am de- pus flori pe mormânt ; la cercul care a urmat dejunul, Regina Elisabeta mi-a, mulţumit cu efuziune şi când şi-a luat rămas bun dela asistență, s'a apropiat din. nou de mine şi mi-a spus cuvinte binevoitoare. — Re- gina Maria a vorbit cu mine şi mi-a mulţumit pentiu... calul ei Grui-Sânger, pe care Durnell l-a restabilit. — 

Regele Ferdinand nu sta apropiat de mine ;. afecta să vorbească mai ales cu militarii. Mi s'a spus că prezenţa 
lui Toma Ionescu, atât de violent anti-dinastie în presă, 
a produs mare emoție ; de aci ținuta, rezervată a Re- 
gelui cu civilii. N'avea decât să nu-] poftească ! 

28 Septembre. — Ț'on: dem  Bussche Sa dus ceri 
la Curtea, de Argeş ca să ducă o coroană cu cifra impe- rială ; iar împăratul a telegrafiat. Regelui. Ştiam. dar 
Bussche ma spus nimie înainte «pentru ca Austriacii să 
nu facă la fel!» — E] adaogă : câ să nu pară o mani- 
festaţie (? 1), pe câna împăratul face parte din casa. 
Hohenzollern... 

Bulgaria va declara război Serbiei. Imediat Ger- 
mania va declara guvernului că Bulgaria nu are niciun 
gând de agresiune în contra României şi că Germania 
garantează aceasta. Bussche căuta, pe Radeff ca să 
afle cu exactitate ce moment se alesese. — Regele n'a 
fost mai afirmativ cu Hohenlohe. decât fusese cu Me- 
cklemburg. — Acum două zile, Viena fusese îngrijată + 
se anunţase că Brătianu va lăsa pe Ruşi să treacă. Bus- 
sche a trimis răspuns lui Brătianu prin Morţun. că el 
protestase în contra, acestei calomnii, — Bussehe a luat:
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scrisoarea infamă a lui Drumar din «Adevărul» de eri, 
prin care anunţă voinţa lui de a mă ucide, cum şi ua 
axticol antidinastie din «Fulgerul», spre a le da lui 
Stirbey pentru Rege. 

29 Septembre. — D-nul Blumenfeld pe o parte, 
ziarul «La Politique» pe de altă parte îmi anunţă că a. 
izbucnit războiul între Bulgaria şi Serbia. Bulgarii, 
după ce au capturat un transport de muniții rusești, 
au bombardat şi distrus un tren tot de muniții pornit 

„din Rahovo. 

— Tânărul Barnovski îmi destăinueşte că un avocat. 
basarabean cunoscut; la ziarul «Moldova», anume Niţă, 
amestecându-se printre spionii extraordinar de numeroşi. 
ce întreţine Rusia la noi, ar fi aflat dela ei că: se pre- 
pară unele asasinate şi că faptul este cunoscut de Yili- 
pescu; eu sunt primul pe listă. Stere a -fost pus la cu-- 
rent şi a înştiinţat guvernul. 

O oră mai târziu, d-rul Plumenfeld, în numele lui. 
Stere, îmi spune că eri doi domni bine îmbrăcaţi Pau 
abordat, faţă fiind şi Blumenfeld, şi i-au vorbit ruseşte; 
că apoi Stere foarte surescitat a vrut să-i telefoneze lui 
Duca şi lui Iliescu şi că în urmă a eşit pentru a aduce: 
la cunoştiința lui Brătianu că au sosit doui indivizi cu 
misiunea de a comite un atentat; că acest atentat nepu- 
tând avea de obiect niei pe Rege, nici pe Brătianu, este. 
deci vorba numai de mine; că el, Stere, cu toate că aro- 
nevoe absolută să plece la Iaşi pentru manifestaţia inte- 
lectualilor pe care a organizat-o pentru mâine, rămâne: 
la Bucureşti spre a uşura, cercetările. — Prin Mille, Blu- 
menfeld a aflat că mâine ambii şefi: Take Ionescu şi 
Filipescu vor interpela pe Brătianu dacă este sau nu 
un angajament cu Quadrupla Înţelegere; şi dacă răs-- 
punsul nu este satisfăcător: campanie de răsturnare. 

— Ca răspuns la telegrama lui Maiorescu, primi- 
tă Vineri, telegrafiez prin intermediul lui Ozernin că 
sper întoarcerea, lui foarte apropiată. 

— Von dem Bussche îmi spune :' «Orice se va întâm- 
pla. Grecia va rămâne neutră; nu se ştie încă dacă la 
debarcarea aliaţilor ea va opune o rezistență pasivă sau
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activă. Mai târziu, e posibil să intre în război alături de 
Germania» dar în nici un caz în contra, ei». — Radeff a 
“cerut lui Brăţianu o audienţă pentru a face declaraţia 
că Bulgaria nare nici un sentiment ostil în contra Ro- 
mâniei; Germania şi Austria vor declara şi ele. că la 
“întrebarea lor Bulgaria le-a dat aceeași asigurare. La 
întrebarea mea dacă garantează pentru  Bulgariă, 
„Bussche îmi răspunde că da, şi că Regele Ferdinand al 
„Bulgariei a telegrafiat prin Radeff aceleași asigurări: 
direct; Regelui nostru: aceasta va uşura situaţia, adaugă 
„Bussehe. — Bussche crede că se prepară şi un atac din 
“partea occidentală, că s'a luat dela Est masse importante 
-de cavalerie spre a fi duse în această direcţie. 

30 Septembre. — Contele Czernin îmi spune : 
“Discursul D-tale a indicat o politică nouă. Ai spus 
“tot ce se putea spune, chiar în privinţa  trecerei mu- 
niţiilor; concluzia discursului D-tale va, fi inutilă 
peste tei săptămâni, căci atunci Dunărea va, fi liberată. 
“Vă resemnaţi să rămâneţi pe loc, şi ţara renunță să-şi 
„Joace rolul?» — Eu: «Voi căuta să grupez pe Maiorescu. 
Carp, Teodor Rosetti şi să exereităm o presiune asupra 
Regelui», — EI: «Poate cineva să conteze pe voinţa, Re- 
selui? Prinţul de Hohenlohe i-a vorbit de pericolul inac- 
-țiunei din punct de vedere al dinastiei ; a, vorbit şi cu 
Regina. Regele este hipnotizat de Brătianu. Nu poate 
intra în acţiune, căci o revoluție ar izbucni. El este Ho- 
“henzollern din tot sufletul. dar ar fi o revoluţie. Impo- 
Sibil de a vorbi mai mult cu Regele, a spus cumnatul! 
lui !» (Nota: Mişu Baranga devenit deodată vorbitor, a 
“spus lui Micleseu, şi în urmă şi altor persoane. că o să 
fie o revoluţie!) — Restul conversaţiei noastre: dacă 
obținem o schimbare de politică, vor trebui două-trei 
luni de preparative, şi pentru a aduna muniții şi pentru 
a face pe graniță lucrările nacesare. — Czernin crede că 
se petrec orori ia Sipote şi că Ungurii sunt maltrataţi. 
EI a cerut pentru Legaţie autorizaţia de a, trimite aju- 
“toare şi bani. dar a primit un refuz categoric : aceasta 
“ar provoca neajunsuri cu Filipescu! 

— Grig. Carp vine mereu cu propuneri de reconcilia- 
“iune între Carp şi Maiorescu.
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— D-rul Rădulescu dela Regie a fost trimis primă- 
vara trecută la Viena spre a căuta, clorat de potasă 
pentru fabricarea ehibriturilor. Generalul  Sehlesinger-: 
i-a cedat 40.000 kg. cu condiţia “ca în schimb să li să 
trimeată două vagoane de seu pentru fabricarea, glice- 
rinei. S'a luat cloratul, dar nu sa trimis seul: «La ce 
bun ? Peste două luni vom fi în Ardeal!» — Astăzi nu. 
mai avem de loc clorat de potasă, dar nimeni nu mai 
vrea să trateze cu noi. 

— D-rul Blumenfeld, trimis de Stere, îmi face parte 
de comunicarea lui Barnovski. E] nu vrea să se ştie- 
sorgintea, pentru a nu descoperi pe Basarabeanul infor- 
mator; Take Ionescu şi Filipescu au fost eri la Costi-: 
nescu şi se duc astăzi la Brătianu. Pentru ei Costinescu: 
este cu totul în vederile lui Brătianu. Politica liberală. 
sa stabilit: Neutralitatea în aşteptarea realizărei idea- 
lului naţional cu Ardealul. dar nimic de făcut cât nu 
se vor fi schimbat evenimentele. — Stere crede că Bră-. 
tianu se va hotări să părăsească guvernul sau să, se îm-- 
pestrițeze, când Aliaţii nu vor mai asedia Constantino- 
pole. 

— «Adevărul» publică subt forma : «<Opiniunea unui 
factor răspunzător, răspunsurile lui Costinescu, Ele- 
sunt de acord cu notele cari preced. Dar Costinescu 
ameninţă că în caz de ar fi răsturnaţi, vor da tot spri-- 
Jinul lor guvernului conservator care le va urma. 

— D-rul Blumenfeld îmi teletonează că întrevede- 
rea lui Take Ionescu şi Filipescu cu Brătianu s'a, termi-- 
nat prin următoarea declaraţie a lui Brătianu : «Nu îmf; 
voi schimba politica; dacă ea mr vă convine, aveţi de-. 
cât să mă răsturnaţi». 

Joi, 1 Octombre. — Blumenfeld îmi spune că Stere se- 
întreabă, de ce Brătianu a fost aşa de categorie cu Fili- 
pescu şi Take Ionescu. EI crede că Brătianu are cu- 
noştinţă de faptul că asasinul Cătărău, care a fost văzut: 
la Bucureşti, a recunoscut că ar fi văzut pe Pilipescu. 
Luni. 28 Septembre, poliţia a făcut o descindere în 
strada A. Lahovary No. 29, unde a prins 'un individ 
la câre sau găsit mai multe travestiri, paşapoarte false
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Şi cartuşe de dinamită, «Epoca» din 1 Octombre se gră- beşte a spune că el este spion german.. Iar Stoian, care mi-a adus imediat vestea, îmi spune că el se numeşte Vladimir Savinsky şi că e rus, — Corbescu n'a vrut să spuie lui Mitilineu de ce naționalitate era individul şi dacă exista vreo corelaţie cu amenințările de moarte în “contra mea ; dar Pa asigurat că numitul Cătărău e acum «izolat». — Niţă, despre care îmi vorbise Barnovski, se numeşte Sergiu Niţă. Vulturescu Şi Bastache îl cunosc. Acest băiat a văzut la Filipescu lume interlopă, care poate să tie susceptihilă de a furniza pe «răzbunător». Se mai poate ca Brătianu să fie informat, cum bănueşte Stere, că Ruşii să mediteze trecerea pe la noi spre a merge în Dobrogea (?). | 
— Ministrul Serbiei a comunicat Regelui că Serbia a întrebat pe Grecia care va i atitudinea ei faţă de tra- tatul lor; Zaimis a răspuns că el nu consideră că s'a pro- dus «casus foederis» şi că Grecia nu va lua apărarea „Serbiei în contra Bulgariei. 

2 Octombre, — O ediţie specială a «Epocei» anunţă astă-seară vestea, de altfe] falsă, că Mihail Cantacu- zino ar fi fost arestat la Salzburg; şi ameninţă că Miniştrii Germaniei şi Austriei vor fi făcuţi răspunză- tori. Noaptea la ora două o bandă de derbedei se duce ia Legaţiunea germană, ŞI sparge geamurile cu pietre. 4 Octombre, — Bussche îmi confivmă, la curse, faptele ce preced. El a scris Regelui. a denunţat fap- tul guvernului şi plănueşte să-i spuie că dacă vino- vații vor fi puşi în libertate şi nu vor fi pedepsiţi, el nu mai consideră prezenţa lui ca utilă şi un simplu seere- tar va conveni tot atât de bine. Insă «Adevărul» şi «E- poca» desmint. amândouă vestea, arestărei lui Cantacu- zino! «Epoca» are neobrăzarea să vorbească, de cetăţenii indignaţi de această arestare... deci «Epoca» a dat dina- -dins această veste falsă, spre a avea un pretext pentru lovitura ce prepara. 
— Maiorescu s'a întors Joi seara. Este de acord pe principiul de a se prezenta un memoriu Regelui. Pri- anește împăcarea cu Carp. dar nu se va duce la dânsul
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acasă. Eu îl întreb: la o terță persoană ? — E] îmi răs- punde: să nu ne grăbim, căci Carp este prea deochiat şi pentru moment ar fi o piedică pentru noi. 
— Joi, Carp a văzut pe Rege. In substanţă Re- gele i-a spus că împărtășea. modul lui de a vedea, asupra victoriei definitive a Germanilor, dar că timpul de -a intra, în acţiune nu venise încă. — Carp mi-a povestit că ar fi spus Regelui : «In timp normal, un Rege poate să se strecoare prin viaţă, lăsând în urma sa o reputaţie de Rege; dar când o ocazie ca aceea de astăzi poate să nu se mai producă nici peste o mie de ani, un Rege care ar pierde-o riscă să fi fost un Rege neînsemnat» ! 
Miercuri, 7 Octombre. — Contele Czernin a văzut pe Brătianu, pe care la găsit foarte neliniștit; cu toate acestea, el nu crede că Brătianu va consimţi să părăseas- că puterea, şi că se va crampona de ea, neîndrăznind să ia vreo hotărâre. Iar România pierde un timp preţios. Când Dunărea va fi curățată, şi aceasta este o afacere. de două sau trei săptămâni, nu va. mai fi vorbă decât 

de participare activă; neutralitatea binevoitoare va fi devenit inutilă. — Eu îi răspund că evident atunci nu va mai putea fi vorba decât de o participare activă, pre- cedată de un timp de preparare; dar că concursul nostru 
le va fi totdeauna preţios; Turcii şi cu noi operând în direcţia Kiewului. poate să le fie de un folos hotărâtor. 

In privinţa desminţirei pe care contele Berchtold o dă lui Take Ionescu (două capitole din amintirile sale, 22 Septembrie 1915), Czernin îmi spune că telegrama oficială a sosit de acum patru zile şi că Rudi Catargi nu o publicase. Intrebat, Rudi a răspuns că o comuni- 
case lui Take Ionescu, care îi spusese că publicarea ei ar fi desagreabilă!! A twebuit o insistență repetată 
pentru a obține serviciul agenţiei Havas, 

— Mortzun îmi trimite răspuns prin Panaitescu, 
spre a mă asigura că numitul Cătărău este în imposi- 
bilitate «morală» de a încerca. orice, şi să n'am nici o grijă. Șeful siguranţei regretă că sa rezistat cererei de 
a se proclama starea de asediu la Bucureşti. EL mă mai 
asigură că este inexact că Cătărău ar fi avut contact
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cu Filipescu. — Imi confirmă că «Drumaru, Moldovan» 
este un vulgar exeroc; s'a, descoperit de curând dosarul 
lui, graţie lui Duca, şeful poliţiei din Constanţa, care îl 
arestase pe timpuri. Panaitescu făcea, pe inocentul care: 
nu ştie că Drumaru şi Moldovan era una şi aceiaş per- 
soană, şi Dumnezeu ştie cât de des s'a publicat aceasta! 
Cu alte cuvinte, câtă vreme Filipescu şi cu oamenii lui 
nu S'au legat de mine, trecutul lui Drumaru nu se cu- 
noştea.... 

Von dem Bussche are la legaţie pe d-nul Falenhau- 
sen, ataşat militar la, Atena. El povesteşte : Când Regele: 
Constantin a congediat pe Venizelos, opinia publică 
îi era, ostilă şi Regele nu ştia chiar care va fi atitudinea 
armatei. Actul lui de voință i-a raliat toate sufragiile 
şi chiar fratele său George s'a raliat politicei germane. 
Ceilalţi doui fraţi îi mai fac dificultăţi Regelui. E de 
părere că s'a isprăvit cu Venizelos. 

Bussche a, văzut Luni 5 Octombre pe Rege. Pentru 
a putea vorbi, s'a înţeles cu Regele că va simula că adu- 
ce o scrisoare, şi când s'a prezintat ţinea în mod osten- 
tativ o scrisoare care nu era decât hârtie albă!! Regele 
i-a şi spus în privinţa unor cuvinte ce au schimbat Sâm- 
bătă (aniversarea Prințului Carol). după citirea dis- 
cursului, că bănuia pe un aghiotant că informase «po- 
ca» !! — Bussche a comunicat Regelui că dacă Rusia 
cerea, trecerea trupelor sale prin teritoriul român spre a 
le transporta în Dobrogea şi România ar vrea să refuze, 
ea nu Sar adresa zadarnic Germaniei şi Austriei. In 
această privinţă Bussche confirmă ceeace i-am spus eu 
acum cinci zile, că nu era, decât un «bluf». Rusia a son- 
dat fără să ceară; i s'a răspuns că nc-am opune chiar cu 
armele în mână! 

Brătianu a telefonat lui Bussche regretele sale că sa 
spart noaptea un geam la Legaţie. Dar în schimb. ni- 
meni dela Ministerul Afacerilor Străine nu sa mani- 
festat, iar în gazetele oficioase n'a apărut nici cea 'mai 
mică notă de desaprobare. Dacă astăzi a apărut un rând 
în Pe<Indâpendance roumaine», se datoreşte lui Mortzun. 
care a cerut aceasta lui Procopiu.
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— A avut loc inaugurarea Clubului Federaţiei. Ga- 
zeiele dau cu anticipare discursul-rechizitoriu al lui Pi- 
lipescu în contra lui Brătianu. Se anunţase că va, fi mai 
violent decât este în realitate. Nu conţine nici o afir- 
maţie precisă în ceeace priveşte malversaţiile dela Mi- 
„nisterul de Război. 

— Verzea, îmi comunică o scrisoare dela Aurel Po- 
povici, al cărei sfârşit îl copiez aci: «Un lucru esenţial: 
la Berlin nu s'a putut face nimic, pentrucă dela Bucu- 
reşti le venise informaţia că ori şi ce sar fi oferit din par- 
tea, Austro-Germaniei, România, nu-şi va schimba a6- 
tuala ei neutralitate. Prin aceasta, misiunea noastră 
acolo era terminată... Iar până azi eu nu ştiu că Bră- 
tianu ar fi voind să revină asupra acestei declaraţii. 
Atunci te întrebi: Ce rost ar mai avea venirea mea ? Şi 
de aceea: dacă Brătianu vrea să discute cu ei ofertele lor 
actuale şi ulterioare, atunci sunt gata să viu cu orice 
rizie şi prin Ungaria, ori şi când. Aştept acest răspuns». 

Joi, 8 Octombre. — Impresia lăsată de discursul lui 
Filipescu la inaugurarea Clubului Federaţiunei este ab- 
solut nulă. A fost un fiasco. Lume puţină. 

— Pisoschi îmi povesteşte că după atentatul dela 
Debreezin şi uciderea jandarmilor unguri, când cu afa- 
cerea statuei lui Arpad (1913). acte de provocare indis- 
cutabile ale Rusiei, Serviciul maritim a debareat pe Că- 
tărău, pe care căpitanul în persoană îl condusese la lo- 
cuinţa lui Ionescu, agentul comercial la Cairo. Dar 

cum detectivii unguri nu pierduse pe criminal din ochi, 
el a fost făcut nevăzut din Cairo cu concursul poliţiei 
lui Kitchener şi prin mijlocul a 10.000 franci plătiţi unui 
detectiv pentru a-l despăgubi de prima de captură ce se 
făgăduise. Tot prin Serviciul nostru maritim a fost el 

adus îndărăt în Europa. Regele Carol i-a exprimat gra- 
titudinea (1914). Predarea lui Cătărău autorităţilor aus” 
triace ar fi produs mari dificultăţi. Deci guvernul Bră- 
tianu a acoperit cu protecţia lui pe acest individ. pe Ju- 
mătate împământenit şi de origină rusă. Acum înţeleg 
de unde vine «imposibilitatea morală» de a vătăma, afi- 

şată Miercurea trecută de Panaitescu. 

35
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Duminică, Il Octombre. — Faimoasa manifestaţie 
asupra căreia circulau svonurile cele mai sinistre, a făcut fiasco. Un nenorocit de ovrei a fost omorât cu o lovitură de baionetă. Armata a făcuţ peste tot, într'un mod sever şi în număr mare, serviciul de ordine. a 

Miercuri, 13 Octombre. — GQ, Stirbey îmi povesteşte că. cumnatul său (Brătianu), readucându-l cu nevastă-sa 
dela Buftea, Pa povăţuit să stea în orâş. — Pe de altă 
parte  Neniţescu îmi spune că se continuă cu facerea tranşeelor pe toată graniţa munţilor, şi că se transportă 
acolo pesmeţi şi muniții. — 'Poţ George Stirbey îmi spu- ne că părerea, lui Brătianu este că poziţiunea. Germanilor 
nu este așa de strălucită cum se zice pe fronturile ru- 
seşti şi occidentale. | | 

— Von dem  Bussche îmi anunţă că  Valievo 
a fost luat şi joncţiunea cu Bulgarii 'a fost făcută la Brsza-Palanca. Deci se va avea Vidin pentru debarcarea “Bulgarilor, Lom-Palanea şi Rusciuk pentru "Turci. A- cordul turco-bulgar prevede concursul armatei turceşti dacă Bulgarii vor fi atacați de aliaţi. Bussche ştie că în afară de rezerve, von der Goltz comandă la Adrianopole 
o armată de 250.000 de oameni. Navigaţia va reîncepe când monitoarele ruse vor fi părăsit împrejurimile; se ştie că găseau adăpost la Corabia şi chiar la Severin. Czernin s'a plâns de aceasta, iar Brătianu Pa asigurat că el i-a silit să plece, Sâmbăta trecută, la ora 12. 

|. — Generalul Christeseu ar fi spus lui Bronsart că Germania ar fi trebuit să facă noui propuneri. (După care iniţiativă?). I sa răspuns că Brătianu e acela care trebue să facă primul pas, fiindcă un Stat mare nu se poate expune din nou la un refuz! | 
Miercuri, 14 Octombre.— Marius Teodorian îmi spune că Regele a stat Duminică (ziua manifestărei) o oră şi jumătate la arhiepiscopul Netzhammer ; că Regele nu mai vede pe nimeni, căci a luat pe faţă o atitudine fa- vorabilă Germaniei. şi cu tot binele ce gândeşte de par- tidul conservator nu îl erede destul de tare spre a pu- tea lua răspunderea. De câţe ori este întrebat, el răs- punde: «Ce pot face?» Pentru arhiepiscop, Regele este
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intimidat de Brătianu, pe care îl erede mai tare în par- 
tidul lui decât este în realitate. El e sigur că nu se va 
acorda nimic României, dacă nu se hotăreşte, şi că 
totul va merge la Sofia. | 

— Raționamentul lui Maiorescu este următorul: 
Brătianu nu poate părăsi puterea în momentul de faţă, 
ar însemna o sinucidere, orice tensiune trebue înlătura- 
tă ; cea mai bună soluţie ar fi un guvern mixt căci un 
guvern pur conservator nu ar putea să domine situaţia. 
Singura lui grijă, des exprimată, este că dacă ar surveni 
pacea noi suntem pierduţi, şi pacea este posibilă: ca 
probă căderea lui Delcass€. 

— Nemyţescu a fost.primit de Rege. EI a eşit, foarte 
mulţumit dela audienţă. Regele împărtăşeşte absolut. ve- 
derile noastre, dar trebue să tăcem încă şi să răbdăm. 
Şi Regele are aceiaşi mare grijă: să nu se facă pace. Ştie 
că tot guvernul Lui gândeşte altminterea; dar asta nu 
face nimic: Succesul Germânilor este asigurat; nimeni 
nu poate face nebunia de a se bate pe două fronturi; 
ceeace ar însemna sinuciderea României. Regele va şti 
să evite această catastrofă. El consideră pe Take Io- 
nescu ca isprăvit absolut isprăvit. Pe Filipescu, ca un 
nebun care îşi sparge câpul de un zid. Venizelos, o ca- 
nalie. — Neniţescu răspunde că acesta are cel puţin. . 
patriotismul, după zvoriurile care circulă, să se retragă 
din Cameră pentru anu face greutăţi guvernului; — 
Regele: «Este mai puţin canalie decât Take Ioneseu, 
şi atâta tot». 

— Czernin se duce la Brătianu pentru a cere des: 
armarea Soldaţilor ruşi, vreo sută, refugiaţi pe vapoare 
la Severin. — Vorbind de viitor el repetă : «Să nu fie 
prea târziu!» -. 

15—17 Octombre, — Polemiică extrem de violentă în: 
tre Filipescu şi «Viitorul» (Ministerul de Război). Fiul 
Filipescu este pus în cauză, € el face “faţă, dar se 
apără rău. - - e 

Duminecă, 18 Oetomibre. : - Intrunirea Federaţiei” la 
Severin, Craiova, Brăila. Caracal şi Ploeşti. La Ploeşti, 
'Toma Ionescu ameninţă pe Rege cu răsturnarea, iăt
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la Brăila, Filipescu: «Fără Ardeal nu dau trei bani pe 
dinastia noastră»! | 

Luni, 19 Octombre. — Am văzuţ pe Bussche şi pe- 
Waldburg, întors din concediu. Waldburg, spre mirarea. 
mea, îmi spune că a găsit pe Regină gata să uite că 
este Englezoaică (?). Ei cred că Regina se gândeşte inain-. 
te de toate la coroana ei. Iar despre Brătianu: nimie: 
de aşteptat dela el. I-a silit să reia un material de tele- 
grafie fără fir pe care n'a voii fără nici un preţ să-l lase. 
să treacă, 

Marţi, 20 Octombre, — Foarte îngrijat de zvonurile 
persistente care îi se trimit. Czernin vine să mă întrebe 
dacă cred posibil ca Ruşii să ne ofere Basarabia dacă am 
da în schimb armatei lor dreptul să treacă pe la noi. Eu: 
răspund că cred lucrul imposibil. EI insistă. fiindcă din: 
altă parte i se semnalează o aglomeraţie de trupe ruseşti: 
la Reni. A avut cu Costinescu o convorbire 'mai priete-: 
nească, şi i-a arătat foloasele ce ar avea România, dacă ar colabora cu imperiile centrale. Costinescu a lovit în: 
Unguri, dar sa menţinut partizan al neutralităţei. — 
Această convorbire a displăcut lui Brătianu care a şi 
făcut observaţii lui Costinescu! E] Brătianu fiind 
pentru neutralitate... — Czernin insistă că pentru noi 
este «Head time», fiindcă pacea se apropie... 

— D-rul Dinu Brătianu îmi spune că Irina Butcu-- 
leseu, sosind la Palat pentru a-şi lua serviciul de ziua: 
Reginei, Regina i-ar fi spus: <Nu vom mai fi multă 
vreme în stare de pace; vine momentul, când vom putea 
intra în război după inima noastră... (evident alături de 
ruşi!) — Deci, ceeace Regina a spus lui Waldbnrge este: 
o simplă înscenare pentru a adormi pe Germani! Dinu 
adaugă că federaţii sunt mai liniştiţi. ea şi cum ar fi: 
siguri că şi-au ajuns scopul! 

— Arion, în audiența la Rege. a avut impresia că: 
Regele este absolut sub influenta Ini Rrătianu. 

Miercuri, 21 Octombre. — Mehedinti a văzut ve unu! 
din fratii Negulescu nartizan desperat a] actinnei. ET 
stie că Francezii vor fi învingători că Jnnonezii Imerea- 
ză intensiv la muniţiile ruseşti, că aliaţii debarcă în
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mare număr la Salonic şi că niciodată ocazia, pentru noi 
ma fost mai prielnică. Aceasta o aud în fiecare zi! 1. Mai 
interesant este că Filipescu şi Take Ionescu ar fi spus 
dlui Negulescu că Brătianu sar fi toemit primăvara tre- 
-cută şi că ar fi cerut tot teritoriul până la Tisza; Sa- 
sanov ar îi refuzat categorie; de aci pierdere de timp și 
-amânarea, semănăturei. In urmă Deleass6 ar fi intervenit; 
stăruitor şi Sasanov ar fi cedat. — (Imi reamintese de 
-xeace mi sa raportat atunci asupra, intervenţiei impe- 
vioase a lui Paleologul la Petrograd, şi de spusele lui 
Biondel în contra lui Poklevski, care pierdea un timp 
preţios, făcându-ne dificultăţi! 1). In răstimp a avut loe 
ofensiva, austro-germană şi fortărețele ruseşti cădeau 
una după alta, iar Brătianu refuza să mai iscălească şi 
să mai admită un termen fix. Dar el își dă cuvântul de 
“onoare că va, intra în acţiune la ora pe care o va crede 
propice. (Dacă toate acestea sunt adevărate, ele explică 
toată atitudinea lui Brătianu şi toate zvonurile care. 
circulă). — Golescu îmi aduce o ştire, care ar confirma, 
spusele lui Negulescu : guvernul tratează cu societatea 
de navigaţie. din care face parte şi Banca Agricolă, 
“spre a închiria, cele două vase ale societăţei pentru tran- 
“sportul munițiilor noastre din Anglia la Archangel şi a 
le aduce prin Rusia ! — Eri mi sa comunicat că Paianu 
a obţinut cai şi că se întoarce în Rusia pentru o remontă 
“importantă ! 

Duminecă, 25 Octombre.— Federaţii contramandează în- 
“trunirea dela Iaşi. Toţi se pretind subit indispuşi: Fi- 
lipeseu. Take Ionescu, Goga şi Mihail Cantacuzino. 

Luni, 26 Qetombre. — La întrunirea, federaţilor dela 
“Galaţi sa întâmplat scandal şi bătăi. Leon Cantacu- 
zino şi Mimi Plesnilă au fost loviți. Seara, câţiva na- 
ionaliști au spart, geamurile la consulatul german. 

Miercuri, 28 Octombre, — Von dem Bussche îmi spune 
că a atras atenţia lui Porumbaru însănătoşit, că mi- 
mistrul afacerilor străine nu-i făcuse o vizită după 
spargerea geamurilor la legația germană. — Porumba- 
ru, care în acest timp era grav bolnav. i-a răspuns : 
„Au lipsit dela datorie. — A doua zi, Nanu şi Trăznea-
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Greceanu au venit la Bussehe: Nanu s'a scuzat că 
în acel moment el îngropa pe mama sa; şi 'Trăsnea a: 
spus că nu era obiceiul la noi! — Bussche mai adaugă 
că a primit un raport consular, care a fost comunicat şi 
Regelui, asupra, celor ce se uneltesc la Galaţi de către 
Kartamiceff şi prefectul Gussi, 
„+ doi» 29 Oetombre. — Radu Ivănescu îmi precizează. 
oarecare puncte care îmi fusese semnalate de Bussche. 
La 'Corabia au fost cinci vase de război ruseşti care 
remoreau cincisprezece şlepuri, în care se aflau : 800 
de vagoane de orz, un automobil, aeroplane, câţiva cai 
şi 4 tunuri mari. —. Două convoiuri au mai trecut în 
susul Dunărei, unul cu prizonieri sârbi luaţi Austria- 
tilor şi retrimişi în Sârbia, cel de-a] doilea cu muniții. 
Primul convoi a trecut, iar celalt.a fost capturat de 
Bulgari. In ceeace priveşte cele 15 vase refugiate la noi, 
se anunţase deșarmarea, şi vânzarea “conţinutului lor. 
se tratase chiar cu- Ivănescu vinderea orzului - ;. a venit 
însă un contra-ordin şi totul a. trecut sub pavilionul 
românesc, după ce a avut loc o slujbă făcută de un: 
preot. Dar ofiţerii şi echipajele ruseşti sunt în fune- 
țiune !- Intr?o bună zi au plecat şi. canonierele însoţite. 
de: două vase de război româneşti, şi: nu s'a mai auzit 
vorbind de ele. a 

Sâmbătă, 30 Oetombre, — Chestia grâului nu se re- 
zolvă. Bussche îmi spune că Eidingher a, adus încetul cu. 

„ încetul pe Seceleanu şi pe cei ce-l însoţese spre o com- 
binaţie de bancă (Lănderbank şi Deutsche Bank) şi că: 
aceasta nu poate fi admis de comisiunile oficiale. Czer- 
nin, cel dintâi, ar cere ca Bidingher să nu se mai în- 
toarcă. Ar fi oare o legătură eu plecarea lui Spiess ?... 

Duminică, 1 Noembre. — Intrunire publică a Fede- 
raţiei la Iaşi. Filipescu găseşte mijlocul de a spune că: 
trebue în momentul de faţă să fii sau rusoțil sau ger- 
manofil, şi dacă nu eşti nici una nici alta, nu eşti Român: 
decât cu numele! El numeşte pe Ruşi liberatorii ! adăo- 
gând că trebue să fim foarte onoraţi de a intra alături 
de ei!! | 

Marţi, 3 Noembre. — Von dem Bussche a pus pe
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Bronsart să verifice cifra forţelor turceşti. Generalul 
Bronsart de Schellendorf, care este şeful statului major 
al armatei anunţă : peste 1 milion de oameni sub arme, 
din care 300.000 la Saros şi Gallipoli; 200.000 la Adria- 
nopole, gata de a, fi aruncaţi unde nevoia va cere ; 
100.000 sub Constantinopole ; restul, 50.000 la Smirna 
şi 90.000 Mesopotamia, Caucasul şi Anatolia. Bussche a 
ailat dela Brătianu că guvernul a trimis răspuns la Pe- 
trograd că România va refuza, trecerea armatei ruseşti 
pe teritoriul român; şi dela Stirbey, că Ruşii s'au mirat 
de această comunicare, căci ei n'au avut nici odată in- 
tenţiunea, de a, cere această trecere. (Când te gândeşti că 
în ziarele lui şi la întrunirea dela Iaşi, Filipescu cerea 
Ruşilor să vie şi le oferea trecerea ! !) | 

Bussche a întâlnit pe Lucaci la Mortzun! Lucaci 
venise să ofere o împăcare între Filipescu şi guvern! 
Acest lucru, a fost afirmat de Mortzun. Răspunzând la 
o întrebare, Bussche îmi spune că raporturile lui cu Cos- 
tinescu şi Brătianu sau ameliorat, dar că Anghelescu 
rămâne omul tutulor şicanelor, — Regina are grijă să i 
se arate foarte neutră. Cu toate că îi place «Cei. doui 
Grenadieri» de Heine, interzice să se cânte acest. cântece, 
fiindcă fraza finală este luată din Marseilleza. Ea nu 
va, merge diseară la serata pentru ajutorarea, refugiaţi- 
lor sârbi. e 

Sâmbătă, 7 Noembre. — In cursul unei conversații, 
aflu dela Bussche, că un corp de armată german pără- 
seşte Serbia, fără să fi avut ocazia să tragă un singur 
joc de puşcă, şi că nicăeri n'au găsit o populaţie civilă 
mai puţin ostilă. "Țăranii nu ascund nimie şi vând de 
bună voie cele trebuincioase soldaţilor. Bussehe crede că 
Francezii au impus Ruşilor să le lase lor direcţiunea, 
convorbirilor cu România. Aceasta confirmă ştirile date 
de gazete că Anglia lucrează la, răsturnarea lui Sasanov 
din pricina, declaraţiunilor prea categorice ce. le-a făcut 
în privinţa Constantinopolului, deeclaraţiuni cari au alar- 
mat pe Români şi au îndepărtat pe Bulgari. Ştirea re- 
tragerei lui care a circulat multă vreme, a, fost dată de 
către Reuter, după o telegramă sosită probabil cifrată, 
pe cale diplomatică.
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Bussche îmi vorbeşte din nou de necesitatea de a.re- mite toate negocierile privitoare la grâu  comisiunei austro-germane care se află aci: Lănderbank şi Deutsche Bank au vrut să treacă alături de «Binkaufskommission»; din acest motiv Seceleanu şi tovarăşii lui n'au putut 
reuşi. 

— Am văzut pe d-nii Melchior, Klein şi Often- heim însoţiţi de Stârcea. Eu i-am povăţuit şi ei au ac- ceptat să ofere trei mii de lei pentru grâul pentru care ei nu ofereau decât 2750. Aceşti comisari nu cred că Vor reuşi să se înţeleagă cu ministrul Constantinescu şi cu Comisiunea Oficială. Constantinescu le-a spus min- ciuna că avem 1 milion de vagoane de vânzare ! Inainte de toate nu mai are nimeni încredere în noi... 
— Bărbulescu şi Murgăşanu îmi spun că banca a mai primit 6 milioane aur dela guvern. De unde le ia...? 

O fi un împrumut englezesc? — Saligny povesteşte la bancă cum a, organizat direcţiunea munițiilor, care i-a 
fost încredinţată. Peste şapte luni vom avea comandele 
noastre, care vor trece prin Rusia! Pe de altă parte Murgăşanu semnalează ceea ce se petrece pe Dunăre; 
sediul şi depozitele regimentului din Calafat sunt mu- 
tate la Băileşti, şi tot lungul Dunărei se lucrează la for- 
tificări! 

Luni, 9 Noembre. — Astăzi mare vâlvă. Se reped la 
mine : Dobrescu, Paul 'Teodoru, Ghiţă Botez, Teleman, 
Mitache, D-rul Dinu Brătianu, etc... "Țarul este astăzi la 
Reni ; pe neaşteptate se face mare reclamă naţiona- 
listă : aceasta este trecerea Ruşilor. Consulul nostru dela 
Izmail, Grecianu, i-a văzut şi ia numărat: 300.000 (ra- 
portul lui Ghermany). Aslan ar fi spus că corpul lui 
de armată va pactiza. Nu mai avem trupe, nici tunuri : 
totul se află pe graniţa cealaltă, sau pe Dunăre. Teama 
perpetuă de faptul îndeplinit. Liniştese, pe cât pot, pe 
prietenii mei. — Povolny îmi spune că Marinkovici 
este Ja Reni. iar că Poklevsky nu a fost convocat: riva- 
litate personală cu generalul W isoskine, spune Povolny!— 
D-rul Brătianu îmi spune că Alexandru Seulescu a sur- 
prins pe Prut corespondenţa secretă scrisă cu cerneală
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simpatică cu care sar fi organizat trecerea, trupelor ru- seşti prin intermediul țăranilor. EI a dus-o la Statul- Major, unde aveau aerul a fi foarte supăraţi de această “descoperire. 
— Von dem Bussche a văzut pe Rege Sâmbătă. Co- municativ, Regele i-a spus că huşii nu vor căuta să ceară trecerea, căci guvernul nu o va acorda. Costinescu a dat “din nou această asigurare Regelui. Bussche îmi mai po- 'vesteşte că la serbarea care a avut loc Marţia trecută în profitul Sârbilor refugiaţi, un cântec de Grigore Fili- pescu în contra Regelui Ferdinaud al Bulgariei a dat loe la, scuze pe care Porumbaru a, fost silit să le facă lui Radeff. 
— Pherekyde a spus lui Blumenfeld: România nu va autoriza niciodată o trecere militară decât unei ţări -ahaie. Lovitura dela Reni nu este serioasă. Costinescu va eși din guvern ; el a adus țara la ruină, este un, om fiziceşte isprăvit; se vorbea muli, de capacităţile lui fi- .nanciare, dar ma mai rămas nimic din ele. Stelian poate intra în "minister, dar fără pretenţia de a se amesteca în direcţia politică a partidului, nici acea de a-şi desemna singur portofoliul. Blumenfeld îmi mai vorbeşte de afa- “cerea cailor dela Ministerul de Război: este vorba de “cinci mii de cai din Rusia, împrejurul cărora se dă luptă. Pherekyde este reprezentantul lui Nicu Catargi, . “când acesta a aflat că Păianu, Kornblatt sau Zisu îi lua «comanda, el a spus: «nu mă voi lăsa, păcălit». E1 caută să obţie anularea licitaţiei, la care Zisu a oferit preţul “cel mai avantajos ! 

_— Primesc vizita generalului [ hescu, de mult anun- ţată şi negociată. Imi mulţumeşte pentru atitudinea mea în certurile lui cu Filipescu ; el povăţueşte pe Bră- tianu să primească să se examineze ministerul de răz- boi. Pretinde că Brătianu i-a cerut să mă vadă înainte de a se lua vre-o măsură în contra lui Stavrescu, căci dacă numele meu (7) va fi pronunţat, înaintea consiliului de reformă... E insinuează că în toate cazurile i se va da un alt serviciu fiindcă are proba că a furnizat acte lui Filipescu. Iliescu atacă eu îndârjire pe Costinescu şi pe fiii lui. Deasemenea şi pe Anghelescu: «Un prost. pe
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care nu-l ascultă nimeni». N'are decât să se înscrie la 
Pederaţi: «Un nebun mai mult». EI va face proba că, 
Grigore Filipescu n'a fost de nici un ajutor. Costinescu 
e acela care l-a numit aşa zis inginer, ca să poată pleca. 
în străinătate. EI a văzut cu ochii lui, eri, pe d-rul An- 
Shelescu luând ceaiul la Capşa cu Grigore Filipescu, pe 
când acesta atacă onoarea Brăţienilor! — (Iliescu se 
arată blând în toate. dar destul de şiret ca să nu mă. 
linguşească). Mi-a numit pe Colonelii Lupescu şi Arghi- 
rescu ca compromişi de Filipescu, Averescu este un ad-: 
versar, făcând dificultăţi, dar foarte prudent. 

Marţi, 10 Noembre. — Conferinţe şi scrisori nume- 
roase, dintre cari una urgentă de la Ozernin pentru so-- 
luţionarea chestiunei grâului. Am impus un contract de: 
100.000 de vagoane în loe de 50.000, şi porumbul la 26,. 
grâul la 30. Singur Seceleanu face rezerve pentru po- 
rumb. Tratative, care trebuese să le recunosc plăcute, cu. 
Offenheim în prezenţa lui Bussche. 
— Bussche crede că s'au pus mine la Gura Prutului 

şi pe Dunăre între Galaţi şi Brăila, unde navigația nu: 
se mai poate face decât cu piloţi. El consideră aceasta 
ca un semn bun. 

— Neniţescu este foarte îngrijat. Obuzierele au ple-- 
cat la Giurgiu, au fost aşezate la Băneasa. Arhivele dela. 
Giurgiu au fost transportate la Frăteşti ; cazărmile sunt: 
goale şi tot materialul militar transportat mai înăuntru. 
Cum se conciliază aceste fapte cu spusele lui Brătianu,. 
care declară că va, împiedeca intrarea Ruşilor în Ro-- 
mânia ? 

— Blumenfeld îmi comunică: Oswald 'Teodorian: 
publică în «Opinia» un articol în contra lui Take Ionescu. 
— V. Dimitropolu a declarat lui Bădărău intenţia ce 
are de a se despărţi de Take Ionescu. — P. Missir a seris 
lui Take că el nu poate să aprobe uneltirile lui Toma; 
Ionescu la Universitate. — Povăţuesc pe Blumenfeld să: 
spue lui Bădărău că trebue să-și strângă prietenii în: 
jurul lui ; situaţia politică va fi proporţionată cu apor-- 
tul lui. care aport singur poate sterge pretenţiile ce le: 
au altii. 
— Tzigara-Samureaş îmi spune din partea  Rege--
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lui (eu multe menajări), că Regele mă roagă să nu înaintez prea mult cu Carp. Simt că Carp a jignit pe: Rege, sau cel puţin Pa speriat în ultima, audienţă. ce a avut. Tzigara repetă, ca un ecou cuvintele lui Carp: «Un Rege mediocru poate....!» 
Miercuri, 11 Noembre. — Mandrea, turburat, îmi spune că negocierele sau rupt în afacerea grânelor: Of- fenheim a făcut o ofertă cu 25 pentru porumb şi un con- tract de numai 50.000 de vagoane din care numai 30.000 ferme. Seceleanu repetând spusele lui Stârcea, care la ora l promisese 30 pentru porumbul roşu. Vintilă Bră- tianu a, răspuns că rolul comisiunei era să susţie preţu- rile şi că nu trebuia să se cedeze cele 35 fixate de comi- sie pentru grâu. Unanimitate de vederi şi ruptură. 
— Am avut vizita, generalului Stoica, care găseşte mijlocul să mă laude şi să-mi spue că şi-a făcut studiile: în Germania, pentru a ajunge să-mă, roage să-i susțiu candidatura la direcţiunea ziarului «Minerva»! Naţiona= lismul lui va găsi mijlocul să se acomodeze. Vineri, 13 Noembre. — Buletinele anunţă că sau fă- cut. 17.000 de prizonieri sârbi şi că s'au luat multe tu- nuri. după căderea Mitroviţei şi Pristinei, Toată Valea Mierlelor este în posesiunea Austro-Germanilor; toţ în această vale Cosovo a stabilit din nou rezistenţa sâr-. bească. Istoria reîncepe, pe toate fronturile de bătaie, în acest război. 
Duminică, 15 Noembre. —— Deschiderea Parlamentu- lui. Gazetele Federalilor anunţase fel de fel de cataelis- me. Ele spuneau că se adusese regimentele din provin- cie. Pe străzi multă lume dar nici un soldat. Sergenţii de oraş: nimie mai mulţ, Partizanii lui Take Ionescu şi lui Filipescu absolut toţi prezenţi, cu Leonte Moldovea- nu şi: Vrăbieseu printre ei ; chiar Dissescu cu toate că soră-sa, care a murit eri. nu e încă înmormântată. Ei se țin întrun grup compact în colţul din stânga faţă cu Corpul Diplomatie, Acesta împărţit în două loji după gruparea stărei de război; Miniştrii Persiei şi Spaniei cu Puterile Centrale; Olandezul şi: Americanul în loia cealaltă. Regele nu isprăvise cuvintele : «Domnilor Se-
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natori, domnilor Deputaţi», când isbucneşte ţipetele gro- 
zave în colţul conjuraţilor. S'a auzit: «Huo! — Jos gu- 
vernul! — Jos Ungurii ! ete...» — Vii protestări: se stri- 
„gă: trăiască Regele, şi Regele este lung aclamat. Cel 
mai indecent a fost 'Toma, Ionescu, care a, vociferat tot 
timpul, întinzând un braţ ameninţător în direcţia Re- 
gelui. La eşire, chiar în incinta Camerei, Paul Rădules- 
eu şi Manolescu-Strunga pălmuese pe Mille; Toma Io- 
escu este viu interpelat; Pherekyde în persoană, apos- 
trofează pe Istrati că este o ruşine ceeace face, iar Is- 
trati rămâne cu gura închisă. Spre sfârşit, Filipescu 
se urcă pe o bancă şi Mihail Cantacuzino se repede să-l 
dea jos. Nam văzut vreodată un astfel de spectacol! — 
Rectificare : Vredenburch intrase numai ca să salute pe 
“colegii dela Quadrupla Inţelegere în. loja lor; şi el şi 
Vopicka, au stat tot timpul ceremoniei în loja Puterilor 
Centrale. Bussche îmi atrage atenţia asupra acestui lu- 
-cru cu o vădită satisfacţie. 

16 Noembre. — Von dem Bussche mă face să 
“observ că singur d-rul Anghelescu arborase cordonul 
unei decoraţii ruseşti, la deschiderea Camerei. — Eu: 
«Probabil că n'are altul». — EI: «Duca, Mortzun, ete., 
neavând cordon românesc s'au abținut să pue unul 
străin»! (Fapt adevărat). 

Bussche îmi citeşte un raport foarte nostim asupra 
solemnităţei cu care s'a remis la Galaţi cordonul Sft. 
Stanislas lui A. Gussi, prefect ; asupra pro- 
fuziunei de cadouri şi de Juvaericale ce s'au distribuit, 
şi asupra chefului făcut de Urusov la cârciuma «Sofia», 
„a cărei socoteală, de 300 de lei, a refuzat de altfel să o 
plătească. Acest raport a parvenit prin Tzigara Samur- 
-caş în mâinile Regelui. Aslan, pe care Pam văzut în 
cursul zilei mi-a confirmat faptele. «Westnicul> anunţă 
tocmai că împăratul a vizitat, timp de câteva zile, 
frontul trupelor dela Sud care au luat parte la lupte 
Şi că a stat de vorbă cu reeruţii... Nimie special la Reni, 
unde n'a fost altceva decât un simplu incident al acestei 
întinse inspecții. Şi se decorează cu profuziune Galaţii...! 

Bussche a comunicat guvernului, pentru ca acesta.
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să nu se sperie dacă ar afla din altă parte (71), că două divizii germane cu artilerie grea sunt la Varna, Bulgarii neavând artilerie grea ! — EI îmi spune în treacăt : «Nu Sar putea hotărt D-] Carp să intre în partidul D-tale 7». — Mihail Pherekyde vine la mine să mă vestească; că a aflat că Toma Ionescu trebuia, să mă atace şi să mă lovească la Senat, şi să mă păzesc. Missir şi chestorii: sunt avizaţi. El a văzut pe Take Ionescu cu prilejul unui Proces, şi i-a spus ce mare rău i-ar face un astfel de act; Take i-a mulțumit şi i-a spus că va, vedea imediat pe- fratele său. 

Toată dimineaţa nu mi Sa raportat, decâţ svonuri: în acest sens. Intr'un grup de deputaţi. Constantinescu ar fi spus că Federaţii au să se uzeze într'o luptă cu: Marghiloman. — La Senat, nu s'a petrecut nimic. 17 Noembre. — Prizren a fost luat. Bulgarii anunţă 17.000 de prizonieri. Sârbii au distrus tot ce puteau dis- truge. Regele Petre ar fi fugit în ajun, călare, cu fiul său şi cu Trubetzkoi, ministru] Rusiei. 
18 Noembre. — Citese la Maiorescu memoriul pe care vreau să-l remit Regelui. Sunt prezenţi : Arion, Neniţescu şi Teodor Rosetti. Se fac două uşoare rec- tificări. Maiorescu constată, în două rânduri. că sun- tem unanimi. Dealtminterea, toți au găsit memoriul excelent. Trebue să spun Regelui cine anume î] cunoaşg: te şi nimeni nu mai trebue să ia cunoştinţă de el. 
In cursul dimineţei am primit vizita lui Panaitescu. EI ştie dela Reni că a avut loc o defilare de 11.090 ae oameni. "Țarul a luat zakuska pe yahtul generalului Wisocki: se pare că a fost foarte proastă; de altfel, adaugă Panaitescu, ţarul nu mănâncă niciodată nimic, Marinko- vici n'a fost la Reni, dar la Odessa unde probabil a avut o audiență. E] plecase de Joi, adică cu trei zile- înaintea sosirei la Reni, Yaptul că Poklevsky nu a fost invitat se atribue motivului că el stă rău cu Wisocki, care era organizatorul şi primea la dânsul, Kartamiteeff trece încă de mult peste cavul lui Poklevsky care este acuzat că ar fi fost adese ori tras ne sfoară de Blondel şi că ar fi dat înştiințări false. Poklevsky este silit să
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îndure pe ISurez, care trimite rapoarte cu citra lui par- 
ticulară, pur şi simplu vizate de legaţie. E] este în cores: 
pondenţă cu Ignatieff (colonelul conte), care este ataşat 
pe lângă Țar, şi transmite o copie lui Goremikine şi alta 
Cabinetului ţarului. Se pare că se fac mustrări lui Po- 
Klevsky, când Kurez raportează lucruri, pe cari 
ministrul nu le-a semnalat. — Siguranţa, socoteşte că nu- 
mărul trupelor tinere adunate între Odessa, Tiraspol şi 
Prut este de 400.000 oameni. Ele sunt comandate de 
generalul Cerbaceff. Ofițerii de marină au făcut exer- 
ciţii de aruncarea unui pod în faţa Tulcei, la Ceatal ; 
manevră mai mult politică decât militară. Şeful de 
Stat-Major care a fost dat Marelui Duce în Kaukas, 
este un general de jandarmerie, Djiunkowsky, fost vice- 
“ministru de interne, care cu ocazia vizitei dela Con- 

stanţa, venăse să ia ultimele măsuri împreună cu Pa- 
naitescu. Bineînţeles că rolul lui principal este de a su: 
praveghea pe Marele Duce! — Teza; rusească ; nouile 

„Județe din Dobrogea au încă o condiţie nedefinită bine. 
Sobrania neratificând cesiunea, lor ; deci, se poate trece 
prin ele fără a. viola, neutralitatea română ! Panaitescu 
mai ştie că la Şumla şi la Varna se află câte o divizie 
germană. 

Povolny n'a putut sosi la timp la Reni. La întoar- 
cere, afară de cei recomandaţi, trecerea se făcea pe la 

Ungheni : se zice, ca să nu se destăinuiască misterele ex- 
pediţiei spre Bulgaria: EI a văzut tunuri lungi şi mai 
ales artilerie austriacă adaptată. Peste tot se construiau 
barăci. | sa spus că nimeni nu ştia nimic dar. că se 

speră că totul va fi gata spre sfârşitul lui Yanuarie. Şe- 
ful Statului-Major. al cărui nume nu şi-l mai aminteşte 
(91), i-a spus că dacă ei ar trece, Românii nu ar trage 

asupra lor. Take Ionescu le-a dat această asigurare, a- 

dăugând că mai repede armata ar detrona pe Rege. Ofi- 
ţerul rus ar fi răspuns că aceasta el nu o crede ! — 

(Pentru aceste clevetiri : cec 600 lei!). 

— Colonelul Păianu cu nevastă-sa, Priboianu idem, 
şi Hortopan pleacă în Rusia pentru a cumnăra cai. Du- 

rata călătoriei: trei luni. Deci, a spus Păianu lui Ki- 
riacescu, nu va fi război înainte de primăvară.
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20 Ncembre, — «Epoca» este extrem de violentă cu Brătianu ; îl tratează de «imbeci] la externe, coţear la xezbel». 

le-ar surâde de loc, şi dacă intervenim prea târeiu, ei se Vor opune la înălțarea noastră. — Plecând, el îmi spune : <Te rog să uiţi tot ce ţi-am spus; nu ţi-a vorbiţ ministrul, ci numai Czernin». De ce 100.000 de oameni în arpaţi şi nici unul din spre partea Ruşilor, când este ştiut că Ruşii adună trupe pe Dunăre e Oare se va face numai un si- mulacru de opunere ]a, trecerea lor ? România ştie că ambii împărați nu sunţ oameni să încerce ceva în contra României, dar dacă teritoriul ei este violat de Ruşi, vom trece şi noi şi războiul va avea loc pe teritoriul ei! — “Costinescu ar fi spus lui Radeff, că la Primăvară, când Rusia va. dori să-şi treacă trupele pe la noi. nu ne vom opune decât de formă. Cu toate că el este ramolit pen- tru o afirmare așa de gravă, cer lui Czernin o confir- mare. | 
— Eri a avut loc întrunirea agricultorilor, a fost foarte bună şi a adunat multă lume. Brânişteanu zice că ea preocupă pe suvern, şi că Brătianu a dat ordin să se accelereze încheerea celor 50.000 de vagoane tra- tate cu Austro-Germania. pentru a calma spiritele. — Din aceiaş. sorginte : generalul Soukholimot a fost silit să restitue pentru operile de caritate milioane de ruble, din banii sustraşi, 

mi-a povestit alaltăeri eă generalul Pau a dus la Carţie- rul-general probele că Germanii aveau spioni până şi în statele-majore. Colonelul Mezaiedoft, spânzurat, ți- nea de nevastă pe sora tinărei soții a lui Soukholimof, şi uneltirele ei au adus căderea ministrului de război, Cazul Soukholimof a fost deferit unei comisii, şi cum el] ştie prea multe, nu este nici odată urmărit, (Aceasta
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este oare cauza restituţiei menţionată de mai sus ? Un a- 

viator militar, fiul preşedintelui Curţei de Apel dela. 
Kiew, lăsa să cadă documentele în liniile germane; ela. 
fost deasemenea spânzurat. In acest mod au cunoscut 
Germanii situuţia unui întreg corp de armată, care se 
afla complect izolat şi care a fost luat ca într'o plasă. 

Marele Duce a trimis jandarmeria lui la Petrograd, 
Sau arestat vreo treizeci de funcţionari, despre cari nu 
Sa mai auzit niciodată vorbindu-se. — In Rusia este 
lipsă de toate. In toate zilele au loc lupte. La Mobilev, 
unde se află cartierul împăratului, oraşul n'are pâine- 

Desordine absolută. Nu mai vorbeşte nimeni de fai- 

moasa linie Kolo în Rusia, va fi ea construită...? Muniţii 
sunt în abondenţă. 

26 Noembre. — Audienţă la M. S. Regele. Am in- 
trat cu hârtia mea în mână, anunțând că memoriul *) a 

fost discutat şi primit de către cei cinci foşti miniştri- 
N'am vorbit decât politică dela ora 3 la 414. — Regele + 
«Trebue multă prudenţă, căci în orice direcţie nu ris- 

căm nu numai idealul naţional, dar chiar existența ţă- 

rei». Poate să mai existe îndoială, pentrucă dacă Puterile 

Centrale au banii, ceilalţi au America. Nu e mai 

puţin adevărat că tot ceeace furnizează America nu 

este bun. Regele o ştia şi lucrul i-a mai fost confirmat; 

de Rudeanu. — Pentru noi va fi foarte interesant ceea- 

ce va face Grecia. (Această declaraţie a Regelui a fost 

„provocată de un răspuns al meu: Regele spusese că a- 

vem o poziţie geografică foarte grea, căci atingem toate 

frontierele. la care am răspuns eu că poziţia noastră nw 

era mai grea ca noziţia Greciei.) — Regele declară cu 

tărie cu insistenţă : «Nu putem sta definitiv neutri, a- 

ceasta nu. absolut nu '» — Eu: «Mai ales Bulgaria de- 

venind tare: dar din fericire nu există vrăşmăşie între: 

oa şi noi». Vorbese din nou de linia Dunăre-Marea. 

Figre. 

Rosele : «Intreb ne toată lumea : ce aveţi de repro- 

şat Bulgariei: i-am luat noi ceva ?» Regele ştia incă 

din anul treent că Bulgarii erau câştigaţi politicei ger- 

*) v. Memoriul la Anexe.
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mane, dar nu prin Derussi, care n'a, ştiut nimic sau care a înşelat întotdeauna, căci el nu vedea decât pe Savin- sky şi Panafieu, găsind pe germanul Michaelle prea prost. «Prea prost ! ? dar Regele Ferdinand spune că nu-l frecuentează fiindcă & nesuferit, dar că admira ma- vea, lui inteligenţă, şi dacă nici Regele Ferdinand nu cu- noaşte oamenii... !», | 
Regele nu va admite trecerea Ruşilor. Este o ches- tiune de demnitate naţională. Miniştrii i-au declarat-o ei cei dintâi şi Constantinescu P. (sic) şi Antonescu au afir- mat că sunt unanimi. Eu: «D-l Costinescu cu toate acestea. a emis îndoeli asupra, seriozităţei opoziţiei pe care am face-o». — Regele: «D-nu] Costinescu ? Poate! Dar tot restul guvernului nu face nici o rezervă». Dealtfel Regele a spus şetului de Stat Major: «In acest caz vor trece şi Germanii; şi ei au o armată pe Carpaţi în contra Rușilor, iar nu în contra, noastră». Regele a vorbit despre aceasta, şi cu Mişu Cantacuzino, «care nu e deştept» şi i-a întors întrebarea : «Ce ai face D-ta dacă ai fi preşedinte de Consiliu ?> Răspuns: «Dacă sunt 25.000, îi oprese; dacă sunţ mai mulţi, îi las să treacă.» — Regele: «Cum poţi să spui un lucru ca, ace- sta, Mişule ? Nu simţi D-ta că aici este o chestiune de demnitate națională 2 

Regele recunoaşte că am violaţ neutralitatea, că am fost parţiali faţă de Quatrupla, Inţelegere, într'un mod: absolut şi că am lipsit dela; datoria, neutrilor, Şi con- 
vine că poate Brătianu mai visează încă de o victorie 
a Quadruplei Inţelegeri. Trebue să ne ameliorăm starea. 
Regele doreşte ca vânzarea cerealelor să se facă. Muni- 
țiile noastre nu au sosit, dar cea mai mare parte se află 
la Salonic... — Eu: «După câtă vreme? Şi ne pu- tem încrede oare în făgădueli, când vedem cum se 
poartă Quadrupla Inţelegere ?» — Regele : «Grey a pro- 
mis concursul nelimitat Sârbiei, şi apoi a spus că era numai concursul politie!» — Eu: «Dacă este recunos- 
cut că trebue să ne schimbăm atitudinea, de ce mai men- 
ținem trupele concențrate pe munţi ?». — Regele : «Cred 
că cu venirea lunei Decembrie va începe retragerea lor». 

36
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— Eu: «Dar cel puţin se ia vre-o precauţie în contra Rusiei ? Se întăresc din nou liniile fortificate ?» — Re- 
gele : «Forţificaţiile nu mai însemnează mare lucru în 
ziua de astăzi». — Eu: «Dar tunurile sunt departe». — 
Regele : «Este adevărat, sunt prea departe !» 

Asupra ministerului de război, Regele spune : «Ad- 
mit că se fură. Se fură pretutindeni. Dar asupra muni- 
țiilor, aceasta nu cred. Ce a făcuţ Filipescu, n'are 
scuză. D-ta ştii că Delaunay-Belleville, care cerea 80 de 
tranei de proectil, n'a fabricat niciodată proectile ? Acum 
s'a obligat să fabrice pentru Franţa, dar nu poate începe 
predarea decât în Februarie 1916. Nicu Filipescu a făcut 
o broşură de strategie. în care desvălueşte toate planu- 
rile noastre eventuale în contra, Austriei. pe cari el le 
cunoaşte ca ministru de război. Acesta, este un luaru ad- 
misibil ? In ce ţară din lumea ar putea, să se petreacă 
un lucru ca acesta ?» — Cum vorbim din nou de muniții, 
spun Regelui că, cu grâul şi cu benzina noastră, putem 
obţine totul dela, Germani... — Regele : «Cred că da!» 

Apoi s'a vorbit de generalii cari ar fi de schimbat. 
Exprim părerea că cu un ministru hotărît, toţi ar în- 
cerca, să facă să se uite opiniile emise de dânşii. — 
Regele : «Cred şi eu, dar nu Iarca, şi aceasta este spre 
cinstea lui». — Bu: «E1 este atins de limita de vârstă, 
deci lesne de înlăturat». —Regele îmi spune că în fie- 
care Sâmbătă invită ofiţerii eu soțiile lor şi a putut 
să constate cât; este de isprăvit generalul Bogdan, in- 
capabil de a mai formula o idee. Intr'un rând. Bogdan 
spunând că ar fi trebuit să intrăm în cutare moment, 
Regele Va întrebat cum ar fi aşezat el trupele ? Bogdan 
nu a putut măcar să înceapă expunerea.  Basarabescu 
a început să-i sufle la ureche — era gentil, foarte gentil! 
Atunci am intervenit Eu: «Nu continuaţi, căci va repeta 
totul». — Concluziunea mea, : «M. V. va, face războiul cu 
generalii cei tineri». In aceste primiri (dineuri) am văzut 
continuarea, ideilor pe cari Regina încerca să le preci- zeze spre sfârșitul domniei Regelui Carol, pentru a-şi 
face popularitate. 

Regele admite că guvernul poate mult în ceeace
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priveşte opinia publică şi că are mijloace să o întoarcă. Nu avusesem până astăzi mijlocul să fac pe M. $. să admită acest lucru. — Regele va lua, în persoană, jură- mântul trupelor şi le va spune că trebue să răspundă la apelul Regelui lor: «or unde», — şi Regele adaogă : <Voi spune aceasta, nu pentru soldaţi, dar pentru o- fiţeri P. - 
«Candidaturile lui Lucaci şi Goga nu trebue să treacă cu nici un preţ. Fireşte, Lucaci are pentru el pe d. Gussi, prefectul ; Lucaci este un «jouisseur» mizera- bil, care nu este nici preot, nici catolic». (Toate acestea, au fost spuse de Rege cu excitațiune). 

27 Noembre. — Bussche vine să; mă întrebe: de im- presiile mele. E] îmi vorbeşte de afacerea de: spionaj, si- nuciderea maiorului Ionescu, subşef de Stat-Major la Corpul II. In birourile: lor de informaţii s'a prezentaţ, un tânăr ofiţer, care oferise nişte hârtii. EI a tost atras în discuţie şi între timp a fost vestită poliţia. Prins a- supra faptului, el a mărturisit, Urmarea este că i sa dat o opţiune ca, să se sinucidă. Morţun şi Brătianu cu- nosc afacerea; Bussche a, adus-o la cunoştinţa Regelui. 
— Radeff a venit la 4%, Nu-l mai văzusem din toamna trecută la curse. E] protestează în contra co- municatului gazetelor, care impută Bulgariei răspunde- rea, încetării tranzitului, când în realitațe România este 

aceea care a fost mereu în vină faţă de ei. Eu îi cer o notă de rectificare pe care să o public. (El nu mi-a tri- 
mis-o). Radeff este foarte prietenos cu România, dar 
foarte sfios faţă de Brătianu ; măreţia afectată de a- cesta a adus de fapt ruptura relaţiilor. — Sârbii sau 
bătut întrun mod admirabil ; Anglo-Francezii se apără slab ; el crede că o parte din: armata aliată este învă- luită de Bulgari. 

25 Noembre. — Ceermin a venit să-mi comunice, 
foarte secret, că Morţun i-a spus : «Brătianu are să se 
compromită, iremediabil, cu minciunile lui, Sa apucat 
să stea din nou de vorbă cu Take Ionescu şi Filipescu, 
asigurându-i că el va, intra alături de Inţelegere !» 

— Regele a luat jurământul recruţilor ; le-a vorbit,
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dar... ma vorbit cum îmi spusese ! Această lipsă de cu- 
raj e teribilă..! 

29 Noembre. — Ne-am întrunit, cei cinci foşti mi- 
niştri, la Maiorescu. Toţi bănuim pe Brătianu. Hotărîm: 
că nu vom discuta Adresa şi că vom face o vagă de-- claraţie. | 

1 Decembre. — După ce alături «Naţionalul» a 
atacat «politica posibilităţilor», cu note străvezii, obrăz- 
nicii la adresa mea, azi chiar <PIndâpendance Roumaine». 
laudă, această politică, ca singura, cu putinţă. Pe de altă 
parte Crăiniceanu, în «Universul», recunoaşte că noi nu: 
mai putem face nimica (în sensul lui) dacă aliaţii pă- 
răsese Balcanii şi Ruşii nu revin pe frontul lor! Iar: Mille, în «Adevărul« de aseară, plânge speranţele pier- dute! — Buletinul de astăzi anunţă că Bulgarii au scos: pe Anglo-Francezi din Macedonia, Şi i-au respins în Gre- 
cia dincolo de Ghevgheli: două divizii nimicite. Ceeace- 
nu împiedică pe Vintilă Brătianu să pună pe pro- 
fesorul Creangă să spună că la primăvară este sigur 
că mergem cu Rusia! (Raportat de Mavrojani). 

— Am văzut pe Ozernin, care mi-a Spus că se va 
interesa de afacerea fratelui lui Iantehewetski pentru 
care intervine Povolny. 

— Von dem Bussche îmi spune că Carp a văzut; 
pe Rege, care i-a spus: «România nu poate păstra 
neutralitatea, definitivă, şi ea nu poate intra decât ală- 
turi de puterile centrale. Dar momentul n'a, venit, încă». 
— Carp: «Şi dacă pierdem trenul 2» — Regele : «Mi-am. 
rezervat libertatea de a. fixa momentul !» — Pe de altă parte, Brătianu a văzut Duminecă, pe Stirbey la Buftea 
şi i-a spus: «Cu înțelegerea nu este nimic de făcut ? 
Am făcut tot ce era, posibil pentru a apăra neutralitaţea; mai mult nu puteam să fac». — Stirbey : «Schimbă acum politica». — Fără răspuns. — Bussche şi Stirbey conchid că Brătianu e atât de legat încât. moralmente, 
îi este imposibil să se întoarcă, 

Eu insist: «Sau mai curând e] se teme că nu se mai are destulă încredere într'însu] pentru a i se face propuneri». — Bussche: «Foarte posibil. În orice caz este
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"0 mare ameliorare. Şlepurile pleacă şi Brătianu trimite special un ofiţer de marină spre a schimba locul tor- pilelor de baraj, pentru ca şlepurile dela Olteniţa să poată pleca şi ele». Pe de altă parte Anghelescu şi-a schimbat modul de a proceda în manipularea vagoane- lor pentru Bulgaria. (Aceasta poate fi motivul pentru care Radeff nu a daţ urmare). 
Caernin, la ora, 12, îmi spune despre contractul celor cincizeci de mii de Vagoane, că merge foarte prost şi Probabil că nu se va face. Iar la ora 3, Bussche îmi spune că sunt speranţe ca lucrul să se aranjeze. | 
— La 414 Mitilineu aduce vestea că un atentat cu dinamită ar fi fost procctat în contra lui Filipescu, şi -că Filipescu ar fi denunţat chiar el faptul poliţiei. Doi din autorii presupuşi sau predat singuri lui Filipescu : “Transilvăneni, cuprinși de remuşcări; după indicaţiunile lor, al treilea complice ar fi fost prins azi dimineaţă, în momentul când se cobora din tren; sar fi găsit asu- pra lui 80.000 de lei. — Inscenare:? Deviaţia unei maşi- nării având alt scop? Se păstrează secretul... dar Gianni şi N. Polizu vorbeau de aceasta azi la Cameră! 

2 Decembre. — Am avut comitet consultativ, la mine. 
Sa aprobat sensul scurtelor declaraţii ce voi face la 
Senat, unde începe astăzi discuţia adresei, Dar  pen- 
tru a nu fi în remorea guvernului, trebue să atac ches- 
tiunea interioară şi politica economică. — Maiorescu este 
de părere că în ziua de Sf, Nicolae nu trebue să mă due 
la slujba bisericească pentru împăratul Rusiei. 

4 Decembre. — Șeful siguranţei vine să mă pue în 
“curent în afacerea complotului (2). Fără să o spue, el 
nu crede în seriozitatea afacerei. Ambii conjuraţi nu 
pot da nici o indicație serioasă, asupra  învoelilor 
cari pretind că au fost luate la Braşov la Hotel Krone, 
cu autorii proectului. Pe de altă parte el găseşte expli- 
caţiile lor copilăreşti ; pretind că trebuiau să arunce prin 
fereastră (Decembre !) maşina infernală. Or, fereastra 
este la patru metri înălţime din stradă şi. fiecare 
colet cântăreşte 25 de kg.! Presa n'a căzut în cursă. 
cu toată reclama făcută. In rezumat: Filipescu, Take



558 . NOTE POLITICE — 1915 

Ionescu şi Costinescu trebuiau să sară în aer. «Adevă- 
rul» adaogă: şi Brătianu! «La Roumanie» are un 
articol grotesc : Serajewo-Bucureşti. Moartea Archidu- 
celui era un eveniment de o însemnătaţe mult mai mică 
decât eventuala dispariţie a lui Take Ionescu ! 

5 Decembre.— Von dem Bussche este foarte nemulţu-- 
mit de parţialitatea şi de reaua voinţă a lui Rudi Catargi; 
el va comunica guvernului că se va, crea o agenţie te- 
legrafică din moment ce <PAgence Roumaine» nu dă 
nici o veste şi refuză comunicările agenţiei «Wolf» şi ale 
lui Korrespondenzbureau. — EI constată la Brătianu o. 
bună, voinţă mai stăruitoare. Şlepurile pe Dunăre, merg; 
dintre ele unele se şi întore la Olteniţa, pentru a fi re- 
încărcate. — Ii anunţ sosirea, azi dimineaţă chiar, a 
lui Schebeko. Bussche îmi răspunde : «Poate că vine 
să vă aducă Basarabia !» 

6 Decembre. — Mă fac că sunt absent la Buzău, ca: 
să nu iau parte la, ceremonie la, biserică şi la recepţia 
dela legația, rusească pentru ziua Țarului; am trimis însă 
cărţi. | 

7 Decembre. — La Senat, continuarea, discuţiei la 
Adresă. — Poklevsky şi Schebeko îmi depun cărţi. 
Brătianu fiind lipsă, îmi trimite răspuns că mă roagă: 
să nu vorbese decât mâine, | 

8 Decembre. — La Senat, în timp ce Alexiu, raportor, 
vorbea într'un mod foarte cuminte în sensul Puterilor: 
Centrale, Leonte Moldovanu îmi spune că primăvara 
trecută el rostise la Brăila un discurs ultranaţionalist. 
Teodoru a aflat dela dânsul că pronunţase acest discurs- 
a doua zi, după o vizită făcută, lui Brătianu, de unde 
eşise cu convingerea că peste două, trei zile vom de- 
clara războiul ! 

, Imi rostese discursul. Sala este arhiplină. De altfel, 
de două zile, asistenţa, este foarte numeroasă, şi pără- seşte sala când se anunţă că sunt amânat pe altă zi. 
Federiştii mă ascultă cu mare atenţie, sunt respectuoşi. 
Nici o întrerupere. Când zic: «Noi, conservatorii...» mă 
oprese dinadins, şi nimenea nu suflă. Majoritatea mă 
aplaudă când vorbese de politica, externă ; şi chiar Fe-
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deriştii (Pariano şi Dissescu ostentativ) aplaudă partea, 
economiei naţionale.  Primese multe felicitări după 
şedinţă. 

Seara la, Club, Bussche îmi anunţă că, Englezii încep 
să părăsească Gallipoli. | 

9 Decembre. — Von dem Bussche vine acasă să mă 
felicite, căci n'a vrut so facă eri la Club. — Contractul 
cu cele 50.000 de vagoane, se face: Costinescu acordă 
7% agio asupra, taxei aur, din care Jumătate rămâne de- 
pusă la Berlin. Dar se va, notifica contractul guvernului, 
pentru a se pune la adăpostul caprieiilor unora din mi- 
niştrii ; Brătianu, personal a insistat pentru aceasta. 
Raporturile continuă a se ameliora. Şlepurile ies şi se 
reîntore cu uşurinţă. | 

10 Decembre. — Mă duc să văd pe Morțun, pentru 
alegerea din Galaţi. Ii semnalez inactivitatea candida- 
tului. şi situaţia ciudată a prefectului care primeşte 
pe Lucaci în acelaş timp cu Kartamiteheff. Morţun 
Va chemat pentru a-i spune că dacă Lucaci ese, el, Mor- 
țun. îşi va, da, demisia. dar că el, prefectul, va sări în- 
nainte. După aceasta Morţun adaugă: «Credem că vor 
fi trei candidaţi şi că.după balotaj ne vom înţelege». — 
La amiazi Aslan îmi repetă; că liberalii de acolo îl îm- 
ping să-şi pue candidatura ! 

— Comisia, Offenheim-Melchior, însoţită de Sece- 
leamu, îmi comunică. încheerea, contractului celor 50.000 
vagoane. Felicitări reciproce. Domnii din comisie remit 
lui Seceleanu scrisoarea pentru bonificarea de 14% 
pentru Sindicat. Dela Bărbulescu aflu că guvernul a 
făcut astfel de concesii, încât Bibicescu, se întreabă dacă 
bacşişul atribuit de public lui Constantinescu şi fra- 
telui lui nu era o realitate. Guvernul a admis luarea 
fermă, dar facultativă pentru cumpărător, de 50 până 
la 70 milioane Mark cu 1.20 pe când Banca Naţională 
nu înţelege să ia decât 30 până la 40 milioane. 12% aur 
depuse la Reichsbank în contul Băncei Naţionale şi l[- 
vrabile şase luni după război. Agio pe 1214 la 7%, a- 
tunci când Banca Naţională nu dă Statului decât 6%, 

11 Decembre. — Intr'o interpelare cu privire la
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cumpărarea de către Stat a fabricei de “Blau-gas, fă- 
cută de Filipescu, Brătianu a găsit mijlocul să spue : 
<Dela declararea războiului unele comande au fost în- 
târziate, altele au fost împiedicate. Agitaţiunile Acţiu- 
nei Naţionale nu puţin au contribuit la aceasta». Găsi- 
sem un ecou al acestei acuzări într”o conversaţie cu 
Regele. Brătianu caută să stabilească că el n'a putut lua 
muniții în Germania din pricina agitațiunilor Acţiunei 
Naţionale. 

— Scehebeko a tost la Maiorescu. Probabil, vizite de 
informaţie. EI a căutat mereu să facă proba că Rusia 
s'a, recules, că există unitate naţională, că toată ţara, de 
la cel mai umil până la, suveran, vrea să învingă. 

12 Decembre. — Von dem Bussche îmi spune, 
despre retragerea Englezilor de la Gallipoli, că foarte 
favorizați de o negură groasă şi de o mare foarte liniş- 
tită, ei au putut să-şi retragă trupele. Dar nu mai pu- 
ţin e o retragere silită. Incă de multă vreme cei retrag 
trupe pe bordul vapoarelor-spitale. Turcii au ştiut, 
dar n'au vrut să aibă noui neplăceri, trăgând asupra lor. 
El se interesează de vizita lui Schebeko şi crede că n'a 
scos nici un avantaj dintr'însa. Brătianu, care nu ştia 
nimic a fost foarte surprins. Germania a hotărât să 
exeludă pe toţi Takiştii din societăţile cu capital ger- 
man sau austriac. Ea va întâmpina greutăţi din partea 
Austriacilor dela Creditul Român, dar este hotărâtă să-i 
forţeze. Bussche protestează în contra pretinsului boico- 
taj al ţărei de către Germani : ei au trimis 400 vagoane 
de mărfuri din care: fer, piuliţe, sârmă, deci articolele 
a căror lipsă este cea mai simțită. 

— Căpitanul Ursianu, pe care Pam avut prefect. îmi 
povesteşte că totul este putred la ministerul de război. 
EI avea un strung, pe care dorea să-l vândă cu 3 mii 
de lei, şi îl oferă, printr'un avocaț dela Botoşani, mini- 
sterului. A obţinut 3 mii de lei, dar ministerul a plătit 
5.900 de lei, dintre cari 750 pentru generalul, iar restul 
pentru maiorul de la Pirotechnie. In 1913, pe când 
era, senator, a oferit orz cu 1100 de lei vagonul, i s'a re-
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uzat oferindu-i numai 900 de lei; dar Schuller a. trecut 
orzul ministerului, cu 1.200 de lei! Astăzi în magaziile 
generale nu mai sunt decât 10 la sută din echipamen- 
tele necesare. Ursianu are 263 de oameni în compania 
lui. şi numai 240 de puşti! 

13 Decembre, —— Morțun vine la mine pentru 
a vorbi de alegerea din Galaţi privitor la sindicalişti. 
Brătianu a văzut pe prefect şi Pa făcut atent că Lucaci 
se laudă că are sprijinul lui Costinescu şi a patru mini- 
ştiri. Promit să văd pe Gherea, pe care îl caut pretutin- 
deni, 

Apoi vorbim de Stelian, care în faţa lui, a lui Phe- 
xekyde şi Missir, declarase cu câteva zile înaintea, violen- 
tului atac care Va făcut la Senat, că este de acord cu Bră- 
tianu (Marţi, 8 Decembre). E] îşi reaminteşte cuvântul 
tatălui său: : «Să te ferească Dumnezeu de boer scăpătat 
şi de ţigan îngherocat». Stelian cere ministerul de Interne 
Şi Morţun insistă ca săi se dea! Cu siguranţă că văzuse 
pe Costinescu înainte de a se lansa, Asupra prostiilor 
spuse de Stelian despre Consiliul de Coroană, Morţun 
îşi reamintește ceeace am afirmat totdeauna, : Costinescu 
îşi începuse discursul cu cuvintele: <Un lucru este una-. 
nim câştigat, că este o imposibilitate morală să mergem 
alături de Rusia». (Contrariu de ceeace afirmase Ste- 
lian). Morţun, de altfel, a vorbit de «necesitatea, de timp 
spre a pregăti opinia publică pentru a merge cu Aus- 
tria». Ceeace, evident, nu are sens decât în versiunea 
«unanimitate» contra acţiunei paralele cu Rusia. 

Morţun : «Costinescu n'a înghiţit niciodată, neajun- 
sul de a nu fi moştenit el situaţiunea lui Sturdza, aşa cum 
Sturdza dorea». Dar el, Morţun, lucrase pe Haret şi pe 
Stelian, cu concursul lui Pherekyde şi al lui Budişteanu, 
aşa că, chestiunea fiind pusă deodată în Consiliul de 
Miniştri, Costinescu sa găsit înaintea, unui fapt îndepli- 
nit. Regele Carol se gândea la Costinescu, dar Morţun 
i-a arătat pericolul ce era, în cazul când 'Take Tonescu 
ar fi izbutit să fie şef al partidului conservator : să fie 
doui şefi de partide, amândoi oameni de afaceri». 
A doua zi după ce a fost desemnat, Regele a <îmbrăţi-
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şat» cu căldură pe Brătianu. Rege constituţional! Două 
zile înainte de a muri, Regele Carol, după dejun, a 
adus aminte lui Morţun. de ceeace-i spusese în privinţa 
lui Costinescu, şi i-a strâns mâna... (9). 

— La ora 6 am avut audienţă la Regina Eksabeta. 
Mi-a făcut o primire cât se poate de călduroasă; şi mi-a 
vorbit de discursul meu la Senat, Nu a, putut afla nimic 
despre scopul vizitei lui Schebeko. Regina este tot aşa, 
de fermă în convingerile ei, dar accentuează timiditatea, 
Regelui. 

14 Decembre. — Mişu Pherekyde, la sora mea, po- 
vesteşte că Brătianu a făcut două vizite lui Stelian. «Tot, 
chiar telegramele, i-au fost arătate». Stelian, faţă fiind 
şi Pherekyde şi Missir, a declarat că este perfect de a- 
cord asupra politicei străine. La, pretenţia, lui de a avea 
ministerul de Interne, Brătianu Pa legat de gard răs- 
punzându-i: «Regret, dar domnul Pherekyde este acel 
care ia Internele>. Se înțelege, adaugă Pherekyde, fu- 
ria lui Stelian, silit să vorbească de ministerul de In- 
terne faţă de Morţun. 

La Cameră, atâţ de aşteptatul discurs al lui Carp. 
ma avut; mult răsunet. 

15 Decembre.—Mi se spusese dimineaţa, că era vorba 
(Vasiliu dela «Steagul») de un nou contract de 50.000 de 
vagoane de cereale. — La ora, 2, D. Seceleanu vine să-mi 
spue, că a aflat că Costinescu trata cu un sindicat an- 
&lo-francez vânzarea a 150.000 până la 200.000 de va- 
goane (restul disponibil), marfă ce va rămânea în 
România, în magaziile particularilor sau prin gări. CQo- 
misiunea insistând pentru a avea magaziile din gări spre 
a putea, aduna cerealele destinate contragtului încheiat, 
ministrul şi-a tot amânat, răspunsul. neputând conceda 
mai mult de un sfert. Există oare conexitate ? 

— D-nul P. Lossen, dela Vega, Vice-Consul german 
la Ploeşti, îmi spune că Mackensen începe o ofensivă 
spre Odessa! Spre sfârşitul lui Ianuarie va veni aface- 
rea Suezului. Insă, gazetele vorbese de întâlnirile în Bu- 
covina. Stroici zice că toată armata, şi populaţia civilă
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din Basarabia lucrează la tranşee. Azi dimineaţă, d-nul de Bussche mi-a spus că, deşi n'are nimic oficial, ştie prin veştile biroului militar, că de două zile acolo sunt lupte şi că nici una din acele ţări nu comunică, nimie, — Slere face un discurs mișcător asupra Basarabiei şi reuşeşte a fi ascultat de Cameră, şi chiar susţinut de majoritate. 
17 Decembre. — Am avut o convorbire cu Von dem Bussche : «Sunt îngrijat de tonul notelor americane cu prilejul vaporului «Arizona», scufundat de un submarin austriac. Nu ne putem teme decât de ruptura relaţiuni- lor. De război, nu. Cercurile militare germane ar prefera războiul, fiindcă atuncea vom scufunda toate vasele de comerţ şi Anglia nu ar mai putea trăi. (Inţeleg că, de când cu «Lusitania», submarinele germane s'au mai do- molit). — Bussche nu crede într'o înaintare spre Odessa, care este planul lui Enver-Paşa, căci ar fi periculos de prelungit frontul între Rusia şi România. care în caz de înfrângere ar trebui să, desarmeze armata care sar re- trage. — E nu ştie dacă se va întreprinde ceva în E- gipt, dar această acţiune ar cere urgenţă, fiindcă numai două luni mai sunt utilizabile, 
Un căpitan Vasilescu, dela, Craiova. îmi ceruse să-l introduc pe lângă Bronsart pentru a căpăta publicaţii oficiale asupra, istoricului războiului. Aceasta se petre- cea ce] puţin acum două luni. Acum el s'a prezentat la le- gația germană, afirmând că eu i-aşi fi promis cumpăra- rea a 6000 volume, şi cerând ca legaţiunea să-i cumpere 4000 ! ! — Hal de ofiţer ! | 
Atrăsesem atenţia asupra  afirmărei lui Iorga. că Statul ungurese deposeda de moştenirea lor familiile Românilor morţi pe front, Czernin nu s'a mişcat, iar Bussche a intervenit e] la Viena. El constată această a- patie a lui Czernin : «Tot ce înconjoară pe Czernin, este inexistent». 

18 Decembre, — Arion trebue să vorbească la Ca- meră, la Adresă. Take Ionescu afirmase că eram ţinuţi, printr'un tratat să apărăm Serbia. Scriu lui Maiorescu pentru a vedea textul exact a] protocolului dela 1913, pe
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care Pam considerat pururea căzut, îndată ce tratatul 
din Bucureşti a fost executat. Maiorescu ştie din gura 
lui Brătianu, că dela semnare încoace nici Serbia, nici 
Grecia nu Vau invocat, nici nu au cerut nimic în teme- 
iul lui ! — Singur, Take Ionescu este omul care-l in- 
voacă în contra ţărei lui ! 

— Discursurile lui Carp (al doilea) şi Arion au fă- 
cut senzaţie la Cameră. Carp a, spus lui Take : “Talentul 
nu scuză toate incarnâţiunile, după cum frumuseţea nu 
scuză prostituţiunea, !». 

20 Decembre, — Bussche a fost Vineri la Rege. Re- 
gele mai deschis şi foarte frane. Bussche i-a, spus lim- 
pede că Puterile Centrale nu se vor putea. încrede în 
d-nul Brătianu, pentru că îl consideră ca, angajat, deci 
inamic.—Regele: «Angajat nu, dar acum patru zile d-l 
Brătianu mi-a spus că el tot crede în uzura care va a- 
duce înfrângerea Puterilor Centrale». — Bussche a încer- 
cat terenul în privinţa, unei eventuale crize de guvern ; 
Regele n'a răspuns. 

23 Decembre. — Se confirmă că Francezii au obținut 
dela aliaţi ca Salonicul să nu fie părăsit. Fratele meu 
Mihai îmi scrisese din Paris că ştie, de sus, că Albania 
şi Salonie sunt-două. fronturi ce se vor menţine în Bal- 
cani. Evident ţă politiceşte părăsirea Salonieului ar în- 
semna, (Grecia liberă în: mişcările ei. şi ar însemna mai 
ales România hotărându-se contra Quadruplei. Regele 
îmi spusese: «Ceeace va face Grecia, ne interesează 
foarte mult». — Oricum aliaţii aduce mereu trupe şi for- 
tifică oraşul. Din contra, Bulgarii şi Germanii s'au 
oprit la graniţa greacă. — Intreb pe Bussche dacă, mul- 
țumită de a, avea liberă comunicaţie cu Constantinopol. 
Germania maschează numai Salonicul. El îmi spune că 
se pregăteşte atacul şi că vor fi şi Austriaci care vor 
ataca cu Bulgaro-Germanii, 

26 Decembre, — Crăciun. — Bussche ţine să mă vadă; 
Duminică pleacă în concediu. Faptul de a fi obţinut un 
concediu, însemnează pentru el că : sau Grecia a dat în 
fine o asigurare formală sau că atacul este amânat, din 
cauza zăpezei foarte abondentă care împiedică transpor-
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turile. — Eu: <Veţi putea verifica la Berlin, dacă Aus- 
tro-Ungaria, rămâne în aceleaşi dispoziţii ca vara trecută, 
şi anume că o schimbare de guverm în România ar 'tre- 
bui să corespundă cu aceleaşi concesiuni». — EI: «Cred 
că puţine lueruri vor fi schimbate, dar că pentru Buco- 
vina, un schimb cu nordul Basarabiei va, fi trebuincios : 
Hotin, din cauza fortăreței de construit, în sarcina Aus- 
triei; Bender, pentru România. Planul d-nutui Carp».— 
Nu răspund nimic. | 

— In timpul sărbătorilor Crăciunului a căzut Lov- 
cem şi a avut loc înfrângerea totală a Muntenegrului. 
Luarea muntelui inviolabil a avut un mare răsunet, 
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