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1916. 

3 Ianuarie. — Alegeri parțiale la Galaţi, Cara- 
<al, Călăraşi, Râmnicu-Vâlcea. La, Galaţi şi la Caracal, 
Federaţia, cu multă gălăgie şi multă cheltuială, a pus 
candidatura lui Lucaci şi a lui Goga. Guvernul! a pus ca- 
păt. Lucaci, cap de listă n'a avut majoritatea ; Goga, de 
abia, 34 de voturi mai mult ca Radu Ivănescu şi peste 100 
mai puţin ca Orăşanu, aşa zis independent. Mare deseu- 
rajare la Federaţi. 

4 Lanuarie, — Un comunicat violental «Epocei» face 
pe Rege răspunzător de căderea ambilor 'Transilvăneni. 
Filipescu vorbeşte de respectarea Constituţiunei, când 
amândoi candidaţii n'au drepturi politice la noi! 

— La telefon. Czernin îmi comunică că Tisza a vor- 
bit la Cameră de pacea probabilă cu Muntenegrul. 

5 Ianuarie. — Se află oficial că Muntenegrul a depus: 
armele, fără condiţii. — Mare bucurie : este primul a- 

3 danvier. — Elections partielles. A Galatz et Caracal 
la PFâderation avee force tapage et grands frais a port6 
Lueaci et Goga. Le gouvernement a mis le holă. Lueaci. en 
tâte de Ia liste sans avoir majorit€ ; Goga â peine 34 voix 
de plus que Radu Ivanescu et plus de 100 voix de moins 
av'Oroveanu-soidisant indâpendant. Grand abattement chez 
ies Federistes, 

4 janvier. — Communiqu€ violent de P«Epoca» rendant le 
Roi responsable- de la ehnte des deux Transylvains. Fili- 
pescu. parle du respect ă la Constitution. quand les deux 
<andidats n'ont pas droits politiques chez nous! 

— Au tâl&phone Czernin me communique que Tisza a 
parl6 au Parlement de la paix probable avec Montânegro. 

5 janvier. — On apprend officiellement que le Montâne- 

  

=&ro a mis bas les armes sans conditions. C'est le premier:
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lia care desarmează şi aceasta face operaţiile dealun- 

gul Litoralului mult mai uşoare. 

— Se afiă qe încheerea, definitivă a contractului de- 

cereale cu Anglia, anunţată în principiu încă dela, 1 Ia- 

nuarie. Bărbulescu îmi aduce aranjamentul făcut cu 

Banca Naţională. Biroul britanie îi vinde 10 milioane 

livre cu 26.22, asupra, cărora 3.300.000 depozit aur, pro- 

prietatea privată a Băncii Naţionale, la Banca Angliei. 

(Aceasta înmulţit cu 3, reprezintă cele 260 de milioane: 

hârtie pe care banca le va plăti pentru agricultori în: 

România). Restul, adică 6.700.000 livre. cec şi vărsă- 

minte. Eu cred că Statul le va împrumuta, pentru a a- 

coperi emisiunea, sa de bonuri de tezaur, emisă în Anglia, 

şi cumpărăturile sale. Această operaţie a fost tratată în 

secret pe când se vindea Austriacilor cele 50.000 de va- 

goane. 
— Czernin crede că noua condamnare a D-nei 

Triteanu este un moft. Regina Elisabeta, foarte emo- 

ţionată, a trimis o lungă telegramă Impăratului Franz- 

Joseph. (Tzigara mi-a spus că telegrama a fost autori- 

zată şi de Rege şi de Brătianu). 

  

alli€ qui se dâtache, et ce sont les opârations, le long du 

littoral, facilitâes. 
— On apprend conclusion dâfinitive du contrat de c6- 

vâales ave P'Angleterre annoncâ en principe le l-er janvier: 

dâjă. — Barbulescu m'apporte Parrangement avec la Banque: 

Nationale. Le Bureau britannique lui vend 10 millions livres: 

ă 26,22, sur lesquelles 3.300.000, depât or propriât6 privâe de- 

la Banque Nationale, ă la Banque d'Angleterre. (Ceci multi- 

pli6 par 3 reprâsente les 260 millions papier que la Banque: 

payera pour les agriculteurs en Roumanie). Le reste, soit 
6.700.000 livres, chtaue et versements. Je pense que YEtat 'es 

empruntera pour couvrir son &mission de bons du trâsor,. 

&mis en Angleterre et ses achats. Iopâration secr&tement 

traitâe en mâme temps qu'on vendait aux Autrichiens les 

50.000 wagons. 

— Ozernin. Il croit la nouvelle condamnation Madame: 

'Triteanu simple canaillerie. La Reine Elisabeth emue a en- 

vovy6 un tr&s long telgramme.ă PEmpereur Francois- -Jo- 

seph (Tzigara m'a dit. que le telegramme a 6t6 autorise 

par le Roi et par Bratianu).
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Czernin este furios de contractul englezesc ; se duce 

la Brătianu să-i spue că dacă acest contract ar împiedica 
în ceva realizarea contractului lor, lucrul ar fi foarte 

grav. Eu îl povăţuesce să-şi stăpânească vorbirea. fiindcă 

România este liberă să-şi vândă ceeace îi mai rămâne din 
grâul ei.. Da. zice el, dar nu mai trebue ca organele ad- 
ministrative să reînceapă jocul lor de persecuții. Recu- 
nose că pe acest teren poate fi dârz, în mod pre- 
ventiv. La rândul lui recunoaşte că, pentru : moment, 

contractul se execută în mod normal. — Apoi vorbim: de 

viitoarea ofensivă rusă anunţată cu mare alai. Imi spune 
că ultima ofensivă rusească. dată de curând în nordul 
Basarabiei, sa prăbuşit. Singura temere, pentru viitoarea 

ofnsivă este ca Ruşii să nu treacă prin nordul Moldo- 
vei, fiindcă Austriacii se reazămă pe graniţa noastră, 
«ca, pe un copac». Ar fi periculos pentru ei, dar războiul 

Sar muta pe teritoriul românese! 
— Waldburg, însăreinatul de afaceri german, va ve- 

dea, diseară pe Rege. A văzut şi pe Brătianu şi i-a ţi- 
nut un limbagiu foarte ferm asupra contractului engle- 

  

Furieux du contrat anglais, îl se rend auprâs de Bratianu, 

pour lui dire que si ce contrat devait en quoi que se fut 

gâner râalisation de leur propre contrat, ce serait irâs grave. 

Je Lengage ă tempârer son langage, paree que la Roumanie 
est libre de vendre ce qui lui reste de bl6. — Oni, me dit-il, 

mais il ne faut plus que des organes administrațifs recom- 

mencent leur jeu de persâcutions et de taquinerie. — Je con- 
viens que sur ce terrain il peut preventivement âtre commi- 

natoire. Il reconnaît que pour le qnart d'heure le contrat 

s'exâcute normalement. — Nous parlons de la prochaine of- 
fensive russe annoncâe ă grand fracas. Il me dit que celle 
qu'on vient de livrer avec de grandes pertes pour les Russes. 

au nord de la Bessarabie, s'est €croulte. On eraint seulement, 
pour la prochaine entreprise, que les Russes ne passent par 

le Nord de la Moldavie, alors que les Avtrichiens sappuyent 

sur nos frontidres «comme sur un arbre». Ce serait danga- 

reux pour eux, mais la guerre serait transportte en Rou- 
manie ! 

— Waldburg, charge Waffaires allemand, verra le Roi 
ce soir. Îl a vu aussi Bratianu et lui a ţenu un langage ferme 

au sujet du contrat anglais, Vautant plus qu'il en a touchă
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zese, mai ales că el vorbise înainte cu Constantinescu, 
care i-a spus cu neruşinare că nu era nimic adevărat : 
«Dacă România intră şi ea în coaliția acelora cari vor 

să infometeze Germania, aceasta va şti să tragă conse- 
cinţele». — li arăt câteva părţi din scrisoarea ce am 
primit dela Barbu Catargi, care a auzit la Paris zvonu- 
rile proectelor bazate pe ofensiva a 4 milioane de Ruși şi 
pe supravegherea brutală a neutrilor. ca să nu se mai 
scurgă provizii în Germania. Ii fac mustrări serioase 
pentru faimoasa lor comisiune, care, după ce a cerut cu 
insistenţă sfaturi, a contractat pentru 50.000 de vagoane, 
când îmi făgăduise că va lua, 100.000 ! 

6 Ianuarie. — Intâlnese din nou pe Waldburg şi îi 
arăt avizul publicat de Biroul Britanic. prin care invită 
pe proprietari să se înscrie pentru vânzarea grâului 

lor. Îl povăţuiese să îndemne pe ai săi să facă la fel. 
Aceasta este o nouă politică a Angliei care trebue luată 
în consideraţie, şi îl povăţuese să se grăbească. — Cum 
gazetele de astăzi dimineaţă anunţă retragerea candida- 

turilor lui Lucaci şi Goga, Waldburg îmi spune: «Ve- 
deţi că trebue să fii mai energic cu Domnii dela guvern ! 

  

un mot ă Constantinescu, qui lui a dit effrontement qu'il n'y 

avait rien de vrai. «Si la Roumanie entre ainsi dans le gi- 
ron des affameurs. V'Allemagne saura en tirer les consâquen- 

ces». — Je lui montre quelques passages de la leitre de Bar- 
bu Catargi qui, ă Paris, a eu l'6cho des projets bass sur . 
Poffensive des 4 millions de Russes et sur la surveillanee 
brutale des neutres, pour qu'il n'y ait plus de fuites de pro- 

visions en Allemagne. Je lui fais des reproches sârieux pour 
leur fameuse commission qui, aprăs avoir demand instant- 
ment consnil. a eenfract6 ponr 70009 wagans, alors que e 
lui avais fait promettre aqw'elle en prendrait 100.000. 

6 janvier. — Je vois de nouveau Waldburg et je lui mon- 
tre Pavis publi6 par le Bureau britannique qui invite les pro- 

pri€taires A s'inserire pour la venie de leur bile. Je lui con- 

seille de pousser les siens A en faire autant. C'est une ma- 

nnenvra politique de PAneletarre qu'on doit percer ă jour. 

Et je Pengage ă agir d'urgence. 

Retrait des candidats fel6ristes. Comme les journaux de 

ce matin annoncent que la Fâdâration retire les candidatures 

de Lucaci et Goga. il me dit: «Vous voyez bien qw'on a rai- 

son d'âtre plus €nergique avec ces messieurs du gouverne-
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Ei au adus retragerea candidaţilor transilvăneni.» — Nu 
prea am înţeles, căci aceşti domni nu.mi-au vorbit decât 
de demersul de făcut în privinţa contractului englezesc. 

— EL a, văzut eri pe Rege. La găsit liniştit, dar nu pune 
nicio speranţă într'însul. 
— Sora mea, D-na Sc. Pherekyde, vine dela Cotroceni, 

Regina, foarte antigermană, i-a spus: «Să fie numai 
odată bine bătuţi, şi veţi vedea ce schimbare va fi » — 

Soră-mea, când mi-a transmis aceste cuvinte ale Reginei, 
a adăugat că impresia dată de Regina, este că Regele ar 
fi tot atât de antigerman. 

— loan Mililineu, venind dela Haga, spune că Re- 
gina este considerată acolo ca filogermană. (Au neme- 

rit-o bine !) Fiindcă succesiunea la bunurile considera- 

bile aflate în Germania a, făcut-o să-şi schimbe părerile ! 

(Ce bunuri ?) — Mitilineu a găsit în Germania : ordine, 
seriozitate, organizaţie prodigioasă, o mulţime imensă 

de soldaţi disponibili, viaţa ușoară. In Austria: zăpă- 
ceală mare veselie şi muzică, dar care sună falş. exibiţie 
de răniţi, pâine proastă, lipsă de lapte. Amsterdamul 
crede că balanţa va, înclina spre Înţelegere din cauza 
excelentei situaţii financiare; sunt temeri ca Austria, să 
  

ment ! Ils ont amenâ la retraite des «candidata transyl- 

vains». Je n'ai pas tres bien saisi, ear ces messieurs ne m'ont 

jamais parl€ que de d&marches ă faire au sujet du contrat 

anglais. — II a vu le Roi hier. Il Pa trouvă calme, mais il ne 
fonde aucun espoir sur lui. 

— Ma soeur vient de Cotroceni. La Reine tres anti-alle- 
mande. «Qu'ils soient seulement une fois bien battus et vous 

verrez quel changement il y aura!» Hâlâne, en me transmet- 

tant ce propos, a ajoute, probablement impression recue par 

la Reine: «Je cerois que le Roi lest aussi». 
— Jean Mitilwmeu retour de La Haye: La Reine est consi- 

dârâe au Pays-Bas comme philo-allemande (ea tombe bien!) 
La suecession aux biens considârables situ6s en Allemagne 
la fait changer de sentiments! (Quels biens?). Jean a 
trouve en Allemagne ordre serieux, organisation prodigieuse, 

une foule immense de soldats disponibles, largesse dans la 
vie. En Autriche confusion, gaît€ folle et musique, mais son- 

nant ereux, 6talage de bless6s, mauvais pain, manque de lait. 
Amsterdam croit que la balance penchera pour PEntente ă 

cause de Lexcellente situation financidre; on a peur que p6&-



10 NOTE POLITICE — 1916 

nn poa'ă ţine mai mult de şase luni, din cauza lipsei 

de bani. Olandezii au cumpărat mult împrumut franco- 
rus, aproape de loc din cel german. Nota lui Mitilineu şi 
a familiei sale este foarte francofiiă. 

— Vizita împăratului Wilhelm la Niş a produs des- 
tulă senzaţie. Pentru mine este semn că axa în Orient va. 

fi deplasată lăsându-ne la o parte. 
1 -lanuarie. — Kahane, sosit eri, crede că răz- 

boiul! continental e ca şi terminat. Niciodată Ruşii nu vor 

putea sparge frontul. Anglia va fi lovită în altă parte 
decât în Europa, şi aceasta va fi duelul anglo-german 
care va continua. — În ceeace priveşte aşa zisa lipsă de 

bani, niciodată n'a fost mai mult numerar decât în mo- 

mentul de faţă. depus la Casa de Depuneri. Cum expor- 

tul a încetat este evident că coroana a scăzut, dar Ger- 
mania produce tot ce are nevoe. Pacea Muntenegrului 

liberează toată armata, lui Koevess. ceeace este ceva. 

8 Ianuarie, — Brănișteanu îmi aduce veşti. care ex- 
plică cuvintele de alaltăeri ale lui Waldburg şi articolul 

din «Universul» prin care Crăiniceanu, — evident inspi- 

rat, —-vorbeşte de amenințările (Germaniei şi pentru 

  

cuniairement PAutriche ne puisse tenir plus de six mois. les 
Hollandais ont pris beaucoup d'emprunt franco-russe, pres- 
que pas allemand. La note Mitilineu et de sa famille est tou- 

jours fortement teinte de franco-philisme. 
— Visite de PEmpereur Guillaume â Nisch produit assez. 

de sensation. Pour moi c'est le signe qu'on marque Pintention 
de dâplacer Paxe en Orient. en nous laissant de câte. 

1 janvier. — Pour Kahane, arrivâ hier, la guerre conti- 
nentale est virtuellement finie. Jamais les Russes ne pou»- 
ront les enfoncer. On frappera PAngleterre ailleurs qu'en 
Burope et; c'est le duel allemand-anglais qui continue. Pour 

la. soi-disante dâtresse financiăre. jamais plus d'argent depos6 

qu'en ce moment ă la Caisse d'âpargne. Exportation ayant: 
„cess6, &videment la couronne tombe. Mais on se fournit de- 
tout chez soi. La paix montenegrine rend libre toute Parmâe 

de Koevess et c'est quelque chose. 

8 janvier. — Desscus de la retraite des federistes. Branis- 
teanu m'apporte des nouvelles qui expliguent et les paroles: 

de Waldburg avant-hier et Particle de P«Universul», dans le- 

quel Crainiceanu — €videmment inspir€ — parle des mena.-
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eontractul englezesc şi pentru candidaţii ardeleni. — 

Maltezeanu, cel tânăr, îmi spusese că contractul engle- . 
zese stârnise 'mare mânie la Berlin. Brănişteanu mai 
„spune că Bethman-Hollweg a remis lui Beldiman o notă 
verbală prin care. se notifică că alegerea ardelenilor ar 
fi considerată ca un act de ostilitate în contra Germa- 
niei. (E1 are termenii din gura lui Take Ionescu). Bel- 
diman a comunicat nota «fără comentarii». Brătianu s'a 
dus imediat la Take Ionescu şi i-a arătat demisia lui şi a . 

colegilor săi. Dacă ei nu retrag candidaţii lor Brătianu 

se retrage a doua zi dimineaţă, şi la amiază Marghilo- 
man va forma cabinetul. A urmat apoi o deliberare a 
Federaliştilor până la ora 1 dimineaţa în care sa hotă- 

rît retragerea candidaturilor. lui Lucaci şi Goga. (O 

fi oare adevărat ? Limbagiul lui Waldburg ar confir- 

ma-o. Aceasta ar mai explica cum liberalii, în acelaş timp, 
au retras candidatura lui Niculescu, opusă lui Toncescu 
la Călăraşi. când încă în ajunul. scrutinului Banu şi 
Roşea, îl mai prezentau. candidat). 

11 Ianuarie. — Von.dem Bussche s'a întors, « eri dela. 
Berlin. A venit la. mine azi de dimineaţă. Il întreb i ime 

  

ces de PAllemagne pour le contrat anglais et pour les can- 

didatures transylvaines. - Maltezeanu jeune m'avait dit que 
le contrat anglais avait. soulevâ de grandes coltres â Berlin. 

Branisteanu me dit aue Bethmann Hollweg a remis ă Beldiman. 
une note verbale dans laquelle îl est dit que l'€lection de Tran- 
sylvains serait considere comme acte d'hostilite contre Alle- 

magne. (Il tient les termes de Take Ionescu). Beldiman a 
communiqu «sans commentaires». Lă-dessus. Bratianu a 6te 

trouver Take Ionescu et lui a montre sa demission et celle 

des ministres. S'ils ne retiraient pas leurs candidats, îl se 

vetirerait le lendemain. matin, et ă midi Marghiloman for- 
mera le cabinet, Lă-dessus dâliberation jusau'ă une heure du 
matin et retraite de Lucaci-Goga. (Est-ce vrai ? Le langaze 

de Waldburg le laisserait supposer. Ceci expliquerait com- 
ment corrâlativement, les libâraux ont retir6 â Calaraşi ean- 

didature Niculescu — opposâe ă Toncescu — alors que la 

veille du scrutin, Banu et Rosca, le prâsentaient encore com- 

me candidat). 
11 janvier. — Mr. de Bussche est rentr& hier de Berlin. 

Il est venu me voir ce matin. Je linterroge de suite au sujet:
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diat despre nota verbală care ar fi fost dată lui Beldi- 
man relativă la candidaturile Ardelenilor. (Vezi 8 Ia- 
nuarie). E] nu ştie nimic şi nu crede. EI a vorbit cu Bel- 
diman; presupune că Jagow i-ar fi vorbit şi el în acea- 
stă privinţă şi că Beldiman a transmis impresiile sale, 
poate chiar exagerându-le, d-nului Brătianu. 

Contractul englezesc a stârnit o vie nemulţumire şi 
este interpretat în sensul că d. Brătianu «s'a înhămat 

“la carul Quadruplei Inţelegeri». Chiar azi dimineaţă, 
Bussche a primit ordinul de a comunica, guvernului că : 
«dacă această stare de lucruri va, dăinui, se va considera 
că România a eşit din neutralitațe». Rog pe Bussche să 
repete fraza şi îl întreb ce va să zică «dacă această stare 
de lucruri va mai dăinui». EI îmi spune că sa pier- 
dut orice încredere şi că se va atrage serios atenţia 
asupra, acestui lucru: «Vă rog stăruitor să o repetaţi 
Regelui». EI îmi citeşte telegrama pe care o seriu cum 
pot dictată de el: «Durech den Verkauf des Getrei- 
des an die Entente wiirde Ruminien die feindliche Hal- 
tung unserer Gegner unterstiitzen. Wir miissen dies als 
eine Abweichung von der Neutralităt betrachten und 
entsprechend empfinden.» N. B. Cuvântul ruptură a 
  

de la note verbale qui aurait; 6(6 remise ă Beldiman touchant 
les candidatures transylvaines (voir 8 janvier). I] ignore, Il 
n'y croit pas. Il a parl€ ă Beldiman; il suppose que Mr. de 
Jagow aura aussi touchă la question et que Beldiman a 
transmis ses impressions en les accentuant, peut-âtre, ă Mr. 
Bratianu. 

Le contrat anglais a suscită un vit? mâcontentemenţ et on 
Vinterprete dans le sens que Mr. Bratianu «s'est attel€ au 
char de la Quadruple-Entente», Il a recu ce matin mâme l'or- 
dre de communiquer au gouvernemenţ que «si cela continue, 
"on considârera la Roumanie comme ayant rompu la neutra- 
lite». — Je fais râpâter, et je demande qu'est ce que c'est: «si 
cela continue»? — Râponse: on a perdu toute confiance et 
on attirera Vattention sârieuse lâ-dessus, «Je vous prie de le 
râpâter au Roi». Il me lit sa dâpâehe, dont je copie sons 
dictee le passage tant bien que mal: «Durch den Verkaut des 
Getreides an die Entente wiirde Rumiănien die feindliche Hal- 
tung unserer Gegner unterstiitzen. Wir miissen dies als eine 
Abweichung von der Neutraliţit betrachten und entspre- 
chend empfinden». Le mot de «rupture» a 6t6 prononce par
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fost pronunţat de Bussche. El adaogă : Neniţescu, 
care a văzut pe toată lumea, şi care era supraveghiat de 
un secretar al lui Constantinescu până şi la hotelul unde 
şedea, este în măsură să vă pue şi mai mult în curent.— 
Regina este foarte antigermană; ea, a scris-o chiar în 
Germania. Mamă-sa, cu toate că este principesă rusă. 
este însă foarte cuminte şi i-a scris scrisori de mus- 

trări. «Se pare că nu se mai poate avea încredere în Stir- 
bey !» 

— Cele 4 milioane de Ruşi nu există, este un 
«bluf». — Bussehe nu ştie ce s'a hotărât Ja Salonic; Fal- 
kenhayn nu i-a spus nimic; acolo se află Lissingen, care 
valorează tot atât cât Besseler, specializat în luarea for- 
tăreţelor. — Sănătatea Impăratului este excelentă; a 
prânzit cu el în intimitate; nu e obosit de loc, dar ceva 
mai albit. 

— Mihaly îmi vorbeşte de discursul lui; Tisza a 
fost foarte nemulţumit, apoi sa mai îmblânzit. El a re- 

cunoscut că era cuminte de a lăsa să se înţeleagă sol- 

daţilor români că nu erau părăsiţi şi să poţi avea ast- 
fel şi ascendent asupra poporului. Mihaly îmi spune: 
«De când am scăpat de aceştia cari au venit la D-voastră, 

suntem în pace şi merg lucrurile în regulă». — Tisza a 

confirmat lui Mihaly că niciodată guvernul nostru n'a: 

  

Bussche. Neniţeseu, qui a vu tout le monde et qu'un secrâtaire- 
de Constantinescu €piait ă son hâtel mâme vous en dira plus. 
long. La Reine est trâs anti-allemande ; elle Va âecrit en Al- 
lemagne mâme ; sa mâre, tout princesse russe qu'elle est, est 

tres sage et lui a 6orit des lettres de remontrances. «Il pa- 
rait; qw'on ne peut plus avoir confiance en Stirbey!» 

Les 4 millions de Russes n'existent pas: c'est un bluff. 

A Salonique, il ne sait ce qu'on a dâeidâ; Falkenhayn ne. le 
lui a pas dit A lui-mâme; il y a IA Lissingen, qui vaut bien 
Besseler, le premier des places fortes. Sante Empereur excel- 
lente; il a dîn€ dans Pintimite avec lui; pas fatigu6; un pen 
pls blanehi. 

— Mihaly. Il me parle de son diseours; Tisza a 6tâ trâs 
meâcontent. puis il s'est amadous. Il a reconnu cne câtnit 

sage de laisser entendre aux soldats roumains qu'on ne les 
abandonnait pas, et de pouvoir ainsi avoir de la prise sur 

le peuple. 

Tisza a confirmă ă Mihaly que jamais notre gouvernement
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consimţit să stea de vorbă cu Ungaria asupra afacerilor 
româneşti. (A se reaminti că Czernin, făcând vara tre- 

cută avansuri lui Brătianu. acesta a refuzat orice con- 

tact.) — In cursul  convorbirei, Mihaly  recurioaşte că 
Ardelenii nu au nimic de câştigat avându-ne pe Lii de 

stăpâni şi nici-o dată un ministru ungur nu şi-ar călca 

cuvântul cum fac unii miniştri dela noi! 
'Prebue să reamintesc că eri, Seceleanu, căruia, îi 

povesteam cum Costinescu minţise lui Waldburg, spu- 
nându-i că trata cu Anglia. atunci când el şi iscălise 
protocolul, mi-a spus că chiar lui îi repetase aceiaşi 

minciună. Că de alifel cum se trata în secret afacerea, 
<hiar la, aceiaş epocă cu contractul austro-german. Con- 

stantinescu propusese să se reducă preţul grâului la 
2500 lei. apoi consimţise la 2800. sforţându-se să trateze 

pentru cât mai mult posibil probabil pentru a-avea mai 
mult disponibil pentru contractul englezesc. 

Mihaly mi-a vorbit de punerea sub supraveghere a 
«Albinei» din Sibiu, pentru motivul că. bătrânul Cosma 

împreună cu familia sa a făcut împrumuturi mari dând 
ca gaj acţiunile care le avea în societate, ceeace este '0- 

  

a 
wavait consenti d causer avec la Hongrie des ajfaires des 

Roumans (ă rappeler que Czernin ayant fait des ouvertures 

cet ât6 â Bratianu, celui-ci a refuse tout contact). — En cours 

de conversation, Mihaly reconnaît que les Transylvains ne 

gagneraient pas ă nous avoir pour maiîtres et que jamais 

un ministre hongrois ne manquerait de parole comme man- 

quent de parole certains ministres de chez nous. 
Je dois rappeler que hier Seceleanu, 4 qui je racontais com- 

ment Constantinescu avait menti ă Waldburg en dâniant 
qu'il traitait aveo Ang'eterre, alors quiil avait dâjă sign€ 

protocole, m'a dit qu'ă lui-mâme il avait râpât6 le mensonege. 
Que d'ailleurs. comme on traitaiţ Vaffaire seerâtement, â Ll'€- 

poque mâme du contrat austro-allemand, Constantinesco a- 

vait propose de râduire le prix du bl6 â 2500, puis avait 

consenti 28%, tâchant toujours d'avoir le moins possible, 

pour en faire probablement bâneficier le contrat anglais. 
Mihaly m'a parl6 de la mise sous surveillanee de P«Al- 

bina» de Sibiu, le vieux Cosma et sa famille y ayant fait de 

gros emprunis en gageant les actions qu'ils avaient dans 

la sociâtă, ce que est dâfendu chez eux tout comme chez
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prit la ei ca şi la noi. Cercetările au pornit din faptul 
că un :mpiegat, Popescu, a fost arestat pe când fotogra- 
fia tranşeele, iar perchiziţiă a descoperit scrisori de la 
'Tăzlăoanu şi de la Goga, prin -care erau cerute aceste fo- 
tografii. Aceasta este faimoasa, afacere, adusă la tribună 

acum o lună care vorbea de preoţi arestaţi şi spânzurați, 

ete. O singură domnişoară care colporta publicaţiunea 

«Vrem Ardealul», fiind arestată s'a sinucis. Acesta este 
singurul caz tragic. 

12 lanuarie. — Waldburg intră la mine, numai ca 
să-mi spue că după toate veştile, cele 4 milioane de Ruşi 

nu există decât pe hârtie, 
Grigore Cantacuzino, întors dela Berlin, a fost mi- 

rat de organizaţia germană pentru a-şi procura toate 
prin industria lor. In toate cercurile, mari nemulțumiri 

în privinţa noastră. Zimmermann i-a declarat formal că 

nu se mai putea avea nici un fel de încredere în Bră- 

tianu : acesta este un lucru exclus pentru ori-cine în Ger- 
mania. Cercurile militare sunt foarte liniștite. nu se tem 

de nimic nici pe frontul de apus, nici pe frontul de ră- 

sărit. 
— Bussche a avut o audicnţă, după amiază, la Rege, 

  

nous, Les reeherches sont venues de ce qu'un employs, Po- 

pescu, a 6(6 arrât6 faisant des photographies des tran- 
chees et la perquisition ayant amen€ la dâcouverte de let- 

ires de Taslaoanu et de Goga, demandant ces levâes. C'est 
la fameuse affaire portâe ă la tribune, îl y a un mois, par- 

lant de prâtres arrâtes, pendus ete. Une seule jeune fille 
qui les aidait; au colportage de «vrem Ardealul» ayant 6t& 

arrâtee, s'est suicidâe. C'est le seul cas tragique. 
12 janvier, — Waldburg entre rien que pour me dire que 

dapres tous les renseignements, les 4 millions Russes ne 

sont que sur le papier 

— Gregoire Cantacuzâne, retour Berlin, a 6t6 &merveill6 
par lorganisation allemande pour parer industriellement 4 

tout. Grand mâcontentement dans tous les cereles, contre 
nous. Zimmermann lui a dâelarâ formellement au'on ne pou- 

vait plus avoir confiance en Bratianu ; pour tout le monde 

câtait exclu en Allemagne. Cereles militaires absolument 

rassures: rien ă craindre sur fronts Est et Ouest. 
— Bussehe a eu audience dans Papres-midi chez le Roi.
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audienţă aranjată de Beldiman şi de Stirbey, încă din 
timpul când Bussche era în călătorie. 

13 Ianuarie. — Nemiţescu a fost primit la Berlin de: 
Jagow, de Zimmerman. ete. — Nimeni nu vrea să mai 
aibă a face cu Brătianu. Contractul englezesc a iritat 
mult pe Impărat: de acum neîncredere ireductibilă. 
Numai o schimbare de guvern ar putea să ne împace: 
cu Germania. Dacă trebue ca acest eveniment să se pro- 
ducă Regele să-l facă cunoscut la timp, şi Germania va 
lua măsuri pentru a, face imposibilă o incursiune sau 
o presiune rusească, în momentul acestei schimbări. La, 
Berlin Ungurii nu sunt iubiţi, şi la un prânz oficial s'a 
spus că chestiunea Transilvaniei nu putea fi eternă. S'a 
reamintit lui Neniţeseu că noi suntem cauza, pierderei 
Serbiei : sau făcut lui Brătianu propuneri formale, iar 
el nici nu a răspuns. El ştie că nu se dorea să se 
schimbe echilibrul în Balcani. Săptămâni întregi sa; 
conferit cu Aurel Popovici şi Vaida ; Brătianu a răs- 
puns că aceasta nu-l interesa, eto. Atunci, ce se poate 
conchide ? 

— Şi Maiorescu. pe care Bussche Pa văzut azi de 
dimineaţă, şi Bussche. pe care îl găsesc la mine la ora 5, 
  

C'est par Beldiman et Stirbey qw'elle a ât6 arrangte, Bussche: 
&tant encore en vcyage. 

13 janvier. — Neniizescu a 6t€ recu Berlin par Jagow, 
Zimmermann, ete. Nul ne veut plus avoir affaire ă Bratianu. 
Le contrat anglais a profondement irrit6 I'Empereur; m&- 
fiance dâsormais irreduetible. Un changement de gouverne- 
ment seul pourrait nous remettre avec Allemagne. Si cet &vâ- 
nement se produit, que le Roi en donne connaissance ă temps 
et PAllemagne prendra ses mesures pour rendre impossible 
une incursion ou une pression russe au moment de ce chan- 
gement. On n'aime pas les Hongrois et ă un dîner officiel on 
a dit que la question de la Transylvanie ne pouvait âtre 6ter- 
nelle. On a rappel€ ă Nenitzescu que nous sommes cause de: 
la perte de la Serbie: on a fait des propositions formelles ă 
Bratianu. il n'a pas r&pondu. Il sait qu'on ne dâsirait pas 
changer l'Equilibre dans Balkans. On a confâr6 des semaines- 
avec Aurel Popovici et Vaida; Bratianu a râpondu que cela 

ne lintâressait pas, ete. Alors que peut-on en conclureț 
— Maioreseu, que Bussche a vu ce matin, et Bussche que: 

je trouve ehez moi ă 5 h. me zetracent Paudience grave que: 
, 

Aa 

R? L? fe iC
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îmi povestese audienţi gravă pe care Bussche a avut-o 
la Rege. — Bussche a, spus verde Regelui că Germania 
nu se mai poate încrede în Brătianu Şi. că nu îi se va 
mai face nici o comunicare. O picătură mai mult ax 
tace vasul să debordeze. A adăogat că statul-major ger- 
man era de părere că trebuia să se adreseze un ultima- 
tum României, Germania, neputând avea în flancul ei, 
pentru operaţiile ulterioare, o armată poate vrăjmaşe, 
dar că bine înţeles nu statul-majjor este acel care va ho- 
tări aceasta. (Pentru Rege, care cunoaşte creditul de 
care se bucură Falkenhayn... !). — Regele a dat impre- 
sia clară că nu mai avea nici el încredere în Brătianu, 
dar a spus că în momentul de faţă, a merge alături de 
Germania, era o imposibilitate. — Bussche : «Aceasta 
nu 0 cere nimeni, şi neutralitatea României, asigurată, 
ajunge». — Apoi sa vorbit de schimbare de guvern şi 
Bussche a înţeles că Brătianu căuta, să convingă pe 
Rege că, în cazul acesta, El n'ar mai putea să conteze pe 
armată; Bussche a căutat să liniştească pe Rege în a- 
ceastă privinţă; o anchetă făcută cu Alexandru Seulescu, 
ar îi indicat o mare majoritate de coloneli filoger- 
mani. — Bussche a repetat Regelui că dacă ei vor fi avi- 
zaţi, cu două sau trei săptămâni înainte, vor lua, măsuri 
  

Bussche a eue hier chez le Roi. Il a dit net au Roi que PAlle- 
magne ne pouvait plus se fier ă Bratianu; qw'aucune com- munieaţion ne lui serait plus iaite; qw'une goutte de plus ferait dâborder le vase; que LEtat-Major allemand âtait deja 
WVavis qu'il fallait, adresser un ultimatum â la. Roumanie, PAllemagne ne pouvant avoir pour ses opârations ultârieurez une armâe peut-âtre ennemie sur ses flancs, mais que bien entendu ce n'est pas VEtat-Major qui dâcidera, de cela. (Pour 
le Roi qui connait le erâdit de Yalkenhayn...) Le Roi donnai: limpression elaire qu'il n'a plus confiance en Bratianu, mais il a dit «qwen ce moment» îl Y avait impossibilit& d'aller avec Allemagne. Bussehe: Nul ne le demande, et la neutra. lit6 assurte de la Roumanie suffit. On a parl6 de changement de gouvernement et Bussche a saisi que Bratianu essayait de faire aceroire au Roi qwiil ne pourrait pas compter sur Par- mâe ; sur quoi Bussche a, cherch& ă rassurer; une enquâte 
iaite avec A, Saulescu aurait indiqu6 une ra S colonels philo-germains. Bussche a repâtâ 
est averii deux ou trois semaines d avea 
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pentru ca Ruşii să nu poate face nimic în acel moment 

în contra noastră. Regele a răspuns că era sigur că 

Ruşii nu ar încerca nimic, dar că, în caz contra- 
riu, s'ar trage asupra lor. La aceasta Bussche a răs- 
puns că pe Prut nu e nimic pregătit. 

Notă: Pentru Maiorescu, comunicaţia ar fi făcut 
să se întrevadă că peste trei sau patru săptămâni tre- 
bue să ne hotărîm : — Bussche mă asigură că nu. 

14 Ianuarie, — Am avut o conferinţă, la Maiorescu, 
cu Arion, Rosetti, Neniţescu, G. Stirbey, B. Catargi şi 
G. Cantacuzino. Insistenţă amabilă din partea lui Ma- 
iurescu, să mă trateze ca şef. Dealtminterea, el mi-a spus 
eri, că ar primi ministerul afacerilor străine întrun 
cabinet Marghiloman. — Maiorescu crede că o schim- 
bare de guvern este absolut necesară. Brătianu nu mai 
poate forma un cabinet, nici măcar mixt. Ar trebui un 
guvern care, în forma de tranziţie, să aibă liberali 
desemnaţi de Brătianu, dar să fie prezidat de 
mine. Dar în orice caz Regele ar trebui să-mi dea, încre- 
dinţarea că va disolva Camera. — Dacă nu un cabinet 
mixt, imediat un guvern în formă definitivă. 'Tre- 

  

mesures pour que les Russes ne puissent rien faire ă ce mo- 

ment contre nous. Roi râpondit qu'il âtait sâr que les Russes 

ne tenteraint rien, mais que d'ailleurs on tirerait sur eux. 

A quoi Bussche râpondit qu'il n'y avait rien de prâpars sur 

le Pruth. (Nota. Pour Maiorescu, la communication aurait 
fait entrevoir que dans trois, quatre semaines il fallait se 
dâcider: Bussche m'a certiti6 que non). 

14 janvier. — Comit6. Confârence chez Maiorescu avea 
Arion, Rosetti, Nenitzescu, Stirbey, Barbu Catargi et Grâgoire 
Cantacuzene. Insistance aimable de Maiorescu de me traîter 
“en chef, Prâcedemment îl m'avaiţ dit (hier): acceptation mi- 
nistăre affaires 6trangâres dans Cabinet Marghiloman. Maio- 
rescu croit ă la nccessit6 d'un changement. Bratianu ne peut 

plus former un Cabinet, mâme mixte. Il faut un gouverne- 
ment, qui dans la forme de trarnsition devrait comprendre des 
libâraux designs par Bratianu, mais un Cabinet prâsid6 par 
moi (Marghiloman): dans tous les cas je devrais avoir enga- 
gement du Roi de dissoudre. Si pas Cabinet mixte, aller de 
suite au gouvernement dans forme dâfinitiva Travailler le
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bue lucrat Regele pentru a-i da curaj. Toţi cei prezenţi 
vor cere audienţă. 

S'a hotărît că, cu ocazia audienței mele, voi cere 
Regelui să ia pe Prut aceleaşi măsuri ce s'a luat pe 
Carpaţi. Ar trebui să fim la adăpostul unei lovituri ru- 
seşti <ă la Venizelos» şi ar fi un pretext natural de a 
rupe cu Brătianu, dacă el ar refuza în contra oricărei 
raţiuni, - 

16 Ianuarie. — Gazetele federiste, aşa de violente 
după audiența lui Bussche,—«România sub călcâiul ger- 
man», — Sau calmat subit, desigur după ce au primit 
un cuvânt de ordine. «Epoca», ca şi când nu ar fi spus 
nimie, povesteşte că audiența s'a petrecut foarte natural. 

17 Ianuarie. — Primesc o scrisoare dela Bussche: 
-i se raportează că Anglia şi Rusia au mijlocii, împăcarea 
între Brătianu şi Take Ionescu, cu singurul scop ca, în 

momentul de faţă, Brătianu să rămână la putere până 
în ceasul când aliaţii vor putea, face ceva pentru a atrage 
cu ei România. — D-rul Blumenfeld, autorul comuni- 
cărei, mi-o repetă. Intre'alte detalii culese la «Adevărul», 
Blumenfeld a ştiut că, în ziua discursului lui Stere, Take 

  

Roi pour lui donner courage, Ces Messieurs demanderont 

audience. 

Il est dâcid6 que pour mon audience je demanderai au Roi 

qu'on prenne sur le Pruth les mâmes mesures que sur les 
Carpathes, Il faut âtre ă Pabri d'un coup de main russe ă la 

Venizelos et ce serait un prâtexte naturel de rupture avec 

Bratiano, s'il refuse contre toute raison. 

16 ianvier. — Les journaux f6deristes si violents et si 
'embales apres Paudience Bussche, — «România sub călcâiul 
german» — se sont subitement ealmâs, obâissant 6videmment. 
A un mot d'ordre. L'«Epocay» comme si elle n'avait rien dit, ra- 
conte que audience sest dâroul6e naturellement. 

117 janvier. — Une lettre de Bussche: on lui rapporte que 
PÂngleterre et la Russie ont amen€ une râconeiliation entre 

Bratianu et Take Ioneseu ă seule fin «qu'en ce moment» Bra- 
tianu reste au pouvoir, jusqu'ă lheure oi les alli6s pour- 
raient faire quelque chose qui entraîne la Roumanie. 

Dr. Blamenteld. auteur de la communication, me la r&pâte, 
Entre autres dâtails cueillis ă Pe Adevărul», il a su que le jour 
dn discours Stere, Take. loneseu a 6t6 de suite informsâ que
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Ionescu a fost imediat informaţ că D-na Sabina Can- tacuzino telefonase lui Bussche, care se arătase foarte îngrijat ! (Faptul telefonului este adevărat, ca, Şi scri- soarea pe care d-na Cantacuzino a scris-o lui Stere şi 
pe care Blumenfeld mi-a, recitat-o pe din afară). 

18 Ianuarie. — Bussche a văzut pe Regina: conver- saţie politică. Era de datoria lui să arate Reginei peri- colul situaţiunei, mai ales cu Bulgaria mărită şi tot- deauna răuvoitoare faţă de noi: <Inţelegerea v'a, cerut să intraţi în război în contra noastră; nici odată noi 
nu vam cerut acelaş lucru în contra ei». Regina a răs- puns că nu vorbeşte mai niciodată, politică cu Regele, că a, încercat de câteva ori, dar că nu a reuşit, 

Bussche, plecând, Regina i-a spus: «Sper. că aici 
vor. fi cuminţi...» 

— O escadrilă de avioane româneşti a, zburat peste: 
graniţa bulgară şi a explorat până la Şumla pentru a 
recunoaşte, poziţia trupelor bulgare. Bulgarii n'au tras: 
asupra lor, dar au făcut vii protestări. — Bussche va 
vorbi cu, Brătianu în această privinţă ; este o provocare: 
cu totul inutilă. — Bulgaria propunând retragerea Clon- 
sulului dela Monastir, zonă de război «periculoasă», Po- 

    

Sabine Cantacuzâne Pavait tel&phon€ ă Bussche et s'en 6tait montr€ tres inquiet. (Le fait du telephone est vrai, ainsi que la lettre que Sabine a 6crite â Stere et que Blumenfeld m'a râcit6e de mâmoire). 
18 janvier. — Bussche a vu la Reine : conversation politi- que. Il 6tait de son devoir de montrer â la Reine le danger de la situation, .surtout avee les Bulgares agrandis et toujours. hargneux ă notre endroit. «L*Entente vous a demand d'entrer en guerre contre nous ; jamais nous ne vous avons demand la mâme chose contre elle». Reine repondu qu'Elle ne cause Ja- mais politique avec Roi; que quelques essais d'amoreer sent restes infruetueux. En partant, la Reine: «J'espăre qw'ici on sera sage». 
Une escadrille d'avions roumains a survol€ frontitre bulgare et exploră jusqu'ă Sumla pour reconnaftre positions troupes bulgares. Bulgares n'ont pas tir, mais fait une vixe „protestation. Bussche en parlera ă Bratianu, paree que provo- cation bien inutile. La Bulgarie ayant propos6 la retraite du ;conşul de Monastir, zone de guerre «dangereuse», Porumbaru
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rumbaru a trimis lui Radeff pe Derussi ; privitor Ja 
-o obiecţiune, Derussi a luat-o de sus şi i-a vorbit de 
«necunoştinţa lui de dreptul internaţional». Radetf i-a 
păspuns că aceasta, este o chestiune pe care o va regula 
deadreptul cu ministrul lui. A doua zi, Radelf a cerut 
lui Porumbaru, drept răspuns la buna procedare pe care 
el o avusese totdeauna, buna procedare de anu-i mai tri- 
mite niciodată pe d-nul Derussi ! 

— Aseară, Mişu Pherekyde a prânzit la soră-mea. In 
“conversaţie, el a lăsat să se înţeleagă, clar că un răgaz 
sa stabilit între guvern şi Federalişti. Aceasta confir- 
mă ştirile ce-mi dăduse Bussche Duminecă. «N aţionalul» 
de Marţi anunţă chiar că interpelările sunt retrase. 
— Mişu Pherekyde nu mai crede decât în două alter- 
native : sau vom merge cu Inţelegerea, dacă are succese 
sdrobitoare, «sau o neutralitate definitivă». D-rul Dinu 
Brătianu, care asistă la conversaţie, a zis: «Dar dacă 
ar produce contrariul, ar fi o prostie să nu profităm»: 
— Pherekyde: «Atunci poate că “Brătianu se va re- 
trage..., dar sper că-l vom putea opri dela aceasta». 

20 Ianuarie. — Se anunţă viitoarea călătorie a lui 
Filipescu în Rusia ! 
  

lui a envoy6 Derussi; pour une objection, Derussi Ta pris de 
haut et lui a parl6 de son «igmorance du droit international. 
Radett lui a repliqu6 que c'est une question qu'il r&glerait 
avec son ministre, 'et le lendemain â Porumbaru îl lui a de- 
mande de râpondre au bons procâdâs qv'il avait toujours eus, 
par le bon 'procâd 'de ne jainais lui erivoyeir Mr. Derussi! 

— 'Treve entre Bratianu et Filipescu. Le soir dîn6 ch6% 
Helene (ma soeur) avee Michel Pherekyde. Le lendemain Dr. 
Dinu Bratianu me rapporte que Michel a clairemeut 'laiss6 
entendre qwune trăve s'6tait 6tablie entre gouvernement et 
fâderistes. Coci confirme renseignement de Bussche de di- 
“manche. Le «Nationalul» annonce mâme (date mardi) due les 
interpâllations seront retirâes, Michel ne pose plus que Valter. 
native: ou bien avec 'Entente si elle a des succes foudroyants, 
-«0u bien neutralite definitive». Dinu: Mais si linverse se pro- 
-duit, ce senaitţ bâte de me pas profiter... Michel: Bratianu -s 
retirera peut-âtre.- alors,..' mais je erois que nous l'empâdhe- 
rons de le faire. o a 

20 janvier. — On annonce voyage prochain de Filipesen 
en Russie (7!) Bussche me comniunique la grande irritation
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— Bussche îmi comunică marea supărare a Bulga- 
rilor din cauza raidului avioanelor noastre ; ei văd în 
acest fapt o provocare şi Bussche le dă dreptate. Im: 
reamintesc că el semnalase Reginei ostilitatea Bulga- 
rilor, 

— Ceernin, care ma văzut eri, revine la mine astăzi 
după amiază : «Răbdarea are şi ea limite şi am ajuns 
la capăt. Deunăzi Porumbaru a spus lui Radeff : Ochii 
României întregi sunt îndreptaţi spre Transilvania şi 
sper că atunci când va veni momentul, Bulgaria va ră- 
mâne neutră. Am atras ateniţa lui Radeff asupra gravi- 
tăţii acestor vorbe şi el mi-a răspuns că ar primi o con- 
fruntare. Eu m'am făcut raport asupra acestui incident ; 
dacă Paş fi făcut cari ar fi consecinţele? Ne-am 

hotărît să nu mai cerem cooperarea d-v., dar avem drep- 

tul, căci există o alianţă, să cerem neutralitatea d-v. şi 

să fim fixaţi în ceeace o priveşte». Czernin, care a vă- 
zut pe Rege alaltăeri, a păstrat impresia că Regele se 
crede la, disereţia lui Brătianu, că un alt guvern poate 
să nu aibă majoritatea şi că în acest caz situaţia ar fi 
mai rea. El crede că Regele nu va îndrăzni. Şi cu toate 

  

des Bulgares, ă cause du raid de nos avions; ils y voient 
une provoecation et. Bussche leur donne raison. Je me rap- 
pelle qu'il a signal€ ă la Reine que les Bulgares staient 
«hargneux». 

— Czernin a tenu ă me voir hier; revient ă 4 h.: «La pa- 
tience a des limites et nous sommes â bout. I/autre jour Po- 
rumbaru a dit ă Radett: les yeux de la Roumanie entitre 
sont tournâs vers la Transylvanie et jespăre que lorsque le 
moment sera venu, la Bulgarie restera neutre. J'ai attirâ Jaţ- 
tention de Radeft sur la gravită de ce propos etil a dit qu'il 
acceptait d'âtre contronts. Je n'ai pas fait de rapport sar cet 
încidenț; si je le faisais, quelles en seraient les cons€quences? 
Nous nous sommes dâcidâs â ne plus demander votre c00p8- 
ration; mais nous avons bien le droit — car il y a alliance — 
de demander votre neutralită et d'âtre fixâs lâ-dessusy. 

Czernin, ayant vu le Roi avant hier, a gard l'impressior 
qu'il se croit A la merci de Bratianu et qwuan autre gouver: 
nement peut ne pas avoir la majoritt et alors la situation 
serait pire. Pour lui le Roi n'osera pas. Et.pourtant «la si:
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astea «situaţia este gravă», adaogă el. «Picătura, de apă 
care ar face să debordeze vasul, poate să cadă !» 

— La ora 5 am fost primit de Rege la Cotroceni. Au- 
dienţa mea se prelungeşte până la ora 7 seara. 

Tema mea : comunicările făcute de către ţările cen- 
trale creiază României o situaţie gravă. Numeroasele in- 
dicii din timpurile din urmă — mai ales acelea furni- 
zate de conversaţia lui A. E. Lahovary cu Barbu Ca- 
targi—nu-mi mai îngăduese să cred că d. Brăţianu poate 
să tacă o altă politică decât alături de Inţelegere; mă tem 
de «faptul îndeplinit» care se poate produce, de exemplu 
în! momentul ofensivei ruseşti, România, lăsând să i se 
violeze teritoriul, — cazul Venizelos creiază un precedent; 
de trei ori am insistat asupra cazului Venizelos. — In 
numele partidului conservator, cer ea statul-major care 
construeşte fortificări şi tranşee pe Dunăre şi pe Car- 
paţi, să armeze şi Prutul. De trei ori am insistat asupra 
apărărei Prutului. — Asupra acestui punct a răspuns 
de două ori Regele că era logic şi legitim, iar a treia 
oară că va fi greu din punct de vedere politie. — Eu: 
«Dece? opinia publică? Dar Moldova, va răsufla uşurată 

  

tuation est grave», ajoute-il; «la goutte d'eau peut venir pour 
faire deborder le vase!» 

— Audience chez Sa Majeste le Roi. A 5 h. recu par Sa 
Majeste â Cotroceni. Mon audience se prolonge jusqu'ă 7 k. 
Mon theme: les communications faites par les pays du centre 
crâent au pays une situation grave. Les nombreux indices 
des derniers temps — surtout ceux qwa fourni la conversa- 
tion dA, E. Lahovary avee Barbu Catargi-—ne me permettent 
plus de croire que Mr. Bratianu puise faire une autre poli- 
tique que celle de VEntente; je redoute «le fait accompli» qui 
peut se produire par exemple lors de Poffensive russe, la 
Roumanie laissant violer son territoire; le cas de Venizelos 
cre un prâcâdent (j'ai par trois fois sonnâ la eloche V6- 
nizelos). Au nom du parti conservateur je demande que PEtat 
Major qui construit des fortifications et des tranehâes sur 
le Danube et les Carpathes, arme aussi le Pruth. Par trois 
fois ai mis les points sur les «i» pour le Pruth fortiți6. Pour 
ce dernier point, le Roi a râpondu deux fois: c'est logique et 
l€gitime; la troisi&me fois. «ce sera difficile an point de vue 
politique». Moi: Pourquoi ? opinion publique ? Mais la Mol-
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de un vis urât». Cam aceasta a fost concluzia convor- 
birei. 

Asupra raidului avioanelor, Regele: «Dar aceasta 
este un răspuns la vizita lor pe Dunăre». — Eu: «Nam 
văzut nimic în sensul acesta, dar presupui că e ade- 
vărat: e acesta un motiv ca să se trimeată o esea- 
drilă întreagă şi are ea dreptul să meargă până la 
Şumla ?» — Regele, jumătate râzând, jumătate admira- 
tiv : «Este adevărat că au fost până la Şumla ?»—(Pen- 
tru mine aceasta face parte din glumele Regelui ca aceia 
făcută la vânătoare când, văzând ciori, Regele a spus: 
<Pazani bulgăreşti !»). 

Asupra puterilor respective: Regele admite că 
Germania nu moare de foame, cu toate că fratele său, 
«care nu-i spune totdeauna tot», i-a seris că în comu- 
nele cele mici, se simt lipsuri; El admite că cursul jos 
al mărecei şi al coroanei nu este un semn de epuizare; 
ştirile pe care i le-a adus Grig. Cantacuzino asupra mi- 
nunelor industriei au făcut impresie : «Nu-mi place Can- 
tacuzino ; nu-mi este simpatic dar recunosc că ştie 
să vadă. EI s'a purtat foarte:rău când cu vânzarea, «Mi- 
nervei», dar toţi Cantacuziniştii sunt aşa !>. 
  

davie respirera, soulagâe d'un eauchemar». Ce fut presque la 

conclusion de notre entretien. 

Sur le raid des ațions: «Mais c'est une râponse â leurs 
visites sur le Danube». — Moi: Je n'ai rien vu de pareil. 
mais Je suppose que c'est vrai: envoie-t-on pour cela toute 
une escadre? a-t-elle le droit d'aller jusqu'ă Sumla? Le Roi, 
moiti6 riant, comme admiratif: «Ont-ils râellement 6t6 jus- 
qvwă Sumla?» (Pour moi, c'est dans ordre de ses railleries, 

comme celle qui ă la chasse de Debuleni lui faisait dire, en 

voyant des corbeaux: «fasani bulgăreşti!»). 
Sur les forces respectives: il admet que PAllemagne ne 

meurt pas de faim, quoique par son frere, «qui ne me dit 
pas aussi toujours tout», îl sache qu'il y a gâne dans les pe- 

tits endroits; îl accepte que cours bas du mark et de la cou- 
ronne n'est pas un signe d'6puisement; les nouvelles que 

Gregoire Cantacuzâne lui a apporttes sur les prodiges de Pin- 
dustrie, ont fait impression. «Je m'aime pas Cantacuzene, îl 

ne m'est pas sympathique, mais il sait voir. Il a eu grand 

tort lors de la vente de la «Minerva», mais tons les Canta- 
cuzens sont ainsi».
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Idealul naţional nu este unilateral (sic) ; este bi- 
lateral. «Aşi fi cel dintâi să vreau Transilvania dacă 
Sar putea, dar ar fi o crimă, dacă nu se poate, să nu 
te gândeşti la celelalte». — In privința Transilvaniei : 
«Austro-Ungurii au făcut foarte rău să nu o ia ei înain- 
te, făcând propuneri». — Eu: «Dar au fost chiar pro- 
puneri scrise, căci şi eu am o copie şi chiar am discu- 
tat-o cu Mihaly !» Insist, şi Regele devine foarte atenţ : <«D-l Brătianu n'a vrut niciodată măcar să, negocieze, 
ca să nu se găsească moralmente angajat şi să nu poată 
astfel duce la un moment dat o politică ostilă Puterilor 
"Centrale !». Văd că acest argument a, impresionat. 

"Despre contractul englezesc: «Imposibil să-l refu- 
zăm fără ofensă». — Eu: «Dar atunci dece sa ascuns ? 
Dece s'a minţit lui Waldburg % — Regele: «Constan- 
tinescu a minţit fiindcă primise ordinul să mintă». (Or- 
din dat de Brătianu atunei ?) Regele crede că contractul 
nu se va executa, căci, când pleca la Ţibăneşti, Englezii 
refuzau să trateze prin intermediarul unei comisii 
(voiau să curipere direct) ; dar deodată au cedat pe toate 
punctele. Regele a spus odată lui Bussche că Englezii 

    

L'idtal national n'est pas unilatâral (sic); il est bilateral. 
„Je serais le premier A vouloir la Transylvanie si on pouvait; 
mais c'est un crime, si on ne le peut pas, de ne pas penser 
A Vautre (Bessarabie). — A vpropos de Transylvanie: «Les 
Austro-Hongrois ont eu le tort de ne pas prendre les de- 
vanis et faire des propositions». — Moi: Mais il y a eu des 
propositions 6crites puisque jen ai une copie et que jai pn 
la diseuter avee Mihaly, Jinsiste, le Roi devient trâs atten- 
tit: «Mr. Bratiano n'a jamais voulu mâme negocier, pour ne 
pas se trouver moralemenţ engagt î ne pas mener une po- 
litique hostile aux puissances centrâles». (Cet argument 
porte, je le vois). 

Contrat anglais. Impossible de le refuser sans offense. 
Pourquoi Pavoir cachâ alors? Pourquoi avoir menti 4 Wald- 
burg? Le Roi: «Constantinescu a menţi parce qu'il en avait 
Yordre». (Ordre de Braţianu alors?). Le Roi estimaiţ contrat 
ne se ferait pas, car lorsqui'il est parti pour 'Tzibanesţi, les 
Anglais refusaient de traiter par «lintermâdiaire d'une com- 
mission» (ils voulaient acheter directement je suppose), et 
-subitement ils ont eâd€ sur tout. J'ai dit une fois ă Busscehe
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voiau să cumpere, şi a povăţuit comisia să facă un con- 

tract mare. Nu putea Regele să spue tot! Nu se mai 
fac şicane pentru şlepuri ; era o prostie militară; o 

treime din ele au plecat şi mai rămân două treimi. 
Regele aprobă fără rezerve interviewul lui Carp. 

— Nu trebue ca Germanii să lase pe Bulgari să se ex- 
cite în contra noastră. i 

Regele a vorbit cel dintâi de ceeace sar fi întâm- 
plat în cazul unei schimbări de guvern ; nu ar trebui 

ca acesta să aibă o opoziţie prea mare; căci dacă nu 

ar putea să meargă, se compromite fără nici un 
folos. — Spun Regelui : «Orice guvern pe bază nouă, 
de o neutralitate prietenească Germaniei, este sigur de 

a avea cu el o mare majoritate; dificultatea va veni 
când se va voi să se înceapă acţiunea; aceasta va fi 

opera, evenimentelor şi mai ales rezultatul unei alte de- 
liberări. Armata va fi ceeace va voi ministerul de răz- 
boi, iar opinia publică cum o va face guvernul». (Acest. 
din urmă punct a fost viu aprobat). 

Asupra lui Take Ionescu Regele spune : «Poţi oare 

să opreşti pe cineva să-şi sape singur groapa ? — Cel- 
lalt este mai înţelept în atitudinea, lui faţă de Germa- 

  

que les Anglais voulaient acheter et ă la eommission Jai for- 
tement conseill€ de faire un grand contrat: je ne pouva!s 
leur dire tout! Pius de chicanes pour les shleeps; un tiers 
sorti et deux tiers restant, c'staient des bâtises militaires. Ap- 
probation sans râserve de Linterview de Carp. Il ne faut pas 
que les Allemands laissent Bulgares s'exciter contre nous. 

Le Roi a parle le premier de ce qui arriverait en cas de 
changement de gouvernement: il ne faudrait pas qu'il ait 
une trop grande opposition, car sil ne peut marcher, il se 
compromet lui sans rendre service. — Je dis au Roi: Tout 
gouvernement, sur la base nouvelle de la neutralit6 amicale 
ă PAllemagne, est sâr Wavoir une grande majorit6 pour lui: 

la difficult6 commencera quand on voudra prâparer l'action; 

ce sera Poeuvre des 6vânements et surtout le râsultat d'une 
autre dâliberation. Parmâe sera ce que la ministre voudra, et 
Vopinion publique ce que le gouvernement la fera. (Ce der- 
nier point vivement approuv6). 

Sur Take Ionescu: «Peut-on empâcher quelqu'un de creu- 

ser sa, propre foss6? Lrautre est plus raisonnable dans sa te--
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nia». — Eu: «Se zice că pleacă în Rusia». — Regele : 
«Ca să întâlnească pe Sturdza 7» 

21 Lanuarie. — Comitet la Maiorescu. Toată lumea 
este de acord că Brătianu nu este om să se lase; «patrio- 
tismul> lui ne admițând că poate să se înşele. Nu tre- 
bue ca Austria să împingă lucrurile prea, departe, căci 
Brătianu este în stare să provoace pentru a brusca so- 
luţia... (Maiorescu) — Dar cum este evident că, câte- 
va zile dearândul, guvernul sa crezuţ căzut, ar fi inte- 
resant să se știe dacă aceasta este în urma comunicări- 
lor germane, sau fiindcă Regele a ridicat glasul, în care- 
caz Regele şi-ar mai lua încrederea în sine, 

— Bussche şi Czernin s'au întâlnit la mine. Bussche- 
îmi spune, în particular, că s'a întâlnit cu Verzea, şi 
cum tot ce i se spune, acesta repetă, Bussche i-a spus 
că «această neutralitate ostilă nu mai suntem dispuşi 
să o răbdăm». — Intreb pe Bussche ce răspuns i-a dat 
Brătianu când i-a comunicaţ conţinutul  instrucţiilor 
sale ; Brătianu, foarte pacinie, i-a răspuns doar că: 
«această ultimă frază ar fi putut să-mi fie eruţată». — 
(Fraza în chestie: Germania va considera orice nouă 
dificultate ca o ruptură a neutralității). 
  

nue vis-ă-vis Allemagne». — Moi: On dit qu'il se rend em 
Russie. Le Roi: Pour rejoindre Sturdza ? 

21 janvier. — Comits chez Maiorescu. 'Touţ le monde daceord que Bratianm n'est pas homme ă lâcher prise, son 
«patriotisme» n'admettanţ pas qu'il puisse se tromper. Il ne 
faut pas que VP'Auţriche pousse trop loin les choses. car Bra- 
tianu est homme â amener une provoeation pour brusquer 
la solution... (Maiorescu). Mais comme il est certain que 
pendant quelques jours le gouvernement s'est ceru par terre, 
il serait intâressant de savoir si c'est par suite des communi- 
cations des Allemands ou parceque le Roi a parle fort, au- 
quel cas le Roi pourrait prendre confiance (Maiorescu). 

— Bussehe et Czernin se recontrent chez moi. En particulier 
Bussche me dit avoir recontre Verzea et comme tout ce qw'on lui dit va ă son adresse, il lui a râpâte que «cette neutralite 
hostile nous ne sommes plus dispos6s d la sumporter». — Je 
lui demande quelle rEponse lui a fait Bratiano lorsquiil lui a 
communiqu le contenu de ses instruetions? Bratiano, trăa 
pacifique, lui a repliqu6 seulement; que «cette derniere phrase aurait pu m'âtre âpargn6» (Phrasa: PAllemagne considârăre: 
toute nouvelle difficult comme une rupture de la neutralit),
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In cursul] conversaţiei, aflu că Bussche ar fi su- 
gerat Regelui că o combinaţie Brătianu-Marghiloman 
ar Îi admisibilă, pentru a le da liniştea căutată de ei. 
Tiu să mai raportez, din conversaţia mea cu Regele, 
că M. S. speră că Germanii vor ști să potolească ţât- 
neala Bulgarilor ; că situaţia, lui ar fi gravă dacă ar 
avea aerul că schimbă guvernul prin presiunea străi- 
nătăţei. 

Czernin, nervos, îmi povesteşte că în ultimul mo- 
ment s'a ivit o dificultate mare pentru contrâctul su- 
plimentar de 100.000 vagoane, care se tratează. De odată 
Brătianu cere ca, condiţie ca Austria să acorde manzitul 
pentru tot ce vine din, Elveţia, afară de muniții; 
alte cuvinte, ca monarhia să uşureze trecerea comârțu. 
lui Franţei şi al Italiei. EI îmi destăinueşte aceasta în 
mare secret. Nu ştie ce să răspunză lui Burian ; el gă- 
seşte condiţia inadmisibilă ; va, trebui să spună delega- 
ţilor să plece, și va fi grav. 

22 Ianuarie. — Federaţii au declarat că nu-şi menţin 
imterpelările ; comunicatul lor este caraghios : ei se re- 
culeg pentru o nouă, ofensivă. Iar A Ind6pendance Rou- 
maine» îi acoperă cu flori! - 

  

En cours de conversation, je saisis que Bussche aurait 
sugg6r& comme admissible une combinaison Bratiano- 
Marghiloman pour leur donner la tranguillite recherehâe 
par eux. J'ai soin de rapporter de ma conversation avec le 
Roi, que Sa Majeste espâre que les Allemands sauront apai- 
ser Lirrascibilit& des Bulgares; que Sa situation serait grave 
Sil avait Lair de changer de gouvernement sous la pression 
de l'âtranger. 

— OCzernin, nerveux, me raconte qwau dernier moment îl 
y a une grosse difficulte pour le contrat supplementaire de 

100.009 wagons, qwon traite. Tout ă eoup Bratiano exige com- 

me condition que l'Autriche aecorde le transit de tout ce qui 

vient de Suisse, sauf les munitions, en d'autres termes que 

la monarchie facilite le passage au commeree de la France 
“et de Iltalie. Il me confie cela en tout secret. Il ne sait ce que 
rependra Burian; pour lui c'est inadmissible; îl dira alors 
aux dâlâgutes de s'en aller, et ce sera grave. 

22 janvier. — Les fâdâristes ont declar ne plus mainte- 
nir leurs interpellations; leur communigu€ est amusant; ils 
se crecueillent pour une nouvelle offensive». Quant â V«In- 
dependance», elle les couvre de fleurs!
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— Tânărul Dianu soseşte din Atena, şaisprezece zile 
de călătorie. In Bulgaria, Germania e atotputernică ; la, 
Sofia toate hotelurile sunt pline de ofiţeri germani. 
In Grecia, poporul nu vrea războiul. Toată, clasa diri- 
guitoare este în contra, Inţelegerei, dar Grecia este ţara. 
tutulor surprizelor. Două corpuri de armată se găsese 
în zona aşa zisă neutră, spre Serres şi răsărit, dar nu 
comunică cu Grecia decât pe mare. La rândul lor se 
ravitalează tot prin Bulgaria, pe acoperişul vagoanelor. 
Venizelos stă liniştit la Atena; el nu vorbeşte, numai 
câțiva partizani se agită. Este sigur că Venizelos a în- 
curajat sosirea, aliaţilor la Salonic ; şi a dat ca explica- 
ție că aliaţii trebuiau să dea Sârbilor contingentele: pe 
care Grecii nu le puteau da, 150.000 de oameni. La Sa- 
lonie înarmarea, se face pe o scară întinsă şi se de- 
barcă mari cantităţi de muniții, 

— Primesc un bilet dela Bussche, care crede a şti că 
Take Ionescu afirmă că Brătianu tratează cu Rusia o- 
convenţie militară. | 

26 Ianuarie. — I] întreb pe d. de Bussche dacă este: 
adevărat că el ar fi avut de curând o explicaţie furtu- 

  

— Le jeune Dianu arrive d'Athânes; 16 jours de voyage. 
En Bulgarie, PAllemagne a le hauţ du pavâ; ă Sofia les hâ- 
tels pleins d'offieiers allemands. En Grâce le peuple ne veut 
pas la guerre. Toute la classe dirigeante contre YEntente 3 
mais c'est le pays de toutes les surprises. Deux corps d'arm&e 
dans la zone dite neutre du câtă de Serres eţ PEst, mais ils 
ne communiquent avec la Grăce que par mer. A leur tour 
ils s'allimentent aussi par la Bulgarie sur les wagons, Vâni-. 
zelos tranquille ă Athânes; il ne parle pas; quelgues parti- 
sans s'agitent. Il est certain que Venizelos a encouragt Var- 
rivâe des alliâs â Salonique, il a donn6 comme explication 
que les alli€s devraient donner les contingenis, que les Grecs- 
ne pouvaient pas fournir ă, la Serbie soiţ 150.000 hommes. On 
sarme beaucoup â Salonique et Pon d&barque des munitions 
en grande gquantit6. 

— Billet de Bussehe qui eroit savoir que Take Ionescu: 
affirme que Bratiano traite avec la Russie convention mi- 
litaire ! 

26 janvier. — Je demande î Mr. de Bussche de me dire 
si râellement il a eu rtoemment une explication orageuse &.
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noasă cu Brătianu, în urma căreia acesta s'ar fi arătat 

„le o mare condescendenţă, după svonurile care circulă, 

„şi pe care Stirbey mi le-a repetat eri. El îmi spune că 
Sâmbătă a vorbit foarte liniştit. eu Brătianu care, pe ne- 

aşteptate, i-a expus vederile sale. Brătianu nu mai crede 
în înfrângerea definitivă a, unuia din beligeranţi ; afară 

de Bulgaria, care va câştiga Macedonia, nu va rezulta 
nici o luare de teritoriu, ci numai rectificări de gra- 

niţă. România, Stat mie, ar fi o nebunie să se arunce în 
vâltoare. Pentru ea neutralitatea se impune. La pace, 
-diferendele şi asperităţile cu Germania se vor aplana şi 

el speră că legăturile economice, de care România are 

mevoe, se vor relua. lar acum, el face toate uşurinţele 

pentru vânzarea şi exportarea cerealelor ! 

Ca ecou la aceasta, găsesc în «Universul» că Dinu 

Brătianu a ţinut un discurs la Câmpulung, în care a 
spus căi Federiştii sunt de blamat fiindcă fac politica 
Inţelegerii; Marghilomaniştii, fiindcă face pe aceea a 
Puterilor Centrale ; şi că singur guvernul urmează a- 

«devărata, politică, a neutralităței. 

— Stere recunoaşte că, din Decembre 1914, a rup- 

  

da suite de laquelle Bratiano se serait montr6 d'une condes- 

„cendance absolue, ainsi que le propos s'en est râpandu. Stir- 

bey me l'a aussi rapporte€ hier. Il me dit que Samediila 

xcaus6 tranguillement avee Bratiano, qui tout ă coup lui a 

expos6 ses vues. Il ne croit plus ă la defaite complete de 

“Pun des partis ; sauf la Bulgarie qui gagne Macâdoine, il n'y 

aura pas de conquttes, mais des restifications de îronticres. 

La Roumanie, petit Etat, serait folle si elle se jetait dans la 
mâlce. La neutralită s'impose pour elle. A la paix, les difife- 
rends et les aspârites avec Allemagne s'effaceront et il espere 

«Que les liens 6conomiques, dont la Roumanie a tellement be- 

:soin, se renoueront. Pour commencer, il fera, toutes les facili- 

tâs pour la vente et l'exportation des cârâales! 

— Comme &cho, je trouve «Universul» que Dinu Bratiano 

a tenu discours Campulung: Fâdâristes blamables parce- 
<]u'ils font la politique de VEntente; Marghilomanistes (sic) 
garceque celle des Puissances Centrales; seul le gouverne- 
ment suit la vraie politique de la neutraliie! 

— Stere reconnait depuis dâcembre 1914 avoir rompu
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t-o cu Brătianu, din cauza politicei externe. Nici o dată 
Brătianu nuaputut să-i afirme că nu avea angajamente 
cu Quadrupla Inţelegere. D-rul Blumenfeld mi-a fost 
trimis la 1 Februarie pentru a-mi repeta că de câteori 
Brătianu a trimis la Stere prieteni comuni pentru a 
relua, relaţiile, Stere a pus întotdeauna condiţia, rămasă 
fără răspuns : «Mă asigură Brătianu că nu are 
angajamente cu Quadrupla?» Acest fapt, la care 
se adaogă şi măsurile militare luate pe un singur front, 
obligă pe Stere să creadă că Brătianu este iremediabil 
compromis cu Înțelegerea. El nu va merge, în caz de 
opoziţie a Regelui, până a da mâna cu Filipescu şi 
Take Ionescu pentru o campanie anti-dinastică.—A supra 
unei colaborări : Lovitura de Stat? Regele punând în 
cumpănă toată greutatea Sa? — El va merge cu noi. 
Guvern primit de Brătianu sau cel puţin cu pasivitate 
din partea lui ? El nu va putea intra decât rugat sau 
delegat de Brătianu, căci altminterea concursul lui n'ar 
avea nici o valoare politică. — Brătianu este sigur că 
îl are pe Rege în mânecă! Vina este a Regelui, care de 
sigur n'a făcut; nici odată pe Brătianu să simtă că El 
nu va trece peste unele limite. 

  

avec Bratiano, pour eause politique €trangtre. «Jamais Bra- 
tiano n'a pu lui affirmer qu'il n'avait pas d'engagement avec 
la Quadruple». — Dr. Blumenfeld m'a ât$ envoyâ le l-er PE 
vrier pour me r&pâter que chaque fois que Bratiano a dâ- 
pâchâ â Stere des amis communs pour se revoir, Stere a mis 
toujours question prâjudicielle restâe sans r6ponse. Et ce 
fait. joint aux mesures militaires prises sur un seul front, 
Vobligent ă croire que Bratiano est irremediablement eom- 
promis avec PEntente. Il n'ira pas, en cas d'opposition dn 
Roi, jusqu'ă se joindre ă une campagne antidynastique avec 
Filipeseu-Take Ionescu, Sur collaboration : Coup WEtat ? Le 
Roi mettant en balance tout son poids? [lira avec nous. Gon: 
vernement accept par Bratiano ou tout au moins avec passi- 
vite de sa part ? Il ne pourra entrer que dâlezu€ ou pri par: 
Braţiano, sans quoi son concours n'aurait aucune valeur po- 
litique. Bratiano est sâr qu”il a le Roi dans la manche! La 
faute est au Roi qui certainement n'a jamais fait sențir ă 
Bratiano qu'il ne d&passerait pas certaines Jimites,
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— Neniţescu a văzut eri pe Rege : «Cinstit, nu ştiu 
cum să mă rezum ! Nu are aerul să poată reacţiona în 
contra lui Brătianu». Neniţescu i-a vorbit de apăra- 
rea Prutului: «Da, ar trebui rechemate trupele din 
munţi şi a le aduce pe linia mijlocie a ţării». (Aceasta 
fi-va răspunsul lui Brătianu la cererea mea de a for- 
tifica şi Prutul ?) — Regele ştia, că şi regimentele din 
Ialomiţa au fost mişcate din loc: «Dar nici o primej- 
die, nu se va trage nici un foc de puşcă». Impresia 
generală asupra, întrevederei : trebue aşteptat, Eveni- 
mentele vor da indicaţiile, iar schimbările pot să se 
producă fără zguduiri cu înţelegere. 

21 lanuarie. — Bussche îmi povesteşte că cercurile 
liberale, împreună cu Morţun, spun că eu aş răspândi 
zvonul că Brătianu sar fi umilit înaintea lui Bussche, 
când acesta i-a vorbit de sus. — Reamintese lui Bus- 
sche că, Joia trecută, îl întrebam eu despre convorbi- 
rea sa cu Brătianu, tocmai fiindcă în ajun G. Stirbey 
îmi raportase, în plin bulevard, ce se spunea în oraş 
de întrevederea lor. 

Este evident că Brătianu, care de multă vreme 

face pe supăratul, pretextând campania economică, 
  

— Nenitzescu a vu hier le Roi. Il lui a parl6 de la dâ- 

fense du Pruth: «Oui il faudrait rappeler les troupes des 

montagnes et les ramener sur la ligne mâdiane du pays». 

(Est-ce la r&ponse de Bratiano ă ma demande de fortifier 
aussi le Pruth?). Le Roi savait qu'on avait boug6 les râgi- 

ments de la Ialomitza, mais aucun danger, il ne «partira 

pas un coup de fusil». Impression gânârale de l'entrevue: îi 

faut attendre; les 6v6nements vont donner des indieations et 
les changemeonts peuvent se produire sans secousses, avec 

accord. 

21 janvier.—Bussche me rapporte que cereles libâraux, 7 

compris Mortzun, se font €eho du propos que je repands le 
bruit que Bratiano s'est humili6 devant Bussche, lorsque 
Bussche lui a parl de haut. Je rappelle ă Bussche que jeudi 

dernier je Vavais interrog€ sur sa conversation avec Bra- 
tiano, prâcisâment parceque la veille G. Stirbey m'avait rap- 

port€ (en plein Boulevard) ce que Pon disait en ville de leur 
entrevue. 

Eividemment Bratiano, qui fait le fâch6 depuis long- 
temps, en prâtextant ma campagne 6conomique, multiplie les
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caută să înmulțească pretextele; tonul provocător al «Independenţei» va, fi, de sigur, urmat şi de alte mani- testări. Bussche îmi spune că Vintilă Brătianu, în cursul unei conversații, a admis în caz de mari succese germane, că România ar putea să ia Basarabia, dar cu o condiţie: Germania să creeze, între Rusia şi Ro- mânia, un stat tampon! — Mă întreb ce trebue să se fi gândit Bussehe ; «Şi cu asta... î. 
28 Ianuarie. — Arion îmi povesteşte că Vintilă Bră- tianu a vorbit cu el pentru a-l asigura că guvernul nu va da nici o lovitură prin surprindere, că rău facem de ne înfeodăm politicei germane, că guvernul a re- zervat libertatea de acţiune ulterioară a, României, dar că el.nu poate acorda fortificarea liniei Prutului, — Arion : «Ştie de ce nu ?.— Yy, Brătianu : «Pe Carpaţi, Ungurii au început să lucreze la tranșee ; pe graniţa bulgărească, tunurile stau eu gura, întoarsă spre noi; iar pe Prut, nici odată nimica, din partea Ruşilor b — (Dar mişcarea dela Reni ? Şi sraniţele închise, chiar în momentul acesta toemai din cauza unei mişcări: de trupe în Basarabia 7). 
— Neniţescu emite părerea că. Brătianu, pentru a 

  

prâtextes ; le ton provoeant de I'«Independancey sera snivi d'autres manifestations. Bussche me diţ que Vinţila Bra- tiano, en causant avee lui, a admis qwen cas de grands sue- ces allemands, Roumanie pourraiţ prendre Bessarabie â con- ditioi que V'Allemagne ere au delă un Etat-tampon entre Russie et Roumanie! — Je me demande ce qwa dă penser Bussche: «et avee ea....7>. 
28 janvier, — Vintila Bratiano a caus6 avee Arion pour Vassurer qu'il n'a aura pas de coup de surprise de ta part du gouvernement ; que nous avons tort de nous infeoder î la politique allemande; que le gouvernement, a râ- serve la libent6 d'action ulterieure de la Roumanie, mais «dul ne peut accorder la fortificution ligne du Pruth>, = Arion: Pourquoi pas? — V, Bratiano: Sur Carpathes, les Hongrois ont commene6 les tranehes; sur frontiăres bul- gares les eanons sont ţournâs sur nous; sur Pruth. jamais rien de la part des Russes! (Et le monvement de Reni? Et les frontiăres'ă cette heure fermâes pourtanţ ă cause du mou- vement de troupes en Bessarabie?)—Nenitzescu &met avis que 

nt 
o
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putea sta la putere, este în stare să ia în Cabinet, pen- 

tru a păcăli lumea, şi pe Stere şi pe Missir şi pe Or- 
leanu. — El crede că Regele trebue să fi telegrafiat la 

Berlin, fapt care a mai destins situaţia. 

— Contele de Waldburg îmi spune că Brătianu a 
recunoscut că el a dat ordin lui Constantinescu să 

mintă, atunci când acesta a; negat că tratează cu Ein- 

glezii ; strâns de aproape, el a declarat textual: «Nu vă 

pot da, o altă neutralitate decât acea, pe care v'o davw». 

— Deci, conchide Waldburg, «el are angajamente». — 

Dacă aceasta este impresia Germanilor, eu mă întreb 

ce poate ascunde pasivitatea lor actuală ? 

30 Ianuarie. — Pentru prima dată «Viitorul» ne 

atacă; eu răspund imediat în «Steagul». 
31 Ianuarie. — Bussche pretinde că nu cunoaşte 

textul telegramelor ce sau schimbat, dar îmi citează 

textul telegramei Regelui către Beldiman la 4 Februarie 

noaptea, şi pe care cancelarul o cunoştea deja în ziua 

de 5 Februarie (22—23 Ianuarie), deci după audiența 

mea şi. după spusele lui Bussche, în urma unei lungi 

conferințe avută cu Brătianu. Beldiman este însărei- 

nat să transmită Cancelarului: «A schimba guvernul 

Bratiano, pour rester au pouvoir, est capable de prendre, en 

trompe Poeil. dans la Cabinet, et Stere et Missir et Orleanu. 

Pour lui il y a des dâpâches du Roi ă Berlin qui ont un peu 

dâtendu la situation. 

_ Le comte de Waldburg : Bratiano a reconnu que c'est 

lai qui a donn6 ă Constanţinescu l'ordre de mentir, en d6- 

niant qu'il traitait avec les Anglais ; serr6 de prăs, il a d&- 

olar€ textuellement «je ne puis vous donner une autre neu- 

tralit€ que celle que je vous donne». Done, conelut Waldburg. 

«il a des engagements». Si telle este Vimpression des Alle- 

mands, je me demande que cache leur dâtachement actuel ? 

30 janvier. — Le «Viitorul» nous attaque, pour la pre- 

mi&re fois. Je râponds de suite par le «Steagul». 

31 janvier. — Bussche prâtendant:ne pas connaitre tex- 

tuellement les tâlegrammes 6changâs, me cite le texte de ce 

que le Roi a t6lâgraphi€ ă Beldiman la 4 fâvrier dans la nuit, 

et que savait dejă le 5 le ehancelier (92—93 janvier), done 

apr&s mon audience, et, selon Bussehe, la suite Pune lonzue 

confârence avec Braţiano. “Beldiman est chargă de transmet- 

te au chancelier: «changer le gouvernement serait une aven- 
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ar fi o aventură periculoasă, dat fiind quasi-unanimitatea 
Parlamentului şi a opiniei publice. Regele se teme că 
politica germană se lasă influenţată de Budapesta 
şi Sofia. (Bussche zice că aceasta este o idee specială 
a lui Brătianu). Promit că voi păstra neutralitatea 
care .a fost utilă Germaniei în momente grele». După 
ce a vorbit în nume personal, Regele adaugă pentru 
a doua oară: «guvernul este în stare să menţină .neu- 
talitatea, iar dacă sau ivit devieri, este mai ales pen- 
tru a putea apăra mai bine această neutralitate». Bel- 
diman a răspuns imediat, înainte de a vedea pe Can- 
celar, că e o greşeală să se creadă într'o influenţă ve- 
mită dela Budapesta sau dela Sofia. 

In urmă. Beldiman a transmis răspunsul dat de 
Bethmann-Holhwveg : «Germania nu se amestecă în po- 
litiea internă a României. Ia act de declarațiunea. Re- 
gelui referitoare la neutralitatea sa. Dar tvebue să ob- 
serve că neutralitatea d-lui Brătianu era. o neutralitate 
«deghizată» (am făcut pe Bussehe să repete acest ter- 
men), şi că după toate înfăţişările d-nul Brătianu „tre: 
bue să fie legat cu inamicii Germaniei, FI mai trebue 
să noteze că România a încereat, să ajute Inţelegerea, în 

  

ture dangereuse devant presque unanimit6 du Pârleiment et 
devant opinion publique. Le Roi craint que la politique -al- 
lemande se laisse înfluencer par Budapest et Sofia (trait 
spâcial de Bratiano, dit Bussche). Je promets de garder la 
neutralite qui a 6t6 utile â PAllemagne en des moments- dif. 
ficiles, Aprts avoir pari en nom personnel, le Roi -ajoute 
une seconde fois: le gouvernement est ă meâme de maintenir 
neutralită et sil y a eu des dâviations, c'est surtout pour 
mieux pouvoir sauvegarder cette neutralite». 

Beldiman a de suite r&pondu, avant de voir Chancelier, 
que c'est une erreur de croire ă une influence venue de Bu- 
dapest ou Sofia. Beldiman a ensuite transmis 'reponse de 
Pethman-Hollweg: «Allemagne ne s'immisce pas dans politi- 
que intârieure dela Roumanie. Il prend acte de la dâclaration 
du Roi concernant sa nentralite. Mais il doit observer que la neutralit de Mr. Bratiano a 6t6 une neutralită «dâgnisâe» 
(ai fat râpâter le terme) et qu'il est apparement Li6 par des engagements avec les ennemis de lAllemagne, Il doit en- 
core noter que la Roumanie a essay6 d'aider VEntente dans
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planul ei de înfometare a Germaniei şi că. în toate, 
România a fost mai favorabilă Inţelegerei. Se judecă 
rău dacă se crede că Germania se lasă influenţată de 

Sofia sau de Budapesta !». , 

Bussche crede sau că cifrul a fost violat, sau că 

Regele a pus pe Brătianu în curent, căci îi se pare că 

Brătianu are cunoștință. de telegramă. 
1 Februarie. — Se trimit trupe dincolo de Dunăre. 

Toată lumea primeşte ordine de concentrare. Maiorul 
Slăniceanu a spus lui Vizanti : «Nici o dată nu au fost 
momente mai critice» (?) 

3 Februarie. — D-nul de Bussche îmi comunică că 
Mişu Pherekyde i-a spus lui Blumenfeld (între ei există 

vechi raporturi cu ocazia unui proces), că Germania a 

cerut lui Brătianu neutralitatea până la sfârşitul răz- 
boiului ; Brătianu a, refuzat-o, dar «un altul, mai sus 
pus, a dat-o». — Bussche ştie că Regele e nemulţunit 
le Beldiman, fiindcă sa aflat printrînsul — presu- 

pune M. S. — schimbul de telegrame cu Berlinul. Deci 
lucrul a transpirat; deci Brătianu cunoaşte acest 
sehimb : ceeace confirmă presupunerile făcute. (Vezi 

  

son plan d'affament de l'Allemagne et gen tout la Rou- 

manie a 6t€ plutât favorable â P'Entente. On juge mul si on 

pense que l'Allemagne se laisse influencer par Sofia ou Bu- 

dapest !» — Bussche a lieu de croire que le chiffre a 6t& viole 

ou- que le Roi a mis Bratiano au courant, car il lui semble 

que Bratiano est au courant. ” 

1 fevrier. — On envoie des troupes de lautre câte du 
Danube. 'Tout le monde recoit des ordres de concentration. 
Le major Slaniceanu dit ă Wyzanti : «niciodată unu au fost 
momente: mai critice» (71). : 

- 3 fevrier. — Mr. de Bussche me communique que Michel 

Pherekyde a dit ă Blumenfeld («Adevărul») que PAllemagne 
o- demand ă Bratiano neutralit6 jusquă la fin de la guerse; 

Bratianu la xefusâe, mais «un autre plus haut place La 

donne». Bussche -sait que le Roi marque mâcontentement 

contre Beldiman paree que Pon a appris — suppose S. Ma: 

jeste—par lui l6ehange de t€legrammes avec Berlin. Done il 

Y a eu fuite: Donc Bratiano connaît cet 6change : ce qui con-! 

firme ce qui a 6t€ suppos6. (Voir 31 janvier). Depuis, les t6-
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31 Ianuarie). De atuncea. toate telegramele Curţei sunt comunicate primului ministru ! 
4 Februarie.— Dobrescu (Prahova) face o interpelare: 

bucătăriile de campanie Krupp sunt mai seump decât a- 
celaş material furnizat de Katz şi în schimb am dat va- goane de compensări pentru o mare valoare, deci tra: 
ticuri! — Guvernul a trimis a doua zi, la Senat, spe- 
cimene din toate modelele şi pe căpitanul Păltineanu 
pentru a da explicaţii. Dece atâta zel2 — Aflu : tot materialul e de nickel, metal care a fost interzis dela 
comandă încoace. Cu toate acestea Germania, a acordat 
exportul, dar cerând vagoane de compensație în schimb. 
— D-rul Dinu Brătianu a văzuţ brutării, eare continuă 
să ne fie trimise şi cartuşe germane cari mai sosesc în 
schimbul vagoanelor de compensație. Deci se verifică 
absolut ceeace am afirmat în memoriul remis “Regelui, 
că am fi avut muniții în schimbul benzinei şi grâului 
în 1915, când Germanii erau atât de îngrijaţi că vor 
duce lipsa lor. 

6 Februarie. — A avut loc un incident între Missir şi Pohlevsky la Jockey Club. După prânzul de Sâmbătă 
Poklevsky a. spus lui Missir că ar trebui să-şi schimbe 
  

  

l€grammes de la Cour sont tous communiquâs premier mi- nistre ! 
E 1 fevrier. — Dobrescu fait une interpellation: cuisines de campagne de Krupp plus cheres que le mâme materie] 

fourni par Katz et en &change avons donn6 des Wagons 
de compensation pour grande valeur. Done trafios! Le gouvernement a envoyă le Jendemain au Sânat des spâ- cimens de tous les modăles et le rapitaine Paltineanu pour donner explications. Pourquoi tout ce zâle? J'apprends : tout est nickel, mâtal interdit depuis la commande. L/Allemagne n6anmoins a accordâ sortie moyennant wagons de compen- sation. Dinu Bratianu (Dr) a vu les boulangeries qu'on con- 
tinue de nous livrer et des cartouches allemandes qui conti- anent ă nous arriver contre wagons compensaţion,. Done ze, rification absolue de ce que fai avance dans le memoire au Roi, qu'on aurait cu des munitions conire benzine et ble en 1915. lorsgue les Allemands €taient tellement alarmes d'en aânquer. 

6 fâvrier. — Incidenţ Missir-Poklevsky au Jockey. Aprăs le dîner de samedi. Poklevsky a dit â Missir qwil devait
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locul la masă, fiindcă atrage la «bocherie» (Bussche şi 
Bronsart se aflau lângă el) şi că această vecinătate la 
masa, lui îi era desagreabilă. — Missir: «Nu admit ea 
să ni se impue regulamente (?) în clubul nostru». — 
Poklevsky : «Nu impun nimie şi la urmă «je m'en fi- 

che». — Missir (dând cu pumnul în masă) : «Ai să re- 
tragi acest cuvânt. Poţi să-l spui în Caukaz, dar nu 
aci». — Gălăgie, care a atras mai mulţi membri. Po- 
klevsky şi-a retras cuvintele. — A doua zi, nelipsi- 

tul de Rudi Catargi, zicând la masă că exista un spio- 
naj şi contra-spionaj rusesc: «Săracul Poklevsky, sunt 

sigur că incidentul a fost raportat la Petrograd şi ex- 

ploatat în contra lui !». 
De Luni 8 până Joi 11 Februarie, Buzău. — Toată 

presa, ruso-filă face reclamă în jurul luărei Erzerum- 
ului de către Ruşi. 

12 Februarie. — Bussche a fost la Rege, eri. Îndis- 
creţia privitoare la telegramele Berlin-Bucureşti e pusă 

în sarcina lui Neniţescu. — Dar. din momentul 

ce Plerekyde vorbeşte de ele ? — El : «Pherekyde o 

ştie dela Brătianu, căci Regele mi-a spus că telegrama 

Lui şi răspunsul dela Berlin, le-a arătat lui Brătianu». 
  

changer de place ă table, parce qviil attire la <bocherie» 

(Bussche et Bronsard 6taient ă este de lui) et que ce voisinage 

de sa propre table lui est dâsagreable. Missir: Je n'admets 

pas qu'on nous impose des reglements dans notre Club. Po- 

klevsky: Je n'impose rien et apres tout je m'en fiche, Missir 

(tapant sur la table): «Vous allez retirer ce mot. Vous pouvez. 

la dire au Caucase, pas ici». Tapage qui a attir6 plusieurs 

membres. Poklevsky a retir€ son expression. Le lendemain 

Pineffable Rudy Catargi, disant ă table qu'il y avait espion- 

nage et contre-espionnage russe: «pauvre Poklevsky, je suis 

sâr que Vincident a 6t6 rapporte ă Petrograd et exploits con- 

tre Poklevsky»!. 

S—i11 fâvrier, Buzeu. — Toute la presse russophile fait 

du battage autour de la prise d'Erzerum par les Russes. 

12 fevrier. — Bussche vient me voir, Îl a 6t6 chez le Roi 

hier. L/indisexrâtion au sujet des tâl6grammes Baylin-Bucarest 

est mise ă la charge de Nenitzescu. Mais, dis-je, puisque Ph6- 

rekyde en parle !—Lui : Phârekyde le sait de Bratiano, car il 

țient du Roi que son tâlâgramme et la r&ponse de Berlin ont 

&t& «montres par le Roi ă Bratiano».—Moi: Pas besoin de
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Hu : «Nu este nevoe de- căutat mai departe ; se cunose 
procedeele lui Brătianu de a arunca răspunderile asu- 
pra altora. Dar eu mă bucur, fiindcă în acest mod Bră- 
tianu este legat de declaraţiile Regelui. 

In comitetul, care a avut loc la, Maiorescu, acesta 
examinând imposibilităţile de a grăbi schimbarea de 
guvern, revine cu insistenţă asupra oportunităţei «de 
a încerca sau de a lăsa să se creadă» o împăcare cu 
Filipescu. 'Toţi demonstrează, neputinţa de a avea o 
bază. Convin că, chestiunile personale nu mă pot îm- 
piedica să primesc această soluţie, dar. cu condiţia că 
Filipescu va veni la politica noastră, iar nu că politica 
noastră va capitula. Unanimitate! — Convenim că 
orice interpelare ar fi inoportună. Maiorescu aprobă 
ca întrunirile, neprovocate oficial de noi, să aibă loe. 

— Sănătatea Reginei Elisabeta este îngrijitoare. 
— Prânzese seara la Grig. Cantacuzino cu colone- 

lul Alexandru Sturdza. Vorbind despre misiunea Dia- 
mandy, I. Cantacuzino, de anu! trecut, îi spun lui 
Sturdza, că Diamandy a lăsat să scape vorba că ei 

  

chercher plus loin: on connait les procedâs de Bratiano pour 
rejeter les responsabilites sur autrui. Mais, je m'en r6jouis, 
paree que ainsi Bratiano est li6 par les dâelarations du Roi. 

Comite chez Maiorescu: Maiorescu examinant, les impos- 
sibilites de fait, de hâter changement gouvernement, revient 
avec insistance sur opportunit6 «tenter ou faire croire» ra- 
commodement avec Pilipeseu. Tous d&montrent limpossibili- 
6 d'avoir une base. Je conviens que des questions personnel- 
les ne peuvent m'empâcher d'accepter cette solution, mais ă 
la seule eondition que Filipescu viendra ă notre politique, 
mais non pas que notre politique capitule. Unanimitâ. Con. 
venons que toute interpellation serait inopportune. Maio- 
rescu approuve aussi que les râunions, non provoqutes of- 
ficiellement par nous, aient lieu. 

— Sante Reine Elisabeth donne lieu inqui€tudes, 
— Le soir din€ chez Gregoire Cantacuzene avec Colone! 

Al Sturdza. Sur la mission Diamandy-l. Cantacuzâne, îl y 
a un an, je lui dis que Diamandy a laissâ &chapper le propos
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aveau un cifru pentru a comunica cu Brătianu. «Cred 

şi eu, îmi zise el, când Millerand sa plâns de Rudeanu 
lui Ioan Cantacuzino, acesta sa servit de cifrul lega: 
țiunei pentru a transmite plângerea lui Brătianu. De- 

altminterea au avut amândoi câte zece mii de franci 

onorarii, Cine primeşte onorarii, dacă mare o misiune? 
— De curând, A. Constantinescu a reproşat unchiului 
meu că era, un ingrat, şi d-rul Cantacuzino a fost foarte 
mirat aflând că acest reproş se raporta la, indemnizarea, 
de călătorie pe care o încasase. 

— Verzea publică o scrisoare. în chestia bucătă- 
riilor de campanie, din care rezultă că în Marie 1915 
Austria ne mai dădea încă muniții şi nu rechiziţiona 

nickelul destinat bucătăriilor noastre militare, în schim- 

bul compensărilor! — Aceasta se adaugă la probele 

înregistrate la 4 Februarie ! 

13 Februarie. — Am primit vizita lui Marinkovici, 
care de câteva luni suspendase orice convorbire cu 
mine, E] se adresează preşedintelui Crucei Roşii, pen- 
tru a vedea dacă nu era posibil să se trimită bani 
unor persoane particulare. Scrisorile şi trimiterile 

  

qu'il a eu un chiffre pour communiquer avec Bratiano. Je 

crois bien, me dit-il, lorsque Millerand s'est plaint de Rudea- 

au ă Jean Cantacvzene, celui-eci de suite s'est servi du chiffre 

de la Lâgation pour le transmettre ă Bratiano. D'ailleurs ils 

ont eu des 6moluments de 10.000 franes chacun: «qui regoit 

un traitement s'il n'a pas de mission?» Recemment Alex. 
Constantinescu a reproech& ă mon onele dâtre un «ingrat» 
et Cantacuzâne a ât6 estomaqu d'apprendre que le seul re- 

proche se rapportait ă Pindemnit€ de vovage qu'il avait 

tonehee. 
Colonel Verzea publie dans la question des cunisines de 

ecampagne une lettre donţ il râsulte gen mars 1915 VAutriehe 
nous donnait encore des munitions et ne requisitionnait pas 

le nickel destine ă nos cuisines militaires, en echange de com:- 

pensation. A joindre aux preuves enrezgistrâes date 4 fâvrier. 

13 fevrier.—Visite de Marinkoviteh qui avait depuis quel- 
ques mois suspendu toute conversation avec moi. Il s'adresse 

au president Croix-Rouge pour voir si on ne peut faire par- 

venir argent ă des personncs privâes. Les lettres et les envois
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precedente au rămas fără răspuns. El profită de 
ocazie pentru a-mi spune că domoleşte campania gaze- 
telor româneşti asupra foametei din Serbia. el nu vrea 
să alimentez discuţia, ete,, ete. Ii promit că voi lucra şi 
eu în acest sens: mi sa părut că tonul lui era în totul 
doritor de a relua contact cu mine. 

— Cum Bussche vine o oră mai târziu, îmi spune 
e ănota sugerată de alţii şi pe care Marinkoviei a 
făcut-o să treacă în gazete, referitoare la Avakumoviei 
şi la Gherchiteh. deţinuţi în Austria. şi care contrazice 
un comunicat austriae asupra. tratamentului impus fune- 
ţionarilor sârbi, a supărat şi pe Austria şi pe Germania. 
De aci plângerea şi tonul dulceag al ministrului. — Cu 
toate acestea, Bussche va interveni. I'am revăzut pe 
Bussche la dejun la Darvari : Împăratul Germaniei a 
telegrafiat Reginei Elisabeta, care a dictat chiar dânsa 
răspunsul. Se pare că situaţia se ameliorează. — Dar 
în ceeace priveşte armamentul şi concentrarea de trupe 
pe granița bulgărească, Bussche îmi spune că a vestit 
şi pe Rege şi pe Brătianu de ivitaţiunea pe care o pro- 
due : «Se poate întâmpla ca într'o bună zi să spunem : 
trebue ca aceste jocuri militare să se sfârgească; sau 
  

  

precâdents sont restâs sans reponse. Il en profite pour dire 
qu'il met une sourdine ă la campagne des journaux ron. 
mains sur famine en Serbie; il ne veut pas alimenter diseu- 
sions, etc, ete. Je lui promets de m'employer. Tout son ton 
6tait de reprise de contact, ă ce qu'il m'a sembl€,. 

Comme Bussche vient une heure apres, îl me dit.que Ja 
note suggârâe par Wâutres et que Marincoviteh a fait passer 
dans les jourmnaux au sujet dW'Avakumoviteh et de Guerehiteh, 
dâienus en Autriche et contredisant un communiqu6 autri- 
chien sur traitements continus aux fonetionnaires serbes, a 
profondâment îirrit6 PAutriche et PAlemagne. De lă, la 
plainte et le ton doucereux du ministre. Nâamoins Bussche 
s'emploiera. ” 

Revu Bussche ă dejeuner chez Darvary: L'Empereur d'A]- 
lemagne a tâlâgraphi€ â la Reine Elisabeth qui a Bile mâme 
diet6 la r6ponse. Il y aurait amelioration. Mais au sujet des 
armements ei de la concentration de tronpes sur fronţitre 
bulgare, Bussche me dit qu'il a prevenu le Roi et Bratiano 
de lirritation que cela produit. «Il pent arriver qwun jour
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desarmați, sau e războiul !». — După părerea lui, Re- 

gele nu ştia că s'au trimis noui regimente de infanterie 
la Bazargic! 

Au început operaţiile în contra Verdun-ului. Pen- 

tru unii ar fi o ofensivă pentru îndreptarea frontului ; 
iar pentru alţii, este o bătălie în stil mare, care începe. 

Bussche crede că pregătirile se fac încă de şase săp- 

tămâni. 

St. Frumuşanu îmi povesteşte că pe ziua de 2 Fe- 
bruarie o persoană, care se zicea, redactor la «Timeg». 

dar care era un general de cavalerie englez. a vizitat 
cazarma roşiorilor la Severin şi mai multe alte insta- 

laţii militare şi apoi, în automobil, însoţit de Cernă- 

tescu, căpitan subprefect, şi-a urmat călătoria pe gra- 

niţă în judeţul Gorj. — De altminterea, la Severin. ge- 
neralii ruşi Rotmanoff şi Drasashef primese generalii 

şi evoluează ca la dânşii acasă. 
14 Februarie. — Regina Elisabeta este grav atinsă 

de gripă cu congestia bronşelor. Impăratul Wilhelm a 

telegrafiat ; ea a putut răspunde. 
— La legația austro-ungară a avut loc o confe- 

rinţă, foarte bine făcută, de Randa. 

  

nous disions: il faut que ces jeux militaires cessent; desarmez 

ou c'est la guerre»! A son avis, le Roi ne savait pas que de 

nouveaux râgiments d'infanterie ont 6t€ envoyes ă Bazargik. 

Comwmencement des opârations contre Verdun. Pour les 

uns c'est une offensive pour le redressement du front, Pour 

les autres, affaire grande envergure qui commence. Bussche 

“me dit que d'apr&s une lettre privâe, îl eroit que Pon se prâ- 
pare depuis six semaines, 

Stephane Frumuseanu ma raconte que le 2 fevrier 
un personnage se disant redacteur du «Times», mais qui 

etait. un general de cavalerie anglais, a visite la ca- 

serne des rosiori ă Severin et plusieurs autres installations 

militaires et puis, en automobile, accompagn€ par Cernates- 
cu, capitaine sous-prâfet, a continus son voyage sur frontiere 

dans departement de Gorj. | | 
D'ailleurs ă Severin les gânâraux russes Rotmanotf et 

Drasaschef menent grand train, recoinvent les gânâraux et 
&voluent comme chez eux, 

14 fevrier. — Reine Elisabeth gravement atteinte grippe 

avec congestion bronehite. Empereur Wilhelm a telEgraphi€.
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—-Mare agitaţie la Club (Jockey), în urma unei 
ştiri franceze care lasă să se înţeleagă că un mare suc- 
ces a avut loc la fortul Douaumont, dela Verdun. Seara 
se află că, din contra, ofensiva germană progresează. 

17 Februarie. — Primesc de vreme comunicarea de 
la Henri Catargi că Regina Eksabeta este cât se poate 
de rău. — La ora 10 mă duc la Palat şi vorbese cu 
Gyacosky; zărese pe prinţesa Elisabeta. Regele e calm. 
Regina, Maria, foarte emoţionată, a plâns. 

18 Februarie. — Regina Elisabeta s'a, stins azi di- 
mineaţă la ora 8.25. Buicliu îmi spusese la Senat, că 
plămânii, paralizaţi, nu mai expulsau nimica, asfixia 
era sigură, afară de o minune. — Invăluirea Regelui 
devine complectă, nu mai este nimic în anturajul lui 
care să nu fie complect al Inţelegerei! Due flori la 
amiază. — In doui ani: Regele, Regina, doamna, Ma- 
vrojeni, doamna Bengescu, Kalinderu : toată Curtea cea. 
veche... 

— Ririacescu îmi confirmă că Rusia ne-a dat sau 
ne-a transmis 60 de vagoane de explozive şi că se mai 
aşteaptă 40. El a aflat dela frate-său, că în vasele în- 

  

File a pu râponădre, 

Grande agitation cevele Jockey-Club, par suite nou- 
velles francaises  laissant entendre succes au sujet «fort 
Douaumont» de Verdun. Le soix on apprend que l'offensive 
allemande progresse au contraire. 

17 f&vrier. — Recois bonne heure communication de Henri 
Catargi: Reine Elisabeth au plus mal. Dix heures suis âu 
Palais; cause avec Gracosky; apercois Princesse Elisabeth. 
Roi calme. Reine Marie 6mue, a pleur6. 

18 fevrier. — Moit de la Reine Elisabeth. La Reine Elisa- 
beth s'est teinte ce matini â 8 h. 25. Buicliu m'avait dit au 
Senat que les poumons paralys6s n'expulsaient rien; asphixie 
certaine sauf miraele. L/encerelement devient complet autour 
du Roi, plus rien dans son entonrage qui ne soit tout â !En- 
tente. Je porte des fleurs ă midi. En deux ans: le Roi, la 
Reine, M-me Mavrojeny, M-me Bengescu, Kalenderu : toute 
ia vieille Cour,,, 

Kiriacescu me confirme que la Russie nous a donnâ cu 
nous a transit 60 wagons explosifs, et qwon en attend encore; 
40, que, par son frâre, il a su que dans les bateaux chargs de
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cărcate cu cărbuni, venite dela Odessa, se aflau şi tu- 
nuri pentru noi. Oare linia Vladivostok a servit la 
aceasta ? | | 

20 Februarie. «Facla» publică un articol ignobil 
al lui Cocea în contra Reginei Elisabeta. | 

“21 Februarie. — Azi a avut loc înmormântarea Re- 
ginei Elisabeta, ceremonie tristă, rău organizată, pri 
pită ca şi când ar fi fost grabă să se termine mai re- 
pede. Al patrulea fiu al împăratului Wilhelm, anun- 
țat, n'a avut vreme să sosească. Bussche mi-a spus că 
r'a putut fi găsit în Bulgaria, unde se află cu Macken- 
sen. Reprodue explicaţia pentru cât valorează. Unii 
miniştri (Europa centrală) av primit acreditive spe: 
ciale. Se pare că după protestările lui Blondel (Czernin 
mi-a spus'0), guvernul a, declarat că nu le primeşte pen- 
tru această împrejurare. Slujba protestantă, care a 
avut loc la ora 8 dimineaţa, a fost urmată de slujba 
ortodxă : la ea au asistat familia regală şi personalul 
Legaţiunei (Germaniei. Or. «Monitorul Oficial» zice: 
«Au luat parte numai familia regală şi Casa Militară». 
— Brătianu a ţinut unul din cordoane. acoperit cu o 
splendidă şi voluminoasă căciulă, cu toate că vremea 

  

    

charbon venus d'Odessa, il y avait aussi des canons pour 
nous. Est-ce la ligne Wladivostok qui a servi? 

20 fevrier. — Article ignoble de Cocea contre la Reine Eli- 
sabeth dans la «Facla». 

21 fevrier. — Funârailles de lu Reine Elisabeth. Triste c6- 
r&monie, mal organisâe, bousculte comme si on avait hâte 
d'en finir. Le quatriâme fils de PEmpereur Guillaume annon- 
c6, n'a pu arriver. Bussehe m'a dit qu'on n'avait pas pu le trou- 
ver en Bulgarie, oi îl se trouvait avec Mackensen. Je repro- 
duis l'explieation pour ce qwelle vaut. Certains ministrez 
(Burope Centiale) avaient recu des acereditifs spâciaux. Il 

paraiît que sur protestations de Blondel (Czernin. me la dit), 
le gouvernement a declarâ ne pas en accepter dans la cir- 

constance. A la messe protestante qui, ă 8 h. du matin, a pr6- 

câdă le grand service orthodoxe, ont assiste la famille royale 

et le personnel de la Legation d'Allemagne. Or, le «Moniteur 
officiel» dit: «au luat parte numai familia regală şi casa mi- 
litară». Bratiano a tenu un des cordons, affubl d'une magni- 
fique et volumineuse ceaciula», ct il faisait doux! Beaucoup .
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era călduroasă ! Mulţi diplomaţi au criticat această ți- 
nută. La, Curtea de Argeş. caii de artilerie cari trăgeau 
dricul au urcat coasta gărei atât de repede încât nu se 
putea urma. Regele, furios, a strigat... Tot dealungul 
pareursului El părea foarte nervos, şi gesticula mereu. 
— Singurele două momente patetice au fost: La Bu- 
curești, execuţia de o mare orchestră a unei bucăţi de 
Schubert pe care Regina o prefera, şi la Curtea de 
Argeş soarele luminând subit ultima rugăciune înain- 
tea treptelor catedralei. — Nu sa ştiut nici odată dece 
drmata, mai ales ofiţerii erau în ținută de campanie. : 
Cu chipiul cu un firet subţire de bumbac şi lungile 
mantale cenușii, generalii aveau aerul de gardişti îm- 
brăcaţi mai curat. Din contra, tot corpul diplomatic în 
mare uniformă ! 

Am făcut călătoria în trenul regal, cui miniştrii şi 
preşedinţii Camerei, Senatului şi Casaţiei. 'Toată vie- 
mea nu sa, vorbit decât de hoţiile Ruşilor şi Brătianu 
nu a adus conversaţiei contribuţiile cele mai miei : «Se 
pare, spunea el, că cauza retragerei lor este că n'au pri- 
mit muniţiile pe cari le aşteptau. Marele Duce Paul, 

    

de diplomaies en ont fait des gorges chaudes. A Curtea-de- 
Argesh les chevaux W'artillerie qui traînaient le char ont atta- 
qu€ la câte de la gare â une allure si vive qu'on a 6t6 dis- 
tance. Le Roi, furieux. a eri€... Tout le long du parecours, I] 
semblait tres nerveux et a gesticul€. 

Les deux seuls moments paihâtiques: A Bucarest, Pexă- 
cution ă grand orchestre d'un moreeau de Schubert que la 
Reine preferait. et â Curtea-de-Arges le xoleil âelairant su- 
bitement les dernieres prieres devant les marches de la Ca- 
thâdrale. On n'a jamais su pourquoi Parmâe, les officiers 
surtout, 6taient en tenue de campagne avec leurs k6pis avant 
une mince gousse de caton eţ leur longs manteaux gris : les 
sân6ranx avaient Pair de sergents de ville proprement vâtus. 
Par contre le corps diplomatique chamarr€ et en grand uni- 
forme, 

„Fais la route dans le train royal avec les ministres et les 
prâsidents Chambre, Sânat et Cassation. On a tout le temps 
parl6 des voleries des Russes, et Bratiano n'a pas apporte les 
plus petites contributions: «il paraît, a-tiil ait, que la cause 
de leur retraite est qu'ils n'ont pas eu les munitions sur les- -
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sau nu ştiu care altul, a fost chiar demis din această 

"cauză b, 

Take Ionescu şi Olănescu, substitutul lui Filipescu, era 

în acelaş tren, vârâţi... nu se ştie unde. 

22 Februarie. — Czermn vine să mă roage să-l ajut 
ca să scoată pe Take Ionescu dela Banca de Credit, — 
al cărei capital e austriac, — de care el nu vrea să se 
deslipească. Nu vrea să piarză cele 24.000 lei tantieme. 
„— Marimkovici încearcă o împăcare cu Czernin. 
EH] vrea să facă să se accepte explicaţiile unui comu- 
nicat prostesc pe care Pa dat privitor la Gercbhiteh şi 

Avakumovici, eare a supărat mult. pe Czernin. — Cum 
el vorbeşte mult, a isprăvit prin a-mi spune că nimeni 
nu mai ştie, dintre ei, ce vrea d-l Brătianu şi că, în ade- 

văr, ilnţelegerea n'are nici un motiv să conteze pe el. : 

—Văd şi pe Bussche, care este liniştit în privința 

acţiunei în contra Verdun-ului. El îmi povesteşte gro- 
solăniile lui Blondel, la înmormântare. El a tratat chi- 

văra de dragon a lui Bourguignon de «Pompier de 
Nanterre» şi observând că prinţul de Schaumburg-Lippe 

  

quelles ils comptaient. Le Grand-Duce Paul, ou je ne sais plus 

lequel, a mâme 6t6 cass ă cause de cela». 

Take et Olanescu, substitut de Filipescu, 6taient dans le. 
mâ&me train, fourrâs je ne sais oi. Ils boudaient lă-bas... 

22 fevrier. — Czernin vient me prier de Paider ă faire d6- 

guerpir Take Ionescu de la Banque de Crâdit, — tout capital 

autrichien, — dont on w'arrive pas ă le faire dâcoller. Il ne- 

veut pas lâcher les 24.000 lei de tantiemes. 
__ Marinkoviteh essaye Wun reaceommodement avec Czernin 

Il veut faire accepter les explications dun communiqu€ bâte 
qu'il a donn6 concernant Guerchiteh et Avakumovici et qui a 
beaucoup fâch6 Czernin. Comme il pa.le beaucoup, îl a fini 
par me dire que nul ne sait parmi eux ce que veut Mr. Bra- 

tiano et que râellement V'Entente ma aucune raison de comp- 
ter sur lui. 

Je vois Bussche aussi. Tranguille au sujet de Yaction sur 
Verdun. Il me raconte les şrossiăretâs de Blondel ă Penterre- 
ment de la Reine Elisabeth. Il a trait le casque de dragon 

de Bourguignon de «pompie» de Nanterre» et de ce que le 

Prince de Schaumbourg-Lippe portait son chako de uhlan
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își purta schako-ul de ulan puţin strâmb, după moda 
prusacă l'a desemnat lui Barclay, zicând că este un 
lăncier beat. Barclay, rece, nu a aprobat şi nu a încu- 
rajat urmarea conversaţiei. - 

25 Februarie. — D-nul de Bussche îmi spune că 
Bronsart a fost autorizat să viziteze frontul românesc 
din Dobrogea, că Derussi va fi schimbat de la Sofia, 
iar contractul pentru cele 100.000 de vagoane este : pe 
cale bună. Austriacii (şi aci simt o neaprobare din par- 
tea lui Bussche) fac dificultăţi pentru conţinutul a 5 
vagoane de medicamente din Elveţia. — Deci o vădită 
dorinţă de a ameliora. raporturile. 

— Citese în gazete, în această direcţiune, că Langa- 
Răscanu, care avea cele mai bune raporturi cu defune- 
tul Wagenheim la Constantinopole, este numit la Sofia 
în locul lui Gurănescu, rechemat. Gurăneseu, mi-a spus 
Bussche pe vremuri, a trimis o telegramă spunând că 
la Niş Regele Ferdinand se înţelesese cu împăratul 

pentru a, ataca România. Această telegramă a: motivat 
mobilizarea, corpului V şi această concentrare pe gra- 
niţa bulgară ! — Seara, prânzind la Sefa Bey cu Radeff, 

  

un peu inclin ă la mode prussienne, i! l'a dâsien6 â Barklay 

de <laneier ivre». Barclay, froid, n'a pas acquiesce et n'a pas 

encourag€ la continualion. 

25 fevrier. — Mr. de Bussche me dit que Bronsart a 6t6 
amtoris visiter front roumain Dobrogea, que Derussi sera 
chang6 de Sotia et que le contrat de 100.000 wvagouns est en 
bonne voie: les Autrichiens (nuance de blâme chez Mr. de 
Bussche) font des difficultes pour le contenu de 5 wagons 
medicaments de Suisse. Done visible recherche ameliorer 
rapports. 

Je lis dans les journaux en cette direction, que Langa- 
Raseanu, personellement dans les meilleurs rapports avec feu 
Wagenheim ă Constantinople, va ă Sofia ă la place de Gu- 
ranescu rappel6. Guranescu, m'a dit Bussche dans le temps, 
2 envoye un tâlâgramme quă Nisch le Roi Ferdinand 
s'6tait entendu avec YEmpereur pour attaquer la Roumanie. 
Ce telegramme a motive la mobilisation du 5-&me corps et 
cette concentration sur la frontire bulgare. Le soir, dînant 
avee Radefi chez Sefa Bey, Radeft me dit qu'il a vu chez
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acesta ini spune că a văzut la Porumbaru raportui unui 
prefect care zicea că autorităţile din Varna opreau 80 
de permisionari rezervişti români să se întoarcă la re- 
gimentele lor, şi că din ancheta făcută rezultă că maci 
un o nu se află în această situaţie. Se atribue lui Gu- 
rănescu inspiraţia acestei veşti ea şi ştirea. fantezistă en- 
Sleză asupra prânzului dela Niş când cu vizita lui Wil- 
heim. 

26 si 27 Februarie. — Camera a mai fost prelungită 
până la 15 Martie, «având încă legi importante de vo- 
tat», — Nici o lege nu e depusă, mai ales bugetul... D-] 
de Bussche, care îmi aduce pe d-l de Nordenflieht pentru 
a mi-l prezenta, îmi spune că Brănişteanu ştie dela 
Constantinescu că Camera va fi prelungită până în Iu- 
nie. D-l Brătianu vrea ca Camera să fie deschisă în 
momentul când România va, lua poziţie pentru una din 
părţile beligerante şi, în caz de ar fi congediat de. Rege. 
să poată abroga legea de stare de asediu (99. 

28 Februarie. — Intrunire la Clubul din Ploeşti. 
Lume destulă şi aleasă. An mers cu mine Avion, Mehe- 
dinţi, G. Stivbey, Bărdeseu, Mişu Sculescu Neniţeseu 
na putut veni fiind răcit, Gr. Cantacuzino sa defilat 
deşi i-am scris de două ori. — Discursuri bune. Regulă 
şi linişte la eșire. Am vorbit limpede despre Basarabia : 
apărarea Prutului. Note stenogratice nu sau luat. dar 
în «Steagul» sau dat discursurile bine. 

  

  

  

Porumbaru un rapport de prâfet, prâtendant que les autorites 
de Varna empâchaient 80 permissionaires r6servistes rou- 
mains de rentrer au regiment et que. renseignements pris, pas 
nn homme n'6tait dans le cas. On lui atribue Pinspiration 
aussi des nouvelles fantaisistes anglaises sur le dîner de 
Niseh lors de la visite de Guillaume. 

26—27 fevrier. Les Chambres ont t6 de nouveau pro- 
longtes jusaw'au 15 mars: «având încă legi importante de 
votat». Pas une loi n'est d&posâe, surtout pas le budget... My. 
de Bussehe qui m'amâne Mr. de Nordenflichţ pour me le prâ- 
senter, me dit que Branisteanu tient de Constantinescu que 
les Chambres iront jusqu'en juin. Mr. Bratiano veut que le 
Parlement soit ouvert pour la minute lorsque la Roumanie 
prendra partie, et si le Roi le congâdie qu'il puisse abroger 
la loi tat de sidge (7!) 
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z-2: 4: Marties— D-Y de. Bussche îmi spune că a putut.ok:: ține sease:zile concediu, pentru; împărtăşirea, fiicej..sale,:. «Vă spusesem că doream să asist...» — Nu îmi. spuşese niciodată. nici un cuvânt despre aceasta.— «Această vește l'a emoţionat pe d-l Brătianu, care este îngrijat, de faptul că Bulgarii" pun trupe la grariiţă, Iu lam veștit că rău 
tăcea să adune armată acolo. Ca şi cu spionajul rus ; 
noi cunoaştem 75, de ofiţeri rişi, care, îi practică; se în- țelege dela sine ca Austriacii să ie acum măi dârji, pen- 
tru libera, trecere peste granița lor... _ „ EL. ma rugat să-i repet. ceeace fusese spus Ja, îni Ve, nirea din Ploeşti ; a ascultat, fără a face vre-o. reflecţie Său, vre-un semn... i | aaa 

   

  

„n ceeace priveşte. această plecare, Maiorescu - îmi. spune, că, chiar în,ajun, Bussche invitase pe Burghele la dejuri, şi că;a, fost silit. să-l decomande. Aceasta” 6ste semnul că a fost chemaţ pe neaşteptate. Maiorescu. erede că :Bussehe înclinând să facă credit lui „Brătianu, pe 
când, Czernin nu vrea de loc, trebue să fi fost, chemat pentru o. explicaţie. In aceeaşi zi mi e. raportă că tână-. rul Săveanu ar. răspândi zvonul că Brătianu. este <a 
miez» ; cu Bussche şi..că acesta îl. crede pe .Brătianu 

l-er mars. — Mr. de Bussche m'annnoce qu'il a pu obtenir si jvurs "de: cong potir la premitră communion de 'sa fille;- «j& Vous: avais dit que je. desirerais assister,..: II rie m'en avait' jamais souffl& mot. «Cette annonce a 6miu Mr. Biatiano,; qui est soucieux de ce que les Bulgares msftenit des tronpes sur-lă frontiere: Je ai averti qu'il avaiţ tort -d'acummuler de Parmâe.lă-bas. C'est comme avec lespignnage russe; nous: connaissons 75 officiers vusses qui.;1e pratiauent; il va de soi. qite-les Autrichiens -sonţ maintenăxt durg pour le libre pas- sage par leurs fronţiăres...» a pr - a Il m'a pri de lui rappeler ce qui a 6t6 dit ă Ploesti;.il a Econtâ;:sans une r6flexion, sans' faire un.signe.. Au sujet: de ce depart, Maiorescu me dit que-la veille mâme Bussehe avait-:invit ă dâjeuner „Burghele, qu'il a dâ ;„decomman der, C'est don qu'il â &l6 appele brusquement.. Maivreseu -.pense: que;Bussehe 6tant euclin ă faire credit ă Bratiano tandis que Czernin :non;. on: a dii-le mander pour une explication. Le jour mâme on me rapporte. que Saveanu jeune râpan- drait le Propos que Bratiano est au mieuz avec -Bussehe -. et 
şa



50 NOTE POLITICE — 1916 

în stare să se întoarcă în favoarea lor. Dealtminterea 

guvernul este plin - de amabilităţi pentru Germani şi 

Melchior şi von Oppenheim mi-o repetă. Explicaţia lui 

Maiorescu îşi are valoarea ei. 

— Maiorescu a văzut pe Rege ; el mi-a spus aceasta 

când m'am întors dela Buzău (Joi, 3 Martie) fiindcă 

presa nu a avut cunoştinţă de această audiență: «Eu 

sunt retras şi ce însemnează atunci ca mereu să mă duc 

la Rege ?» — Maiorescu a, vorbit Regelui mai ales de 

declaraţia lui Sasanow, care în expunerea sa a vorbit 

de inamicul comun Rusiei şi României. O ţară neutră 

nu aro «inamic comun» şi mai ales nu România, care 

moralmente. mai este aliată. Maiorescu admite că eşi- 

vea Italiei din alianţă a desfăcut legătura juridică... 

Regele: «Dar. moraliceşte mai suntem încă legaţi...!» 

De acord ! — Un Rege, trebue atunci să facă să se simtă 

autoritatea Sa. mai ales faţă de un guvern care are în- 

crederea Sa şi M. S. trebue să-l oblige să facă o de- 

claraţie oarecare... Regele: «Dar dacă nu o face!» — 

Maiorescu : «Trebue să o facă» — De aci a urmat o 

conversaţie asupra unui guvern Marghiloman. care ar 

avea disolvarea în buzunar, cu liberalii în minister şi 

  

que celui-ci le croit homme ă se retourner en leur faveur. 

Dailleurs le gouvernement est plein de prevenances pour les 

Ajlemands et Melchior et von Offenheim me le repetent. 

T'explication Maiorescu a sa valeur. 

Maiorescu a vu le Roi; il me le dit ă mon retour de Buzeu 

(jeudi 3 mars), car il a laisse ignorer cette audience ă la 

presse, Il lui a surtout parl€ de la declaration de Sazanow. 

qui dans son expos6 a parlă de Pennemi commun ă la Russie 

et â la Roumanie. Un pays neutre n'a pas «d'ennemi com- 

mun», et surțout pas la Roumanie, encore moralement alli6e. 

Maiorescu admet que la sortie de Italie a dâfait le lien Juri- 

dique... Le Roi; «Mais moralement nous sommes encore li6s»... 

accord : Un Roi doit alors faire sentir son autorit€ surtout 

A un gouvernement qui a sa confiance et Sa Majeste doit 
obliger le gouvernement ă faire une dâclaration quelconque. 

«Mais s'il ne la fait pas»? II doit la faire. De lă, conversation 

sur un gouvernement Marghiloman, avec dissolution eu 

poche, avec des lib6raux dans le ministâre, avec promesse de
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promisiunea ca revizuirea să fie din nou încredinţată 
lui Brătianu... ete. 

Faptul disolvărei a fost admis ea un lucru natural. 
Maioreseu crede-că Regele caută o chestie snternă care 
să-i permită a provoca o criză. Iar Filipescu şi Take lo- 
nescu, puşi la o parte. 

3 Martie. Insăreinasem pe Frumuşanu să vor- 
bească cu Brătianu de eterna chestiune a deţinuţilor 
austriaci dela, Şipote şi astăzi dela Işalniţa. Frumuşanu 
vine să-mi spue că a văzut pe Brătianu foarte enervat 
şi reproşându-i că a întârziat atâta. El îmi cere să mă 
duc să-l văd diseară la ora 6%. 

Brătianu se scuză, de întârziere, datorită numai lui 
Prumuşanu. In privința internaţilor: se exagerează. 
Nu este adevărat că s'au liberat alţi Ruşi decât prizo 
nierii Austriacilor cari au evadat. Se procedează la. fel 
cu Austriacii. Tot restul convorbirei fără importanţă ; 
el vrea, să ajungă la o conversaţie politică : «Am citit 
discursul d-tale dela Ploeşti. Cred că teai accentuat 
ceva prea mult». — Semn evaziv din partea mea, — 
Brătianu vrea să acopere granița Dunărei şi a Carpa- 
tilor fiindcă se află la 60 km. de Capitală. (Dar Car- 

  

  

  

revision reconfite ă Bratiano.... ete. Le fait de la dissolution 
admis comme chose naturelle. | 

Le Roi, selon Maiorescu, ă la recherche d'une question 
înterieure lui permetitant d'aborder une crise. Pour Filipescu. 
des manehettes, Take Ionescu complâtement mis de câte. 

3 mare. — J'avais charg& Frumuseanu de parler â Bra- 
liano de l'6ternelle question des dâtenus autrichiens de Si- 
pote et aujourdhui ă Isalnitza. Frumuseanu vient me dire 
quiil a vu Bratiano trâs/6nerv6 et lui reprochant d'avoir 
tant tard6, Il me demande dallâr le voir ce soir â 6 h.et 
demie. 

Bratiano sexcuse du retard dâ uniquement ă Frumu- 
seanu: A propos des internâs, on exagâre. Ce m'est pas vrai 
qwon ait libâr6 dautres Russes que les prisonniers des 
Antrichiens qui se sont 6vadâs, on en fait autant des Autri- 
chiens. Tout le reste sur le sujet, sans importance il voudrait 
en venir ă une conversation politique: «Jai lu votre diseotirs 
de Ploesti je pense que vous âtes un pen trop acecentu6». Signe 
&vasif de ma part. Bratiano prâtend garnir la îrontidre du 
Danube et des Carpathes parce qu'elles sont ă 60 km. de la
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pasii din- nordul Moldovei.) Ruşii nu pot. ajunge lesne 
la ţinta vie care este Bucureştiul. Apărările pe Siret 
sunt întregi; —-Eu: «Ai seos tunurile de acolo î» — 
Brătianu: „«Câteva . tunuri . numai !. Ce -autoriză,să 
se spue că gnvenmul este angajat cu Inţelegezea, când 
au fost momente ca atacul Serbiei, sosirea Ţarului. la 
Reni î» — Eu: «Artele d-tale».—El; «Am fost silit adese- 
Ori Bă par că înelin: de partea lor, pentru a avea liniştea în. 
interiorul ţărei». — Bu; «Ai crezut vreodată în posibi- 
litatea- de turburări >» — = El: «Eu,- care am răspunderea. 
ştiu prin ce greutăţi am trecut... Ara fost silit;să-las- să. 
se facă şi să se spue, dar-domin „situaţia | Am spus-o 
Germanilor, că, ipricare as: îi mijloacele. mele, garantez 
că nu se..va putea... face nimic în contra lor». = Iu. îi 
spun pe faţă că:mă tem.mereu să nu fim târâţi... El 
«Cred acum, că Germanii. au ceva mai:multe ganse. ca. 
acum. unan; dar.;sțarea lori, economică le inspiră, îngri- 
joraze chiar lor, şi dacă ar veni o. propunere de pace, ei 
sar. -mulţumi-cu puţin ueru. Sunt. mari posibilităţi. ea 
să se, ajungă la lovitura nulă. Nu mă voi inişca. în con, 

  

ist cati Bi ” p i 

Capitale (et. les. Caxpathes du Nord Moldavie?). Les Russes ne 
penyent..arriver. facilement ă Poeuyre yive qui est Bucaregţ,. 
Les dâfenses du Siret sont entitres. — Moi: „XV ous en avez enle-- 
vâ.Jeseanonş?—Bratiano. Quelques canous seulement.Qu'est- 
ce qui autorise:ă dire que le gouvernemenţ- est engangâ atec 
V'Entente. quand. il- v-a eu des moments comme. Pattaaue de 
la. Serbie, .larriv6e.. du Tzar ă Reni? Moi: Vos acteg,.. Lui: 
Mai dă souvent: ayoir air de: pencher. „de «leur câtâ pour 
axoir „le tranauillite ă Vintâricur. Moi: Vous, avez jamais. 
ocru Ala possibilite de troubles? Lui Moi qui ai la res- 
ponsabilit€ je. sais -par quelles difficultâs jai dă -Passer.... 
Jai di laisser faire et dire, mais je «domine la situation., 
Je lai-dit aux Allemands que, quelleș que soient mes moyens, 
je;garanțis.qicon ne pourra zien faire contre .eux. — Je lui ai. 
frapchement..dit-que je craignaia toujours que nous fussions. 
eniraîn6s:,:: Lui:..Je erois maintenant que. les Allemands ont 
un; De, plus. de: ehance qu'il va.un an. mais leur 6tat 6co-. 
nomigue, leur-inspire. ă -eux-memes de Pinquiâtude et. si pne, 
propoșitian de..paix. venait, ils se contenteraient de peu. II 
ya grande possibilită, Que nous arrivieus au coup nul. Je. 

ne bougonai, Das ecntre. cuy, meme en cas dune offensive gd-- 
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tra dor, chiar în“ cazul “unei ofensive generale. Pentru â 
ne târâ în. război, lucrurile: neschimbându:se: cu totul: din 
partea, Ruşilor, ar trebui ca guvernul să "fie răstiikriat, 
Germanii nu pot învinge radical, decât 2drobind. fron- 
tul francez. In contra: Ruşilor ::iiimic :decisiv din cauza 
aigurinţei lor de retragere...» — Eu : «Dar, în: Basarabia, 
frontul rus este debordat pe 'aripi..»—E] : «Ae trebui a- 
tunei siguranța unei Polonii, unei Ukranii şi ! unei 
Xurlande (?) care ne-ar proteja... a “ | 
1 Brătianu profită de ocazie ca să-mi::spue.. că: dacă 
evenimentele 'ar..fi. de :aşa -natură încât el;- părându-se 
prea angajat, ar fi:0o: piedică, cine ar putea; crede că imar 
avea destul patriotism ca să se retragă la timp? ::-: 
.  Ciudată este» concepţiunea -]ui. de viitor ;: dacă ră- 
mânem neutri după război,. Germania va;-fi în zaod .na- 
tural adusă să reia bunele raporturi cu noi ; Bulgaria 
mărită căci va avea Monasţir, este tot Bulgaria; ea. va 
yei şi Constantinopolul. Inșă, Germania nu se.va, separa 
de lumea musulmană şi va avea nevoe de România ca 
contragreutate!! aa 

4: Martie, — Văd pe. Gzernin' pentru a-i comunica 
concesiunile pe care Brătianu, rea să le facă deţinuţilor, 
  

ncrale.. Pour nous entraîner, les choses ne changeant, pas notăblement du cât6 russe, il faudraiţ. renverser le 'gouver- hemerit.. Les Allemands feuvent vaineie radicalemeni, en Serâsant seulement le front francais. Contre les Russ6s rien de dâcisif â cause de' leur elasticite 'de' retraite..... Moi: “Mais en' Bessarabie, c'est: 16 "front rugse 'debordâ''pai les: allies.., Lui: Il fahdvait la -certitude dune Pologne, dune "Ukrain st Vune Curlande (?) inous protâgeant... Il profite! de 'Poccă: sion pour dire que si les 6vonemenis &taient tels, que si on le eroyait trop engast et qu'il fnţ un obstaele, eroit-on qi'i] n aurait pas le patriotisme de se ratirer ă temps? Bizărre să conception de Pavenir: si nous restons neutres, aprâs la: paix VAlemagne sera naturellement amente- ă reprendre bons râpports avec nous; Tă: Bulgarie, agrandie, celte aura dussi Monastir» est bien toujours Ja Bulgarie: elle voudra Con- stantinople :: or PAllemagne ne se “s6părera păs du monde ihusulmane et aura besoin du contre-poiâs de la Roumanie * > “4'mars, — Je vois Czernin pour lui 'rappoiter 16$''con6es- sions que veut faire Bratiano pour les dâteniia. “Test trăs 
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Czernin este foarte dârj şi afirmă că sunt neadevă- 
ruri şi că, în momentul de faţă mai sunt deţinuţi unii 
evadați din mâinile Ruşilor. In ceeace priveşte cazul 

lui Riickert pe care .Brătianu mi-l citase ca probă de 

marile concesiuni ce făcuse, Czernin răspunde: «Da. 

EI a luat pe fiu, în vârstă de 17 ani, ca ostatic pentru 
tatăl lui şi nu i-a dat drumul decât după 8 luni. când 
m'am plâns Regelui». 

Pentru Czernin, Brătianu este atât de angajat, în 

cât măsura atât de simplă de a pune soldaţi pe frontul 
rus. îi se pare o enormitate, fiindcă aliaţii Par lua de 

gât! — El nu pare deloc hotărât a renunţa la neînere- 

derea lui. 

In ceeace priveşte afacerea curierilor de care mi sa. 
plâns Brătianu, Czernin zice : «Se luase obiceiul să se 

facă să treacă orișieine ca curier. Au vrut chiar să pri- 

mese pe fiul Filipescu, ca să poată mai ușor să se ducă 
să facă propagandă în contra nostră în Yranța(!) şi 

să se aducă de acolo, prin el, o mulţime de comande. 

Austria vrea să aplice măsurile pe care Costinescu i 

le-a aplicat : Curier diplomat şi trei sute de kg. de ba- 
gaje. "Pot restul va fi vizitat la graniţă ! — Porumbaru 

  

mordant et affixme que se sont des non vârites et qu'actuel- 

lement il y a encore detenus des 6vads des mains des Rus- 
ses. Pour le cas Rickert, que Bratiano mavait cite comme 
preuve de gvandes concessions de sa part: «Oui. Il a pris le 

fils, 17 ans, comme otage pour son pere et ne la Jâche qw'au 

bout de 8 mois, quand je me suis plaint au Roi». Pour Czer- 

nin, Bratiano est tellement engage que la mesure si simple 
de mettre des soldats sur le front russe lui parait une 6no:- 
mite, paree que les alliâs lui sauteraient dessus! II n'est pas 

decide ă demordre de sa mefiance. L/affaire du courrier dont 
sest plaint Bratiano ă moi: Nous avions pris la douce habi- 

tude de faire passer n'importe qui comme courrier. On a 
voulu mâme que j'aceepte le fils Filipescu, pour qu'il puisse 
plus facilement aller faire de la propagande contre nvus en 

France (!) et WVamener pax lui des monceanx de commandes de 
France. L/Autriche nous applique les mesures que Costinescu 
leur a appliquâes: courrie» diplomate et 300 kg. de bagags; 
pour le reste, visite. Porumbaru a fait aujourd'hui une vi-
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mi-a tăcut astăzi o vizită de două ore pentru a obţine 
o ultimă concesiune : să se lase să treacă curierul, care 
cu 1000 de kg. bagaje, aşteaptă la Predeal. Eu m'am 
arătat ireductibil ! | 

Plătim astăzi toate relele procedeuri din trecut ! — 
Era foarte umilitor să-l aud pe Czernin zicând că vă- 
zuse eri pe Brătianu şi astăzi pe Porumbaru, cari erau 
<«tres petits garcons». 

— In privinţa ştirei aduse de Negură din Vaslui, 

că prefectura. a cerut Consiliului general să-şi dea avizul 
asupra posibilităţei de a da azil populaţiunei din Bo- 

toşani şi din Dorohoi: 30.000 de căruţe, Volenti îmi 
răspunde că corpul IV a, cerut încă de o lună, regimen- 

telor din Vaslui şi Iaşi adăposturile necesare pentru 

părţile sedentare ale regimentelor din Botoşani şi din 

Dorohoi. — 'Tot trecerea, Ruşilor ? ! 

5 Martie. — Se iau iarăşi cinci zile de vacanțe parla- 
mentare. Hotărât. Brătianu vrea să ţie Parlamentul des- 
chis: el mi-a spus că până la Paşte; dar va fi şi mai 
târziu. | 

8 Martie. — J/arimkoviteh mi-a cerut să intervin ca 

Crucea Roşie să servească de intermediar pentru tri- 

  

site de 2 h. pour obteni» une derniere concession: qu'on 

laisse passer le courrier, qui avec 1000 kg. attend ă Predeal. 

Czernin s'est montr6 ivrâduetible. Nous payerons tous les 
mauvais procedes passâs, Îl 6tait tres humiliant d'entendre 

dire ă Czernin qu'il a vu hier Bratiano, aujourd'hui Porum- 
baru, qui 6taient tres petits gargons.... 

Au sujet des propes apportes par Negura de Vaslui, que 

prefecture communique Conseil gânâral donner avis sur pos- 

sibilite donner asile population Botoshani, Dorohoi. 30.000 

;«căruţe». Volonti me râpond que 4-6me corp demanda il 
ya un mois râgiments Vaslui et Lassy de penser aux abris ne 
cessaires pour parties s6dentaires des râgiments de Boto- 

shani et Dorohoi. 'Poujours le passage des Russes 7! 

5 mars. — On reprend 5 jours de vacance parlementaire. 

Decidemment Bratiano veut garder le Parlament ouvert: îl 

na dit jusqu'ă Pâques; ce sera plus longtemps encore. 

8 mars. — Marinkoviteh m'a demand intercession pour 
que la Croix-Rouge serve d'intermâdiaive pour envois de se-
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initerea, de ajutoare; Czernin a primit cererea, iăr-Ma- 
fimkovici n'a trimis nimic! — Marinkovici s'a: plâns, 
că nişte v vagoăiie 'de grâu. destinate populaţiunei” care 
moare de foame, m'au putut să treacă în Serbia ;.:Czer- 
nin mia spus că niciodată nu-i s'a vorbit de aceasta şi 
că, din contra, se solicitau triniiteri de ajutoare. Am 
spus-o “lui Andonoviteh şi nimic n'a mişcat... 
„9 Martie. — Bussehe nu sa întors încă, iar. Poa- 
burg, care a venit să mă vadă, mi-a spus: «După toate 
câte ne-ă făcut d-l Brătianu, este ciudat, acum când. are 
greutăţi cu: Bulgarii, că tot la noi recurge: pentru: ca să 
le aplarăm !» — Bu: «Are întradevăr greutăţi 7 -— 
E : «Cred că da». — Eu: «Ar fi o gregală mare şi sper 
că ă D-voastră 15 ':veţi împiedica: 

"In oraş: se vorbeşte: 'serios de ameninţări. Ss. Borş 
îmi spune că la Banca Românească îi se refuzase. afa- 
cere: hotărâtă şi că -contabilul i- ar fi spus că; de 'câteva 
zile situaţia: oste turbure... : 

zur : 11 Martie, — Bussehe îmi. spune că la Berlin 
există siguranţa succesului dela Verdun. — Eu întreb: 
«ln, caz. de succes, care va fi urmarea... Marşul asupra 

îm. [ge 

cours; Czernin agr€6 demande; Marinkoviteh ma rien envoye, 

Marinkoviteh s'est plaint que des wagons de bl6 destinâs au 

peuple mourant 'de taim, n'ont pu pâsser en Serbie; Ozernin 

m'a dit que jămâis- on ne lui en avait parle, et que toutiau 
contraire on sofite onvoi de secours. Je Vai dit ă Andono: 
viei, & vien ma'bougăl:.: : aa 

“9 mars." Busscht păg encore văatr6,. mais Waldburai: v veiiu 

me voir, me dit: «Aprâs tbut de qu'il nous a fait, îl est:tout 

de mâme' bizatre maintenant qu'il a des eniuis avec les 'Bul- 

zares, que Mr, Brafiano it toujours recours ă nous pour les 
li: âtranger. > — Mai: En a-t-il -xeellement?—Lui: Ja crois que 

cui. Moi Ce serâii- une: “giosse, faute- et jespăre qne vous 
les retiendrez. i s 
“Em ville on parle serieusement de menaces. Stefan Borsh 

me, dit qw'6n lui a refusâ'â la Banca Romaneasca une affaire 

promise et que le comptable lui aurait dit que depuis quel- 

ques jours la situation eat trouble... 

1] mars. — Bussche de retour me dit qu'on est ă “Berlin 
assur6 du succts â Verdun. Jinterroge: En cas de succăs, 
quelle en: est la suite? Marche. sur Paris? —.Lui: I'ai pos6 la



VOTE POLITICE — 2916 57 

Parisului P-— EI: «Am pus şi.eu această întrebare Cancelarului; el. însă nu mi-a daţ miciun răspuns, El::o ştie poate, dar de sigur:că o a patra persoană nu-'o Ştie». — Secret real ?:: Sau discreţie faţă de: mine ?... 
Apoi vorbim de Panas, care trecă “prin Bucureşti: pen- 
îru a merge : la postul său. la. Petrograd : «El a fost amestecat în complotul în contra vieţei. lui Enver- Paşa. 
şi a lui Talaat;:şi de atunci: Wagenheim i-a spus:că ar 
face bine după -această lovitură, să o. şteargă. din Con: 
stantinopol». .. Aa E A 
- (Panas. a::dejunat la mine, pe timpul Conferinţei 
1913, şi rie-am înţâlnit şi în urmă. A :depus. numai .o 
cartă la mine; dar. instinctiv, n'am - căutat: să-l: văd. şi 
m'am mărginit şi eu să-i depun 0 carță), a e 

4. Martie. —Am prânzit lă Club, invitat de Bussche, cu: Beek. Fries; ministrul Suediei, Missir, Stirbey, B.:Ca- targi, Nanu, Czernin,. 'Multedo. : Vredenbureh. . 'Randa, Bronsart şi- Waldhurg. .. ..: Ie a, 
18 Martie. — Q telegramă: anunţă. azi: dimineaţă. sfâr- 

şitul. ofensivei ruseşti la Naroez spre Dunabourg. :: . 
-- Acum. şase: săptămâni + eşec :eomplect. în Bucovina. Nimic nu sa mişeat; pe frontul din .nord. Francezii:nu 

mai pot aştepta o presiune pe frontul oriental, 
3 

- i . 

. + 

  
  

  

e 
Di 

duestion au Chancelier; il n'a rien r6pondu..£:le sait peui: âtre, mais certainemenţ, i] n'y a pas une. quatrieme personne ui: le sache. Secret --râel? Diserâtion vis-A-vis de..moi?,.:.: ="Nous parlons de. Panas qui. passe par Bucarest: :pour...se vendre ă son poste Pâtrograd: «Il a tremp6 dans-le complot contre la, vie d'Enver-Pacha et de Talaat, et â cette. 6poque Wagenheim lui a .dit qu'il ferait bien, apră&s ce coup, de filer de Constantinople». - , - | i 
:. “Panas, lors. de.la: conference, a'dejaun6 chez moi et nous nous sommes frequentâs. Il a dâpos6 une carte sans plus; d'instinct, pas chareh6 ă .le voir, dâpos6 aussi simple carte. 14. mars..—. Dîn6 Cerele invitation Bussche avec. Beek- Fries,:ministre Suâde, Missir, Stirbey. Barbu Catargi, Nanvw, Czornin, Multedo, Vredenbureh, Randa, Bronsart, Waldburg. :..418 mars, + Dâpâches ce maâtin annoncent fin offensive rasse ă Naroez, du..cât6 de Dunabourg. - “1 IÎ.y a six semaines, 6chee complet Bucovine Rien n'a broneh€ sur. le .fronţ. du. Nord, les Frangais ne peuvent plus attendre une pression sur le front oriental. E aa
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Gârleşteanu a văzut pe Doamna BOhaker, germană 

de origină, al cărei frate este ofiţer şi se găseşte în Bul- 
garia. Această doamnă a avut toate greutăţile din lume 
în Bulgaria, din cauza pașaportului ei românesc. După 

spusele fratelui ei, 400.000 de oameni, Bulgari şi Ger- 

mani, sunt gata să ne atace, iar în popor domneşte o ex- 

citare îngrozitoare în contra noastră ! 

Aceasta trebue apropiat de cuvintele pe care le-a 
scăpat azi dimineaţă, în cursul unei convorbiri cu mine, 

d-l Andrei Adorjan, corespondentul ziarului «As-Ezt» din 

Budapesta : «Mulţi desereeraţi ar dori războiul în con- 

tra D-Voastră. şi nimic nu ar fi mai popular b» 

19 Martie. — D-l Bussche fiind indispus, m'am dus 
la legaţiune să-l văd. El mi-a spus că Filipescu văzuse 
pe Rege. şi că impresia M. S. era că nu era entusiast 

de ce văzuse în Rusia. lrancezii încep a părăsi Salo- 
nicul; el certifică că 1200 de soldaţi, din acelaş regi- 
ment, au fost îmbareaţi, dar fără arme, pentru a da im- 

presia unei plecări în concediu. — l-am vorbit de un 

schimb de vederi care ar trebui să aibă loc asupra acor- 

- durilor eventuale, dacă ar avea loc o schimbare de re- 

gim. şi el a primit această sugestiune. 

Garlesteanu vient de voi» M-me Bâhaker,  Allemande 

d'origine, dont le frere est ofiicier et se trouve Bulgarie. 

Cette dame a eu toutes les difficultes du monde en Bulgarie, 

ă cause de son passeport roumain. Selon les dires de son 

frăre, 400.000 hommes, Bulgares et Allemands, sont prâts â 
nous attaque» et il y a une excitation populaire effroyabie 
contre nous! 

A. rapprocher de ce qui a &chappâ ă Mr. Andre Adorjan, 

currespondant de P«Az-Est» de Budapest, au cours de notre 

conversation de ce matin: beaucoup de tâtes chaudes vou- 
draient la guerre contre vous et rien ne serait plus popu- 

laire. 

19 mars. — Vu l&gation Bussehe, qui 6tait indisposă. II 
„Pa dit que Filipescu avait vu le Roi et que limpression de 
Sa Majeste âtait que Filipescu n'âtait pas enthousiaste de 
ce qu'il avait vu Russie. J.es Francais commencent ă quitțer 

Salonique ; il certifie que 1200 soldats, du mâme x6giment, 

ont €6t6 embargues, mais sans armes, pour donner impres- 

sion d&part en covgâ. Je lui ai parl d'un 6change d'idâes ă 

avoir sur aecords 6ventuels s'il y a changement de regime et 
a accepte ce sondage. 
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  22 Martie, Adunarea Comitetului consultativ a 
avut. loc, pentru a delibera asupra declaraţiunei de fă- 
cut la discuţia bugetului. Arion raportează o conversa- 
ție avută cu Brătianu asupra comisiei bugetare a Răz- 
boiului: Brătianu insistă asupra perspectivei neutrali- 
tăței definitive, dar nu răspunde decât foarte evasiv la 
întrebarea : «Ai angajamente î», prin : «Nu am un tratat. 
şi chiar un tratat ce valoare ar avea ? — Imi reamin- 
tese că Czernin mi-a spus că Brătianu îi spusese odată 
«prostia» (sie), că ar fi foarte mulţumit dacă România 
ar eşi din această criză, cel puţin eu graniţele ei ac- 
tuale. — Pe de altă parte, dela întoarcerea lui din Ru- 
sia, Filipescu nu mai suflă şi 'Pheodorian raportează că 
Penciulescu şi ceilalți agenţi nu mai vorbese decât de 
«neutralitate definitivă». 

23 Martie. — Czernin vine la mine la 9% dimineața 
sub pretextul să vază ce mai fac, căci nu are nimie 
să-mi comunice. El îmi destăinueşte regretul ce-l are că 
nu mai poate face nimic: «Nenorocirea. mea este că Un- 
gurii sunt foarte satisfăcuţi de d-l Brătianu». Ei nu cer 
decât un lucru : ca România să nu se mişte. Şi Andrassy 
şi Appony ca şi Tisza. nu sunt mai exigenţi ! Inţele- 
  

22 mars, — Reunion comit consultatţif pour  deliberer 
sur delaration ă faire budget. Arion rapporte conversation 
commission budgâtaire guerre avec Bratiano. Bratiano în- 
siste sur perspective neutralite definitive, mais ne  repond 
ă la question «avez-vous des engagements» ?—que trăs 6va- 
sivement : «Je n'ai pas de trait» et puis «mâme un traite 
guel valeur a-t-il ?». J'ai souvenir que Czermin ma dit que 
Bratiano lui avait une fois dit cette «bâtise» (sic). gw'il se- 
rait tres content dejă si la Roumanie sortait de cette crise, 
«au moins» avec ses frontitres actuelles. D'autre part, de: 
puis retour Russie, Filipescu fait le mort et Teodorian rap- 
porta que Penciulescu et les autres agents ne parlent que 
«neutralite dâtinitive». 

23 mars, — Communication autrichienne. Czernin vient 
me voir a 9% h. sous prâtexte de w'avoir rien ă me dire que 
de savoir comment je vais ; îl me faiţ part de son regret 
de ne plus rien pouvoir faire. «Mon malheur est que les 
Hongrois sont parfaitement. satisfaits de Mr. Bratiano. Ils 
ne demandent qu'une chose : c'est que la Roumanie ne bouge 
pas. Et Andrassy et Apponyi, tout comme Tisza, ne sont pas
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geţi bine că atunci. noi.nu mai putem face niihie, Alt- 
minterea eu 'cred-că de inult.ar fi: «sărib Brătianu !: Pu- 

teţi. singuri, să răsturnaţi: guvernul ? Noi nu mai pu- 
tem: să ajutăm la aceasta». Ministrul îşi. desvoltă teza : 

«Nu. le convine Ungurilor să fie o Românie mai mare. 
Este modul cel mai. hemerit,pentru a. răpi un punct; de 
sprijin Românilor din Ungaria.Ei vor să aibă o Bul- 

garie tare, având un contact direct cu Austro-Ungaria. 
Şi: cum, după război se::contează.-pe. o. înțelegere cu .Ru- 

sia,:vom avea o Românie. lăsată de-o parte, moraliceşte 
slăbită ! Ei se .opun la orice presiune ..exereitată-aci : 
avem tot ce cerem : grâu și restul. —. Bu.:. «Credeani:;că 
acalmia: era datorată dorinţei de a. termina mai întâi 

cu Verdun»? — E]: «Din nenorocire este aşa cum..'o 
spui; şi nu pricep ca d-l Brătianu să fie aşa de puţin 
deştept, ca să nu o simtă...» — Czernin mă roagă să:nu-i 

fac lui Bussche nici o comunicare: referitoare. la cele 'ce 
mi-a'spus. — EI .ştie din sorginte. sigură, că :Sassanoy 

a făcut mustrări lui Filipescu că România.nurşi. tinuse 

făgăduelile ce: House. : - 

  

plus exigeanis. Vous -comprenez. qu'alors nous autres nous 

Be pouvons plus rien, sans quioi je erois:dque Bratiano. au- 

rail. depuis longtemps :«vel6».. Pouvez-vous: seuls renverser 

le -gouvernement ? Nous ne.pouvons plus:y contribuer»; 

„Im. Ministre dâveloppe sa these : les Hongrois m'aiment 
pas qu'il y ait une Roumani2 plus grande. C'est .la mailleure. 
facon' tenlever un point d'apnui aux Roumains de:.Hon- 

grie. :Les Hougrois aiment avoir une Bulgarie forte,. ayant 

un: contact direct avec lPAutriche-Hongrie. Bt comme apres 

la guerze :«on compte sur Entente avec la Russie», il y ana 

une Roumanie laissâe de.cât6, affaiblie moralement. Ils. s'op- 
poseni -ă: toute pression iei. Nous avons tout ce que -nous 

demandons, bl et le reste. — Moi: J'avais cru que L'aeeal- 

mie 6tait due au dâsir d'en finir avee Verdun, d'abord. — 
Imâ: Malheureusement c'est ce que je. vous dis. Et je ne -com- 

prends pas. que Mr. Bratiano. soit assez peu intelligent pour 
ne:-pas le sentir. — Czernin me prie de ne faire aucune: com- 

municatian ă Bussche concernant ce qu'il m'a dit. Il sait de 

soiirce certaine que Sasanow a. fait des:.reproches ă Filipes- 

cu;.que la Roumanie n'avait pas tenu -les promesses qu'elle 
avait. faites, a ,
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— La Senat au venit în discuţie. amendamentele pro: 
puse:de guvern 'la legea. măsurilor excepţionale, priviz toare “la: chirii: O: monstruozitate. Juridică !: Preveniseră 
in ajun: pe: Mişu: Cantacuzino. ca să “luăm. împreună chestia în mână. In Senat: multă lume protivizică. Azi, Cantacuzino îmi spune că s'a consultat ai: Filipescu şi că acesta: a fost de părere să nu să “amestece, * legea “fiind populară | ae a 

25 Martie, — Discursul. lui Bethman-Hollweg -are in 
răsunet enorm ! EI respiră, puterea şi încrederea ; con- 
trastează, cu declaraţiile: precedente. aşa, de calme şi în- 
văluite.; Bussche: îmi spune că împăratul i-a telegrafiat 
pentau a-l felicita, — lucru rar ! ai ia 
Am avut cu dânsul o lungă  convensăţie,.din care. 
rezultă că guvernul: Brătianu stabileşte raporturi. econo- mice cu Berlin şi cu Viena Şi că comisii 'permantnte 
române se: vor. stabili în: ambele oraşe; 'E] n'a" vrut să 
iscălească aci, ca 'să 'lase'acdastă plăcere lui Beldiman.— 
Noi-iprogiese la. Verdun : Haucourt a căzut. -.. 

+ 126- Martie, — La: Maiorescu am. avut oi conversație 
cu" C;: Arion;:-provoeaită - de insistențele lui Neniţescu ca; 
să se revadă cu Germanii şi Austriacii dacă, în caz de 
schimbare de guvern. sar menţine concesiunile făcute 
României în, 1915, — Le împărtăşesc în mod confideni- 
țial conuinicarea, făcută de 'Ozernin. — Asupra : piinei- 

25 mars, — Le discours de: Bethmann-Holweg a un 6nor- ne retentisseiment. I] respire la force et la confiance, Il.con- traste. avec les declarations prâecâdentes.si calmes et si voi- 
lees. Bussche me dit que l'Empereur lui a tâlegraphi€ pour le “feliciter,:— chose zare! Longue conversation, dont îl z6- sulte que le .gouvernement Bratiano &tablit: des rapports €eonomiques avec Berlin et Wien. et: que des: eommissious permanentes roumaines vonţ sieger ă Bevlin et Wien! I] 
ta pas voulu signer ici pour en laisser le plaisir 4 Beldi- 
man. Nouveau progres ă Verdun :.prise Haucourt. | aa : 26 mars. ' —: Conversation:t:chez Maiorescu avec QC. Arion provoquse pai. les instances de Nenitzescu de revoir avec Allemands et Aninichiens si les concessions faites ă la 
Roumanie en 1915 sont maiutennes en cas de changement de gouvernement: Je fais part confidentiellemenţ;, de. la com- Biunieation: de Czârnin. Sur le principe, Maiorescu. 6bjeete
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piului, Maiorescu obiectează marea dificultate pe care 
guvernele centrale ar avea ca să stea de vorbă, în afară 

de guvern, cu un om sau cuun partid earenu le-ar fi in-. 

dicat de Coroană ea viitorul guvern apropiat. Deci, Re- 
gelui trebue din nou să ne adresăm ca să fie în curent :- 

şi atunci se impune examenul dacă o apropiere cu Puli- 
pescu nu este posibilă. Pentru a doua oară Maiorescu 

vorbeşte de această apropiere. Răspunsul e uşor : să vie 

Filipescu la buna politică externă, şi totul va merge 
bine ! Se convine: conversaţie g enerală — uşoară, a- 

vând în vedere termenii în care suntem, cu Bussche şi 

Czernin. O nouă vizită la Rege. Apoi, dacă cade Verdun. 
sau se iveşte orice alt fapt care ar accentua situaţia, o 
acţiune publică, cum ar îi o întrunire. Limita nouei 

noastre acţiuni : aproximativ o lună. ” 

28 Martie. — De câteva zile nu este vorba decât de 
contrabanda care a pricinuit scumpirea cărnei de măce- 
lărie. Prefecţii de Severin, Bacău şi Suceava sunt de- 
nunțaţi formal că au practicat-o pe o scară întinsă. 

Cer, la Senat, o anchetă parlamentară. 'Takiştii şi 

Filipeseanii au cerut-o şi ei. Bineînţeles, simplă mani- 

la, gosse difficulte que les gouvernements centraux auraient 

ă causer, en dehors du gonvernement, avec un homme ou un 

parti qui par la Couronne ne leur est pas indique comme 

le futur gouvernement rapproch€. C'est done au Roi quiil 

faut de nouveau s'adresser pour qu'il soit au courani: alors 

examen de nouveau, si un rapprochement avec Filipescu n'est 

pas possible. C'est la seconde fois qu "il en parle. Facile de 

v&pondre ; pou»vu qu'il vienne ă la bonne politique 6tran- 

găre, tout est facile! On eonvient: eonversation gânârale 

— toujours facile dans les termes dans lesquels nous nous 

trouvons avec Bussehe et Czernin. Revisite du Roi. Puis si 

Verdun se prend ou tout autre fait donnant de Paccentuation, 

une action publique, telle qwune rtunion. Cadre pour se 

mouvoir, environ un mois. 
28 mars. — On n'agite depuis plusieurs jours que la 

question de la contrebande qui a amen€ le rencherissement 

de la viande de boucherie. I.es prâfets de Sâvârin, de Bacau 

et Suceava sont. nettement  dânoneâs comme Layant prati- 

que en grand. Je demande au Senat une enguâte parlemen= 

faire. Les Takistes-Filipescu Pont aussi demand. Bien en-
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festaţie platonică : nici un glas liberal pentru ca să fie 
trimisă de urgenţă la secţii. 

Apare un articol.mojie al.lui Take Ionescu în contra 
cancelarului, cu privire la discursul său ! 

5 Aprilie. — Nimie în interiorul țărei. Camerele s'au 
închis Duminecă, în ajunul termenului; cu o oarecare 
grabă. S'a suprimat orice discuţie pentru o mulţime de 
legi mai incizive unele ca altele. «Monitorul Oficial» 
este foarte interesant de consultat spre a se vedea nu- 
mărul de promulgări de legi. — Pe toate fronturile răz- 
boiului, punct mort. 

5 şi 6 Aprilie. — Marţi seara la ora 8, Bussche intră 
la Jockey-Club şi găseşte înaintea uşei, un grup în care 
se atla Filipescu. Bussche trece, salută din cap și spune 
simplu «bună ziua». — Filipescu iese din grup, şi spune 
lui Bussche în gura mare: «Nu vă întind mâna; picio- 
rul meu... undeva, dacă vreţi». — Zece minute mai târ- 
ziu Bussche îmi comunică personal faptul şi cere nea- 
părat scuze dela Filipescu, căci el nu se poate bate în 
duel. Aflu că de două zile Filipescu este într'o exeitare 
nebună pe motivul că fiul său a avut neajunsuri la gra- 

    

tendu simple manifestation platonique : aucune voix libe- 
rale pour lenvoi Gurgence aux sections, Article grossier de 
Take Ionescu contre le Chancelier au sujet de son discours, 

5 avril. — Rien A Pinterieur. Les Chambres ont €te fer- 
mâes dimanche, la veille du terme, avec une certaine hâte. 
On a mis bouehâes doubles et supprime toute discussion pour 
une foule de lois plus incisives les unes que les antres. Le 
«Moniteur Offieiel» tr&s int&ressant ă consulter pour le nom- 
bre des promulgations de lois. Sur tous les fronts de guerrs, 
point mort. 

5—6 avril, — Incident Bussche-Filipescu, Marâi soir, $ 
h., Bussche entre au Club et rencontre devant la porte un 
groupe dont Filipescu tenait le centre; Bussche passe, 
încline la tâte et dit simplement «bon jour». Filipescu se d€- 
tache et ă haute voix lui dit: «Je ne vous tend pas la main; 
mon pied daus le derriăre si vous vonlez», Dix minutes aprâs 
Bussche me communique Jui-mâme le fait et exige des ex- 
cuses de Filipescu, car.lui .ne peut pas se battre.. J'apprends 
que depuis deux jours Filipesen est dans une excitation folle 
ă causă de ce que son fils a eu des dâsagrâments ă la fron-
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niţa; dela; -Tiindau; Trifu, de la “Ministerul Afacerilor: 
Străine, ar fi povestit că Grigoraş ar ii fost căutat până 
ŞI ÎN mite 

Fapta lui Filipescu este desaprobată- de. toţi nIeni-: 
briiclibului prezenţi, chiar de Romalo. Se pare că chiar 
Pokievsky a spus lui Lupu 'Kostake că aceasta: era fapta: 
uhui. nebun. — Nu mai pot pleca la. Buzău, cum: proec:: 
tasem. Miercuri H. Catărgi vede pe Rege, care este foarte. 
plictisit. Regele îmi trimite răspuns” să nu:mă pun eu. 
înainte. Situaţia 'se complică prin faptul rupturei rela: 
țiunilor mele cu Filipescu. Arion e lipsă.: In: fine: la ora.5: 
pot. conveea comitetul: clubului fără mari greutăţi: Lim- 
bagiul' lui -este acela al unui om.-pornografic :' intră. 
în toate detaliile asupra perchiziţiiloi corporale... * La 
urmă st găseşte o formulă de franziţie. care: vă fi:con-- 
semnată în procesul verbal al clubului. Bussche. la 'cate 
mă duce acceptă: cu mult cavalerism să recunoască că 
nu: aprobă modul cuin a fost tratat Grigoras, dacă ap 
tele sunt adevărate. za zi 
„=: Iată textul procesului! verbal : i 2 

*Coinitetul 'Jockey : Clubului 's'a întrunit azi “6 A: 
prilie. orele 5 p. m., pentru a se consfătui asupra unui 
“incident care s'a, petrecut î în saloanele clubului, în seara 
de 5 Aprilie. drele 8 D; Th. între d- -nii Nicolae Filipescu. 

  

iiere; de Lindau, Trifu. le petit di6le des affaires -âtrangeres. 
— îl le. nic — lui aurait racontâ que Grigoraşh a 6t6 fouil& 
dans... et sa  femme examine... ., 

T/acte de Filipescu gânralentent r&pr ouv6 par les mehi- 
bres prâsents mâme Romalo. Il semblo que Poklevsky lni- 
mâme a dit ă Lupu Kostake que c'etait acte d'un fou,. Je. 
ne pas plus pour Buzau, .:comme il.avait 6t€ dâcid6. Ca- 
targi voit le Roi. Le .Roi tres ennuy€. Il me fait dire de ne 
pas me mettre en avant. Complieation du fait de la rupture 
de:mes relations avec 'Filipescu. Arion absent. Enfin; ă 5'h, 
foree de patience, je puis convoguer le comită sans grands 
heurts. Filipescu ş vient. Son langage est pornographigue. 
On finit par trouver une formule transactionnelle :qui sera 
consign6e:dang proeâs verbal. du Club. Bussehe, qui je vais 
voi” accepte ires chiquement de reconnaitre qu'il n'approu- 
ve pas le traitement infligâ â Grigorash, si: il est reel..
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vice-preşedinte al socictăţei, şi von dem Bussche, mi- nistrul Germaniei, membru titular al societăţei. Au luaţ parte toţi membrii comitetului, afară de d. C. Arion, absent din Bucureşti. D-nu] Henri Catargi a tost şi d-sa 
nunţime toate elementele faptului sau în legătură cu dânsul, comitetul în unanimitate a căzuţ de acord asupra următoarei formule de conciliaţiune, de propus ambe- lor părţi : — D-nul de Bussche declară ; <Fiind informat că d. Grigore Filipescu, cu soția sa, aveau neajunsuri la -Lindau, am intervenit la Berlin ca să poată trece uşor prin Germania, Regret, dacă în adevăr interven- ţia mea nu i-a scutit de gravele neajunsuri de care sa Plâns d-l Nicolae Filipescu». — D-nu] Nicolae Filipescu, luând cunoştinţă de aceste explicaţii, retrage cuvintele pe care le-a adresat d-lui de Bussche şi exprimă regre- tele sale pentru incidentul ce a avuţ loc, «Această formulă fiing comunicată, d-lor Filipescu şi de Bussche şi acceptată, de d-niile lor, comitetul ia act cu mulţumire de aplanarea, acestui incident». Ceeace nu a împiedecat ca, a doua zi, 7 Aprilie, «E- poca» tot demnă să fie! 

8 Abrilie. — Multe persoane, după sfaturile mele au depus cărţi la legația germană, Bussche a trimis cărţile lui a doua zi, la ora 9 dimineaţa, şi chiar la cei căsătoriţi nu a depus decât o carțe. Şi d-rul Dinu Bră; tianu şi Barbu Catargi au găsit procedarea... cam sumară. 
11 Aprilie. (Lunea Paştelui.) — Multă foarte multă lume la curse. Mă simt suferind. 
Nota americană. 
Dela 12 la 6 Aprilie stau la Buzău într'o linişte absolută 
17 Aprilie. — Ceernin vine să mă roage să dau în 

  

ia II 

11 avril], — Courses, beau temps, beaucoup de monde. Me sens souffrant. Note amâricaine. . 12 au 16 avri] (Buzau). — Calme absolu, — souftrant, 17 avri], —. Czeruin vienţ me prier de donner dans la 
pe 
»
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«La, Politique» o desminţire, al cărei text mi-l aduce. 

In ziua când s'a întors dela Constanţa, Czernin a oferit 

generalului Socec un loc în compazţimentul lui ; natural 

că în faţa unui general nu s'au tras perdelele la trece- 

rea podului ; d-na Costică Paciuri ar fi denunţat fap- 

tul ; de aci polemică în «Adevărul»: «Incidentul Czernin- 

Socec». Acesta din urmă aproape denunţat ca un tră- 

dător al patriei... şi d-na Ortansa imprimată aproape în 

fiecare număr al «Adevărului»! — Corectez textul lui 

Czernin şi primese să-l dau publicităţei. 

Czernin crede că Germanii vor ceda Statelor-Unite. 

In posturile americane se află o flotă de comerţ ger- 

mană, valorând 1 miliard şi jumătate care va trebui 

torpilată în urmă chiar de Germani, căci imediat ce vor 

fi confiscate, acestea vor fi vasele de care se vor servi 

dințâi Americanii. — Czernin nu aprobă soluţia inci- 

dentului dela Club : Bussche n'ar fi trebuit să frequen- 

teze Clubul şi să impună prezenţa lui, acolo unde simte 

că atmosfera îi este ostilă ; acum este silit să «budeze». 

— (Hotărât, e ceva între ei...). 

19 Aprilie. — Guvernul este îngrijat de mişcarea ce-   

«Politigque» un dementi dont il m'apporte le texte, Lors de 

son retour de Constantza, îl a offext une place dans son com: 

partiment au genâral Socec; naturellement, qw'en prâsence 

d'un gânsral on n'a pas tir6 les rideaux au passage du pont: 

M-me Costica Paciurea aurait dânoneâ le fait; de lă pol€- 

mique dans P«Adevarul»: «incident Czernin-Socec».  Socee 

presque dânone€ comme «trastre de la patrie». Et Hortence im- 

primâe dans chaque numero de PeAdevarul». Je corrige le 

texte de Czernin et jaceepte faire publier. Pour Czernin les 

Allemands ctderont aux Etats-Unis, Il ş a pour un milliard 

et demi de flotte de commeree allemande dans les ports ame- 

ricains, gw'on aurait ensuite ă torpiller soi-mâme, car. si- 

t6t confisquâs, c'est. ces bateaux que les Amâricains met- 

traient en avant. Czernin napprouve pas la solution de 

Pineident du Club : Bussche aurait dă ne pas Y frequente: 

et ne pas împoser sa presenee lă ou il sent qu'on a de Phosti- 

lit6 contre lui; maintenant îl est oblige de bouder. (Il y a de- 

cid&ment une faille...). 
19 avril. — Gouvernement inquiet du mouvement des
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xealiştilor, cărora suprimarea pieţei publice: dela Obor le dă o lovitură grozavă. Procopiu. cel deştept, este tri- mis la Mitilineu ca să-mi vestească că rău aşi face dacă aşi susţine mişcarea, că în 'Teleorman marii pro- prietari sunt mulţumiţi (?) de această: supresiune, că ei ar sfârşi prin a trece la, Filipescu şi că el a păzit în- totdeauna ca sămânţa, filipescană să nu ia rădăcini: a- colo ! (Mă protejează !) 
— Procopiu a văzut pe Rege, din ordinul lui Bră- tianu, pentru a face un sondaj asupra suecesiunei la; putere peste un an şi Jumătate sau doi ani şi pentru a, spune Regelui că partidul libera] nu va. susține decât partidul d-lui Marghiloman. (Evident Brătianu are ne- voie de Procopiu pentru a vorbi cu Regele !) — Dar a- ceasta n'ar fi decât la sfârşitul acestei legislaţiuni ; Regele ar putea chiar să dea alegerile lui Brătianu. care ar eşi din ele slăbit, iar cinci sau şase luni de zile în urmă ar fi nevoit să se retragă... «Ce răspund eu lui Procopiu ?» mă întreabă Mitilineu! — Bu: «Nu mă amestec în mişcare, dar sfătuese pe guvern să nu aplice legea !» — Cum se svoneşte că Filipescu vrea să în- ceapă o campanie de răsturnare. nu m'aşi mira ca gu- vernul să-şi caute alianţe ! 

  

cârâalistes et commissionnaires, auxquels fi rmeture du mar- ch6 public de PObor porte un coup tevrible. Procopiu a ât5 voi» Mitilineu pour me prăvenir que jaurais tort de soutenir le mouvement ; que dans "Teleorman les grands propristai- res contents (2) de cette suppression finiraient par passer chez Filipescu et lui a toujours veille ă ce que la graine Fi- lipeseu ne prit racine lă-bas (îl me protege !) Il a vu le Roi sur Vordre de Bratiano pour faire un sondage sur la succes sion au pouvoir dans un an et demi ou deux et pour dire au Roi que le parti libâra] ne soutiendrait que le parti de Mr. Marghiloman. (Evideramment Bratiano a besoin de Proec. piu pour causer avec Roi!) Mais qne ce ne serait gqw'au terme de cette legislature; le Koi mâme pourrait aonner les 6lec- tions ă Bratiano qui en sortirait affaibli et cinq ou six mois apres serait amenă â se retirer... «Ce răspund eu lui Pro- copiu ?» me dit Mitilineu, — Eu : «Nu mă. amestece în Min care, dar sfătuese pe guvern să nu aplice. legea». -- Comme on dit que Filipescu veuţ commencer campagne de renver- sement, le gonvernement chercherait-il des alliances,
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— Am stat de vorbă, eri, multă vreme cu colonelul 

„Mircescu. El pretinde că în armată o adevărată «teroare» 
opreşte pe ofiţeri să-şi exprime sentimentele lor adeyă-. 

vate asupra situaţiei. 

— Bussche sa întors dela o plimbare pe Dunăre, 

pe care a găsito splendidă. — In privinţa inei- 

dentului Mirecescu : Rău a făcut Mircescu că a telegra- 
fiat lui Porumbaru, care nu este superiorul lui; evident, 
Porumbaru, la Constanţa, a comunicat telegrama, pre- 

sei; de aci: campanie. Locotenentul ungur a fost lipsit 
de politeţă, dar Românii n'au cercetat şi ei pe Randa şi 
pe ataşatul bulgar acreditaţi în România pe când Mir- 
cescu nu era acreditat în Austria ? — E] crede că Iliescu 

ar îi vrut să profite de ocazie pentru a-l rechema, dar 

măsuri preventive au fost luate. 
Bussche crede că incidentul american se va aplana. 

fiindeă cancelarul întrevede pacea : domneşte credinţa 

că Francezii sunt pe sfârşite. — Târgul cu morarii nu-l 
interesează, rămân mori mari, suficiente pentru a ali- 

menta, contractul lor de 9000 de vagoane. — EI ştie că 
Englezii vor să cumpere de pe acum recolta viitoare ; el 

a cerut lui Brătianu o scrisoare de preferinţă ; Brătianu 
  

Hier longuement caus avec colonel Mircescu. Il pre- 
tend que dans Parmâe une vâritable «terreur» empâche les 
officiers d'exprimer leurs vrais sentiments sur la situation. 

Bussche vetour d'une promenade Danube, qu'il a trouve 
magnifique. Liincident iMircescu: Mircescu a eu tort de 

i€legraphier ă Porumbaru, qui n'est pas son superieur; 6vi- 

demment Porumbaru ă Constantza a communiqu€ le t6l6- 
gramme ă la presse, de lă campasgne. Le lientenant hongrois 

a manqus de politesse, mais les Roumains n'ont-ils pas 
fouill6 Randa et Pattache bulgare acereditâs en Roumanie, 

alors que Mircescu ne Letait pas en Autriche ? Il croit que 

Iliescu en aurait voulu profiter pour le rappeler, mais des 
mesures preventives ont 6t6 prises. 

Bussche croit qna Pincident amârieain saplanira pay- 
ce que le Chancelier entrevoit la paix: on est convaincu que 
les Francais sont ă bout, Le march6 avec minotiers Lint&- 

resse. peu: îl reste des moulins grands qui suffiront ă ali- 
menter leur contrat de 9000 wagons. Il sait que les Anglais 
offrent dâjă d'acheter la râcolte future ; il a demande ă 

Bratiano une lettre de prâference : Bratiano a refus€ sous
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a refuzat sub această formă, dar a declarat, că îl va, vesti de orice propunere sar face. Constantinescu a făcut aceeaşi declaraţie : «Dar aceasta nu contează ! — D-nul 
Brătianu ştie cât de gravă ar fi o vânzare prin surprin- dere, Englezilor !» 

20 Aprilie. — II] revăd pe Bussche. In privinţa unui comunicat englezesc, care pretinde că Anglia este în „cele mai bune dispoziţiuni faţă de noi, dar că trebue mai întâi să treacă pe căile cele mai scurte mărfurile aHaţilor lor, Bussche îmi spune că Germania fie va da 
ea sulfatul de cupru. Se mai discută schimbul cu mate- 
rial de aramă pe care îl putem preda. Aceasta este o surpriză care se pregăteşte. Dar el ştie că sulfatul pe 
care îl avem în Anglia, a fost plătit peşin mai multe 
milioane. 

— Maiorescu a venit să mă vadă în privința unui lung articol din «Adevărul şi căutând să “atenueze de- elaraţiunile lui din «Berliner Tageblatt». E] vrea să 
desmintă, dar fără declaraţii personale, fiindeă nu vrea să polemizeze, — Asupra incidentului dela Jochey Club. Maiorescu este de părere că Bussche nu ar fi trebuit. 
sub nici o formă, să exprime el, cel dinţâi. regrete. — 
      

cette forme, mais i] lui a declare qw'il Pavertirait de toute proposition qui serait faite. Mâme dâclaration Constanţi- nescu: «Mais ea ne compte pas! Mr. Bratiano sait com= bien. serait grave une vente par surprise aux Anglais!» 20 avril. — Je revois Bussehe venant s'informer ma santâ. A propos dun communiqu€ anglais qui prâtend que PAngleterre a la meilleure volontă â notre âgard, mais qu'il faut d'abord passer par les routes les plus courtes les mar- chandises de ses alli6s ; il me diţ que l'Allemagne va elle nous donner le sulfate de cuivre. On r&gle encore PEchange avec du materiel cuivre que nous pouvons livrer. C'est une surprise qu'on mânage. En attendant, il sait que le sulfate due nous avions en Angleterre a ât6 pay6 comptant plu- sieurs millions. 
Maiorescu est venu me voir au sujet d'une longue tar- tine qui se trouvait dans P'«Adevărul» ei cherchant ă attâ- nuer ses dâelarations du «Berliner Tageblatt>. Il veut d&men- tir, mais sans dâelaration personnelle, parce qu'il ne veut pas pol&mique. A propos incident du Jockey Club: Bussehe "waurait pas dă exprimer le premier, sous n'importe quelle
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Asupra boalei lui Filipescu: Foarte ereştineşte el do- 
reşte ca ţara să tie scăpată de acest flagel. — Peste trei 
săptămâni el pleacă la Nauheim. 

21 Aprilie, — Iancu Bacalbaşa a fost la Sofia pentru 
tutun. Chestia compensaţiunilor, pe care s'a ambalat 
Tonceff, a început din prostia lui Derussi, care a admis 
principiul. Cu ocazia aceasta a constatat că Porumbaru 
n'a răspuns timp de o lună la toate telegramele trans- 
mise. S'au regăsit nişte vagoane ale noastre luate în 

Serbia; nu venea nici un răspuns ; aci, la întoarcere 
căile ferate au găsit toate telegramele nedeschise. 

Asta se petrece în toate administraţiile noastre. în 
zilele de azi. 

6 Mai. — Gincisprezece zile de linişte  complectă. 
Am fost bolnav. — Nota, de răspuns a Germaniei foar- 
te demnă şi plină de concesii loiale, a făcut bun efect. 

Ea a fost „primită ca satisfăcătoare de către Statele- 
Unite : scârţâituri şi înjurături în presa quadruplistă. 

— Curtea mă snobează ; Procopiu pretinde că Re- 
gele i-ar fi spus că «n'aşi fi fost discret într'o ocazie», — 
ceeace ar fi adus protestări din partea lui Brătianu. 
Iar Prinţesa; Elisabeta, care întotdeauna mi-a scris per- 
sonal pentru a-mi mulţumi pentru florije trimise de 
ziua ei, de astădată a pus pe Miss Milne să-mi serie... 
într'o franţuzească de bucătărie ! Dealtminterea Regina. 

faţă de sora mea. a tratat pe Germani de «boches». 

  

  

forme, des regrets. Sur maladie Filipescu ; îres chretien- 

nement il souhaite que le pays soit debarasse de ce fl6au. 
Dans trois semaines ii ira ă Naubeim. 

6 mai, — 15 jours de calme, Ai €t€ souffrant. La note re- 
ponsive de PAllemagne, tr&s digne et pleine de concessions 

loyales, fait le meilleur etffet. Elle a de suite 6te accepte 
comme satisfaisante par les Etats-Unis ; grincements et in- 

jures dans la presse guadrupliste. 

La Cour me snobe; Procopiu prâtend que le Roi lui au- 

rait dit que «j'ai manqut dle diserâtion» en une oceasion, — 
ce qui aurait amen€ protestations de Bratiano. Et la Prin- 
cesse Elisabeth, qui tonjours ma 6crit pour remercier pour 

les fleurs de son jour de fâte, m'a, cette fois-ci, fait 6erire. 
en francais de cuisine, par Miss Milne! Îl este vrai que la 
Reine, devant Liniea (ma, soeur), a trait les Allemands de 
«boches».
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— Primul tren «Carmen Sylva». încărcat cu măr- 

furi germane expediate de către birourile noastre de im- 
portaţiune, în urma înțelegerilor făcute cu (Germania şi 
Austria a sosit cu vagoanele împodobite cu verdeață şi 

locomotiva decorată cu steaguri germane, ungurești. 
austriace şi române. Ce schimbate sunt timpurile! 

— Blondel a fost subit revocat, Miercuri 4 Mai, de 
guvernul său. El crede că aceasta este o lovitură a Ru- 
şilor. 

— Am avut, în zilele de 2 şi 5 Mai, două convorbiri 

cu Bussche. E] este acum mulţumit de guvern, care a: 
cordă totul. Mi-a remis textui propunerilor de înţele- 
gere cu Bulgaria, cari probabil vor fi şi ele acceptate. 
El nu caută conversații politice cu Brătianu, dar Bră- 
tiariu a expus dela sine vederile sale lui Czernin : Pa 
lăsat pe Czernin să înţeleagă că era liber să meargă cu 
învingătorul ! Sunt curios să ştiu ce gândeşte Czernin. 
— Provocat de mine Bussche mi-a mărturisit că se te- 

mea, ca Austro-Ungurii să nu mai fie dispuşi să ne facă 

aceleaşi condiţii ca în trecut: «Este probabil !» 

Le premier «train Carmen Sylva», marehandises ale- 

mandes expediâes pax nos bureaux l'importation ă la snite 

des arrangements conclugs avee Allemagne et Autriche, est 

axriv6 les voitures decorâes de verdure et la machine por- 

tant des drapeaux allemands, hongrois, autrichiens et rou- 
mains. 

Que les temps ont change! 
Blondel a 6t8 subitement revoqus le mereredi, 4 mai. par 

son gouvernement. Il eroit ă un coup des Russes., | 

Deus conversations avee Bussche le 2 et, le 5 mai. Il est 

content du gouvernement, qui aceorde tout. Il m'a remis le 

texte des propositions d'arrangement avec la Bulgarie, qui 

seront probablement acceptâes aussi. Il ne recherche pas con- 

versations politiques avec Bratiano, mais Bratiano a de lui- 

mâme expos€ â Czernin ses vueş: il lui a laiss€ entendre qu'il 
etait libre d'aller avec le vaingueur, Je suis curieux de savoir 
quw'en pense Czernin. Provoqu€ par moi, Bussche m'a avout 

qu'il craignait que les Austro-Hongrois ne fussent plus dis- 
posâs ă faire les mâmes conditions que par le passă: «c'est 
probable».
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Bussche crede că Regele, care a primit dela fratele său 
mai mare mustrări foarte aspre — neinspirate de ni- 

- meni, căci o singură dată prinţul Wilhelm a fost rugat 
să scrie fratelui lui — este paralizat de setea de a avea 
pacea în căsnicia lui ! 'Tot Bussche este de părere că 
Briand se gândeşte la o neutralitate finală şi definitivă. 
Şi că pacea este destul de apropiată. Perspectiva unei 
Bulgarii puternice este singurul vis urât al lui Brătianu. 

9 Mai. — Sâmbătă seară Take Ionescu a dat 
gazetelor o notă zicând că «guvernul austro-ungar 
comumcându-i că retrăgea decorația sa, el restituise Co- 
roana sa de fer cu declarațiunea, că dela începutul răz- 
boiului el avusese această intențiune». 

Ştiam că, Czernin spera că îl va vedea făcând aceas- 
tă «gafă», pentru ca niciodată să nu se poată uita la 
Viena procedările «Marelui. nostru European». Văd că 
a căzut în cursă şi, cu naivitate, a făcut prostia. 

Ca culme, Sâmbătă el a trimis lui Bussche cordonul 
său al ordinului Vulturul Roşu, Germania fiind aliată cu 
Austro-Ungaria şi Puterile Centrale «neavând asupra 
convenienţelor aceleaşi idei ca el». 
  

Pour lui, le Roi, qui a recu de son frâre aîn€ des avertis- 
sements tres durs, nullement inspir€s, ear une seule fois le Prince Guillaume a &t pri6 d'terire ă son frere, est paralys6 
par la soif dWavoir la paix dans son mânage. Pour Bussche, 
Bratiano songe 4 la neutraliță finale et d€finitive. Il eroit aussi A une paix assez proche. Le spectre d'une Bulgarie puissante est; le seul cauchemar de Bratiano, 

9 mai, — Samedi soir Take Ionescu a fait passer aux 
jonrnaux une note disant que «le gouvernement austro-hon- 
grois lui ayant communiqus que le gouvernement lui avait 
retir€ sa dăcoration, il avait restitu6 sa «Couronne de fer, 
avec la dâelaration que dăs le commencement de la guerre il 
avait eu cette intention». 

Je savais que Czernin espârait lui voir commettre cette 
gafte pour que jamais ă Wien on ne put oublier les procâdes 
de notre «grand Europsen». Je vois qu'il a mordu ă !hamecon 
et a naivement commis la bâtise. 

Pour comble, samedi, il a fait porter ă Bussehe son eor- 
don de !'«Aigle rouge», lAllemagne 6tant Pallie de PAutri- 
che-Hongvie et «les puissances centrales n'avant pas sur les 
convenances les mâmes idâes que lui».



NOTE POLITICE — 1916 73 

Mare reclamă prin presă şi banchet proectat de Federație. Deocamdată legaţiunea, printr'un comunicaţ, Tespinge. «comunicarea» lui "Take Ionescu -şi arată că o astfel de măsură nu poate fi luată în afară de guvernul român ! - 
21 Mai, — Intoreându-mă dela Buzău, găsesc tele- ramele anunțând marea luptă navală din Skagerrak şi victoria flotei germane. Mă duc la Bussche, Se pare că victoria este datorată artilerici grea ; Germanii încă dela începutul războiului au Pus iaimosul lor 49 pe va- sele lor. — Revorbim de România ; acelaș refren ; Re- gele nu vede decât neutralitatea definitivă ; aceasta este soluţia care îi dă pacea în casa lui, — De altminterea C. Arion îmi spune că Regina ar repeta, peste tot: «Sunt prinţesă engleză şi voi şti să fac pentru Anglia ceeace Rezina Sofia din Grecia a făcuţ pentru Germania!» Şi Arion insistând : E vorba, de viitorul dinastiei noastre! Cum Regina nu ştie să se ascundă, din cauza, ideilor mele bine cunoscuțe se înţelege dela sine că Ea nu mai stă de vorbă cu mine şi că evită orice ocazie de a mă întâlni. 

Battage dans la Presse et banquet projet par la. Fâdâra; tion. En attendant, la l&gation, par un communiqu€, dâmenţ la «communication» de Take Ionescu et faiţ ressortir qu'une mesure pareille ne saurait âtre prise en dshors du gouverne- ment roumain. 
, 21 mai. — Je rentre de Buzau. Les d&p&ches onţ annonc€ la grande bataille navale de Skagerrak et la victvire de la flotte allemande. I] paraît que la vietoire est die ă la grosse artil- lerie, les Allemands ayanţ "mis leurs fameux 42 â bord ae leurs bateaux depuis le commencement de la, guerre. Nous reparlons avec Bussche de la Roumanie: mâme refrain; le Roi envisage la neutralită dEfinitive; c'est la solution qui donne la paix dans son interieur, D'ailleurs, Costica Arion me dit qu'il est ă sa counaissance que la Reinv s'en va xepa- tant: «Ja suis Princesse anglaise et je saurais bien faire pour lAngleterre ce que la Reine Sophie de Grăce a fait pour VAllemageney. 

Arion appuyant: il y va de Tavenir de notre dynastie. Comme la Reine ne sait dissimuler, tan donn6 mes idâos bien connues. îl va de soi quw'Bile ne cause plus et vite den avoir Poceasion avee moi, 
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24 Mai. — Nejkow, însărcinatul de afaceri bulgar, 

vine să-mi facă o lungă vizită. Eu nu îi ascund că me- 

reu am predicat înţelegerea cu Bulgaria, şi că în loc 

de a căuta himera unei confederaţii baleanice, sunt de 

părere că un bloc politic şi economie româno-bulgar, că- 

lare pe Dunăre și mergând dela Marea Neagră la Marea 

Egee, ar fi mult mai folositor. 

In cursul conversaţiei, reamintind că Daneii pusese 

o ciudată insistenţă în spusele lui că Bulgarii nu erau 

slavi, Nejkow a găsit foarte hazliu că toemai Daneff 

a spus acestea. — In ce priveşte calea ferată Dună- 

rea-Marea Egee. Nejkow mă asigură că de câte ori a- 

ceastă chestie a fost tratată cu guvernul nostru. el a 

răspuns întotdeauna negativ. 

25 Mai, — Wodianer îmi spusese că Czermin are să 

ia zece zile concediu. Nu voiam să părăsese Bucureş 

tiul înainte de a-l vedea. Mă gândeam chiar să merg la 

Sinaia, când el se anunţă la mine. — Merg drept la fapt. 

având însă grijă (observaţie făcută pe timpuri de Maio- 

rescu) să stabilesc că, neavând nici o misiune, nici măcar 

o promisiune a Regelui, vorbeam ca simplu şef de par- 

  

24 mai. — Neykow, charge daffaires de Bulgarie, vient 

me faire longue visite. Je ne lui cache pas que de tout temps 

Pai prâch6 Ventente (avec Bulgarie) et qw'au lieu de chercher 

la chimere d'une confedăration balkanique, un bloc politique 

eţ 6conomique roumain-bulgare ă cheval sur Danube ei al- 

lant de la mer Noire ă la mer Eg6e, ferait mieux Paffaire. Au 

eours de la conversation ayant rappel€ que Danett avait sin- 

gulisrement mis de Vinsistance ă dire que les Bulgares n'6- 

taient pas des Slaves, Neykow s'est beaucoup amus€ que juste- 

ment Danett Pait dit. A propos du chemin de fer Danube-Mer 

Bgâe. Nevkow m'a assurb que” lorsqu'on en a caust avec notre 

gonvernement, îl fut toujours r&pondu n6gativement. 

25 mai. — Wodianer m'avait dit que Czernin prenait dix 

jours de cong€. Je ne voulais pas quitter Bucarest sans que 

je Peusse vu. Je pensais aller Sinaia, quand il s'annonce chez 

moi. Je vais droit au fait, en ayant bien soin (observation 

faite dans le temps par Maiorescu) dâtablir qus, nayant 

aucune mission, voire mâme aucune promesse du Roi, je par- 

lais en simple chet de parti. auquel on r&pond şi on veut et
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tid, căruia i se răspunde dacă vrei Şi cât vrei ! Ozernin 
mă ascultă, serios şi atent. «Dacă aşi lua iniţiativa unei 
acţiuni şi în cazul când aşi izbuti : poate România să 
mai conteze pe concesiunile făcute anu] trecut ?»—(Czer- 
nin : «Dela om la om. eu cred că da ; dar noi nu vom 
mai propune niciodată nimie d-lui Brăţianu » — Eu : 
«Nu trebue excluderi, căci este mai bine ca, acţiunea, să 
se facă cu Brătianu şi pe viitor ambele partide să se 
găsească legate de această, politică». — Czernin : «Cu 
garanţii, da! D-ta preşedinte de consiliu sau ministrul 
afacerilor străine. In D-ta se are toată înerederea. fiind . 
că politica ce o faci o sprijini pe singurul interes al 
Țării». — Reluăm, una câte una toate chestiunile : Drep- 
turile Românilor de dincolo de munți... Admis! Amnis- 
ţia. EL: «Afară de Lueaci şi Goga». — Porţile de fer: 
îi explic chestiunea ; el nu o crede susceptibilă de a 
crea dificultăţi. — Bucovina, : el crede că şi aci va ob- 
ține satisfacţie : «Dar bine înţeles, este vorba de o co- 
laborare, căci pentru neutralitate nimic '» Suntem de 
acord. — Brătianu i-a trimis pe Procopiu pe care de 
abia îl cunoştea : două ore de conversaţie, pentru a 
ajunge să întrebe dacă nu era posibilitatea de a obţine 
  

  

combien on veut. Czernin serieux et attentif. — «Si je pre- 
aais Vinitiative d'une action et que je puisse aboutir, la Rou- 
manie peut-elle compter sur les concessions faites lan der- 
nier?» — Czernin: «D'homme â homme, je crois que oui, mais 
nous ne proposons jamais plus rien ă Bratiano !» — Moi: «I] 
ne faut pas d'exelusion, car îl vaut mieux que action se fasse 
avec Bratiano et que, pour Pavenir, les deux parties se tron. 
vent li6s ă cette politique». — Czernin: «Avec des garanti6s, 
oui, vous president du conseil ou ministre des affaires 6tran- 
găres. En vous on a pleine confiance, paree que la politique 
que vous faites, vous la basez sur seul interât du pays». — Nous reprenons une â une les questions : Droits aux Rou- 
rmains d'ontre-monts. — Entendu. — Amnistie: — Lui: «Sauţ 
Lucaci et Goga». — Les Portes de Fer: se fait expliquer la 
question; ne la croit pas susceptible diffienltă. «Mais, bien 
entendu, îl vagit de collaboration, ear pour nentralit€, rien>. 
— Sommes daceord. — Bratiano lui a envoy& Procopiu, — 
qu'il connaissait ă peine. Deux heures conversation pour ar- 
river ă demander s'il n'y avait pas possibilite compensations
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compensaţii teritoriale. — (astăzi !) — pentru neutra- 
litate ! Czernin a răspuns că aceasta e o ironie. — 
A doua zi, Brătianu Pa întrebat: «Ai văzut pe Pro- 
copiu ?» pentru a arăta că din iniţiativa lui a avut loe 
vizita. — Czernin a răspuns: «Noi am propus Bucovi- 
na pentru a obţine trecerea munițiilor, dar guvernul nu 
ne-a răspuns !». — Ozernin va vedea pe Burian şi apoi 
îmi va aduce răspunsul definitiv. Dar trebue urgenţă. 
căci în curând va fi prea târziu! Ofensiva rusească a 
început chiar a doua zi. Ea poate face ca Austro-Ungaria 
să fie mai puţin sigură de victorie şi să dea mai mult 

preţ eventualei noastre participaţii ! Nota : Czernin este 
sigur că Ungurii nu cer lui Brătianu decât neutralitatea. 

— Văd pe Arion la orele 12 şi îl pun, sumar în cu- 

vent. El este de părere că nu trebue să stăm şi să ne 
pronunţăm categorie ! 

La orele 3, Nemiţescu: El este mai stăruitor ca ori 
cine. Soarta 'Ţărei este în mâinile noastre. Chiar dacă 

Czernin ne-ar aduce puţin, tot trebue să intrăm în ac- 
ţiune pentru a salva viitorul. El crede că Berlinul dis- 

preţueşte pe Rege. La Berlin el a dejunat cu Taube şi 

Moltke (Danemarea). Taube i-a spus că Regele Suediei 
  

territoriales (aujourd'hui) pour neutralite! R&pondu que c'â- 

tait de lironie. Bratiano, le lendemain lui a dit: «Vous avez 

vu Procopiu?» pour mieux marquer que c'est de son aveu que 

lu visite avait eu lieu. — Czernin: «Nous avons propose la 

Bucovine pour avoir le passage des munitions et le gouver- 

nement n'a pas r6pondu!»—Czernin verra Burian et m'appor- 

tera r&ponse ferme. Mais il faut se presser, car bientât ce 

sera trop tard. I/offensive russe a commenc& juste le lende- 
main. Elle peut amener VAutriche-Hongrie ă tre moins stire 
de sa victoire et donner plus de prix â notre participation 

Sventuelle! — Wote: Czernin est sâr que les Hongrois ne de- 
mandent pas mienx que la neutralit€ de Bratiano. 

Midi. — Arion. Je le mets sommairement au courant. 

Il est davis qu'il faut agir et nous prononcer catâgorique- 
ment. 

— 3 h, Nenitzescu. Il est plus pressant que qui ce soit. Le 

“sort du pays est entre nos amis. Si mâme Czernin rapporte 
peu de choses, encore faut-il agir pour sauver Vavenir. Pour 

lui, Berlin a du mâpris pour le Roi. A Berlin il a dâjeună 
avec Taube et Moltke (Danemark). Taube lui a dit que le Roi 
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a seris Regelui nostru şi că guvernul suedez a propus. 
lui Brătianu o acţiune comună. (Suedia are cu Norve- 
gia şi Danemarca un tratat prin care îi se garantează 
neutralitatea binevoitoare, în caz de a avea un război). 
Guvernul a, declinat oferta : Regele nici măcar nu a răs- 
puns. Când Neniţescu a vorbit Regelui despre aceasta, 
Regele i-a zis: «Nu o mai spune nimănui '. (Sie). 

Când s'a anunţat mobilizarea bulgară, Falkenhayn 
a afirmat că Brătianu voia să mobilizeze şi el, că Re- 
gele s'a opus, dar că Brătianu nu-şi oferise demisia. 
(Aceasta nu ar coincida oare cu demersul lui Stirbey, 
în acelaş moment ?). 

Dela 26 la 28 Mai. — Ofensiva rusească: Ruşii a- 
nunţă că au făcut 40.000 prizonieri şi Austro-Ungurii 
recunose că, sau retras cu cinci km. pe Strypa. — Pe de 
altă parte Germanii iau în fine faimosul fort cuirasat 
Vaux. — Exi lordul I<itehener, care mergea spre Ru- 
sia, a sărit în aer cu vasul pe care se găsea, aproape 
de insulele Orkney. Săptămână plină ! 

— Federaţiunea a încercaţ să facă o manifestaţie 
la statuia lui Mihai Viteazu; s'a făcut o reclamă enormă 

de Sutde a crit au Roi et le gouvernement su&dois a propost 
ă Bratiano une action commune. (La Sutde a avec N orvege et. 
Danemark un trait€ lui garantissant neutralit6 bienveillante 
si elle a une guerre). — Le gouvernement a declin€ P'offre; le 
Roi n'a m&me pas repondu. — Quand Nenitzescu lui en a, 
pari, il lui a dit: «Nu o mai spune nimănui!» (sic). Lors- 
qu'on a annone6 mobilisation bulgare, Falkenhayn a affirme 
que Bratiano avait voulu mobiliser aussi, — que le Roi s'y 
tait oppos€, mais que Bratiano n'avait pas offert sa demis- 
sion, (Est-ce que cela ne coinciderait pas avec la dâ&marehe 
de Stirbey dans ce temps lă?), 

26—28 mai. (Buzeu). — Offensive russe; les Russes annon- 
cent capture 40,000 prisonniers et les Austro-Hongrois recon- 
naissent s'âtre retirs 5 km. sur Strypa. Par contre Allemands 
prennent enfin le fameux fort cuirass6 de Vaux. Hier, Kit- 
chener, se rendant Russie, a saut6 avec son bateau pres des 
îles Orkney. Semaine pleine! 

— En arrivant Bucarest, j'apprends que la Federation a 
essay6 de faire une manifestation statue Michel le Brave; 
qu'on a fait un battage norme autour des revers autsichiens
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asupra insucceselor austriace şi se colportează svonul 
că Regele Greciei ar fi fost răsturnaţ Și arestat; Multe 
puteri poliţieneşti pe străzi. 

29 Mai. — Găsindu-mă la Crucea Roşie, la ora 1015. 
ministrul Constantinescu îmi comunică :: «Astă noapte 
la ora: 2, Ruşii au intrat în Moldova şi au ocupat Ma- 
morniţa ; la ora 4 Brătianu a sosit dela Florica: am 
deliberat şi am trimis lui Poklevsky o notă scrisă şi 
am telegrafiat necifrat lui Diamandi, că vom respinge 
cu armele această invazie. Am rechemat pe Rege, care 
sc. afla în excursie pe Dunăre. Un tren special îl aş- 
teaptă la Brăila şi generalul Pătraşcu a primit; ordinul 
să înainteze, cu toată divizia dela Botoşani». Am apro- 
bat. Dar am făcut numai să se observe că generalul 
Pătraşcu nu îmi inspira nici un fel de încredere. ca 
dealtminterea şi generalul Presan, ale cărui sentimente 
le cunose. Adaug că fapta Ruşilor este confirmarea a 
ceeace guvernul francez seria' lui Blondel (Constanti- 
nescu nu ştia nimic) că trebuia întărită acţiunea di- 
plomatică şi militară în România. Apoi Constantinescu 
îmi povesteşte că s'a vrut să se aerediteze la noi, ca ata: 

et qu'on a colportă et publi nouvelle renversement et ares- 
tation Roi de Gre&ce. Beaucoup de forces de police dans les 
rues. 

'29 mai, — 10% h, â la Croix Rouge. — Le ministre Con: 
stantinescu me: communique: «Cette nuit, â 2 h, les Russes 
sont entres en Moldavie et ont occup6 Mamornitza; ă 4 h., Bra- 
tiano est arriv6 de Florica; nous avons dâliberâ et remis î 

Poklevsky une noie €crite et tâl&graphi€ en eclair â Dianundy 

que nous repousserions par la force cette invasion. Nous 

avons rappelâ le Roi en excursion sur Danube. Un traia «pe- 

cial Vattend ă Braila et le genral Patrascu a recu Pordre de 
faire avancer toute sa division de Botosani». J'ai approuve. 
Je fais seculement remarquer que Patrascu ne m'inspire au- 

cune confianece, pas plus que le gânâral Presan, dont je con- 

nais les sentiments. J'ajoute que acte des Russes est la con- 
firmation de ce que le gouvernement francais crivait ă 
Blondel (Constantinescu n'en savait rien): qu'il «fallait ren- 
toreer Taetion diplomatique et militaire en Roumanie», Lă- 
dessus Constanţinescu me raconte qw'on a voulu acerâditer 
ehez nous comme attach le gânâral de Mondesir (gân&ral de
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şat, pe generalul de Mondâsir (general de divizie) şi că 
Brătianu i-a găsit gradul prea mare. Francezii făceau 
aluzie la Hammerstein, care trebue să fie înaintat ge- 
neral. . 

— La 12 vine Bussche: Brătianu i-a trimis pe 

şeful său de cabinet pentru a-l învesti. E] îmi citeşte o 

scrisoare dela Galaţi : Amiralul Wislokin e de trei zile 

la Galaţi cu numeroşi ofiţeri ruşi şi, notă caracteristică, 

sa placardat, sub tutela «Universului». vestea falsă a 

detronărei Regelui Greciei, înainte ca această veste să 
fie cunoscută la Bucureşti. Take Loneseuw anunţase de 

cinci zile lovitura lui Venizelos. — Există evident o 

legătură între aceste veşti false, manifestaţia şi incursiu- 

nea rusească. —  Bussche îmi anunţă că înaintarea 

Ruşilor a fost oprită. Au fost defecţiuni printre regi- 
mentele rutene de pe frontul austriac ! Aceasta explică 

marele număr de prizonieri făcuţi de Ruşi. 
La curse Bussche îmi spune că guvernul va pu- 

blica un comunicat. Cum mă întore acasă, caut comuni- 

catul. EI este colosal! Guvernul caută, dinainte, scuze 

pentru Ruşi ! 

  

division), et que Braţiano a trouve son grade trop 6l6v&. Les 

Francais opposaient Hammerstein qui doit passer general. 

— A midi, Bussche. Bratiano lui a envoye son chef de ea- 

binet pour le prevenire. Il me lit une lettre de Galatzi: Pamirai 
Wislokin est depuis trois jours ă Galatz avec de nombreux 

officiers russes et, note caractâristique, on y a placardă, sous 

le couvert de P'<Universul», la nouvelle fausse de la deposi- 

tion du Roi de Grâce avant que la nouvelle ne fut connue 

ă Bucarest. Take Ionescu annoncait depuis cinq jours le coup 

de Venizelos. Il y a 6videmment liaison entire ces fausses 

nouvelles, la manifestation et Vincursion des Russes. Îl man- 

nonce que lavance des Russes est enrayâe. ]l y a eu 

des defections parmi les regiments ruthenes du front autri- 
chien! Ce qui expligue le nombre de prisonniers faits par les 
Russes, 

— Aux courses, Bussche me dit qu'il y aura un commu- 

niqu€ du gouvernement. Je cherche, en rentrant, ce commu- 

niqu€. Il est colossal! Le gouvernement gui par avance cher- 

ches des excuses pour les Russes!
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— Randa, care se întoarce depe front, nu arată nici o îngrijorare. EI îmi spune : «Nimic nu poate salva pe Italieni. Nu retragem nici un om de pe frontul lor». 30 Mai. — Nicolae Ghica a întâlniţ pe Radu Rosetti dela Statul Major, rudă cu el, care i-a spus: «Totul este în regulă: erau 4 batalioane ruseşti, cari au părăsit țara». — Aceasta este versiunea, oficială, care se vrea să fie acreditată. Dealminterea Ilie Niculescu, cumna- tul lui Brătianu, anunţa la 'stârşitul curselor că Ruşii au fost desarmaţi şi că totul sa sfârşit. — Insă, Bus- sche a văzut pe Brătianu la ora 9 şi i-a pus o întrebare precisă. Brătianu a răspuns că în adevăr nu ştia încă dacă Ruşii se retrăseseră. — E] n'a vrut să mintă; deci versiunea oficială este falsă. 
— Lui Wodianer i s'a trimis răspuns prin şeful de cabinet, că Pătraşcu na putut să se apropie de Mamor: niţă, fiindcă acolo erau lupte şi că oraşul era sub fo- cul Austriacilor; dar că mergând pe partea cealaltă a Prutului, generalul Keller îi arătase mirarea sa, de oare- ce dăduse ordine precise să se respecte granița româ- 

nească ! 

Wodianer îmi spune că Brătianu şi-a recunoscut 

  

— Randa, qui rentre du front, ne marque aucune inqui€- tude. Il me dit: «Rien ne peut sauver les Italiens. Nous ne retirerous pas un homme de leur front». 
30 mai, — Le matin Nicolas Ghika vient de rencontrer son parent Radu Rosetti de /Etat Major: «Tout est arrang6; i! y avait cinq bataillons russes ; ils ont quitte le pays». — C'est la version officielle qu'on veut acerâditer. D'ailleurs, Ilie Ni- culescu, le beau-frâre de Bratiano, annongait ă la fin des courses qw'on «les avait dâsarmâs» et que tout 6tait fini. Or, Bussche a vu Bratiano ă 9 h. et lui a pos6 une question prâcise. Bratiano a rEpondu que «râellement il ne savait pas encore si les Russes s'6taient râtir6s>. — Il n'a pas voulu mentir: done la version officielle est fausse, 
A Wodianer on a fait dire par le chef de cabinet que Pa- trascu n'avait pu approcher de Mamornitza paree qw'on s'y battait et que la ville 6tait sous feu des Autrichiens ; mais qwttant all6 de Pautre câte du Pruth, le gânâral Keller lni avait marqu€ son 6tonnemenţ parce qu'il avait bien donnâ ordres de respecter fronti&re roumaine! Wodianer-me dit que



NOTE POLITICE — 1916 „8 

greşeala neascultând avizul lui Czernin, care cerea tri- 
miterea, de trupe pentru a păzi graniţa. Iar în ce-i pri- 
veşte pe ei, Austriacii, prevedeau lovitura şi Ruşii nu 
au putut reuşi să-i ia pe la spate! 

31 Mai. — Bussche mi-a confirmaţ că Brătianu îi ex- 
primase părerea lui de rău că nu ţinuse seamă de avizul 
lui Czernin. Bussche : «De asemenea şi de al meu». — 
Brătianu a, recunoscut, că şi Bussche a făcut aceiaşi ce- 
rere ! . 

Azi de dimineaţă şeful de cabinet a venit să-i co-: 
munice că Ruşii plecase. — Bussche : «Mulţumesc pen- 
tru comunicare, dar regret că nu au fost desarmaţi». 
Şi, de teamă că şeful de cabinet nu va repeta cu exacti- 
tate, el a luat întâlnire cu Stirbey pentru a-i exprima, a- 
celaş regret. 

Vorbim, despre comunicatul «Hipocei», care spune: 
«Nu se pot desarma Ruşii cână sa semnat o convenţiune 
cu e. — Refrenul obişnuit al lui Take Ionescu şi al lui 
Nicu Filipescu. — Evident că prin mijlocirea Ruşilor, 
-aceşti domni au cunoştinţă de notele schimbate în Oe- 
tombre 1914.—Intrebat de Bussche, îi spun toate faptele 
care par a acredita, această versiune, fără ca să-i spun ni- 
    

Bratiano a reconnu sa faute de n'avoir pas 6cout6 Pavis de Czernin, qui demandait Penvoi de troupes pour garder fron- tiăre. Quand â eux, Autrichiens, ils 6taient sur leurs gardes et les Russes ont manqu€ leur coup de les prendre â revers! 31 mai. — Bussche m'a confirm6 que Bratiano lui a ex- prime son regret de n'avoir pas tenu compte de Pavis de Czer- nin. Bussche: «et le mien aussi». — Bratiano a reconnu que lui aussi lui avait fait la mâme demande! — Ce matin, le chef de cabinet est venu lui communiquer que les Russes 6taient partis. — Bussche: «Je remercie pour la communicaţion, mais Je regrette qu'on ne les ait pas desarmes». 
Et, de crainte que le chef de cabinet ne r&păâte pas fidele- ment, îl a pris rendez-vous avee Stirbey pour lui exprimer le mâme regret. Nous causons du communiqu de !'«Epoca», qui dit: «On ne peut desarmer les Russes gquand on a signă avec eux une convention», Le retrain habituel de Take et de Nicu Filipescu, Evidemment que par les Husses ces Mes- sieurs ont connaissance des notes €changees en octobre 1914, Questionn6 par Bussche, je lui rapporte tous les faita qui semblent acerâditer cette version, sans en rien lui dire ce 

6a
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mic din ceeace ştiu asupra, acestei negocieri. E] pare pu- 
țin zdruncinat în marea încredere ce o are în Bră- 
tianu. — Germanii sunt acei cari au spus Austriacilor 
defecţiunile cari au provocat retragerea, lor. Dealtminte- 
rea, Beldiman a telegrafiat Regelui şi lui Brătianu, că 
rezervele au sosit pretutindeni şi că ofensiva rusească 

„este oprită, ori, îmi spune Bussche, Falkenhayn în per. 
soană a vestit pe Beldiman. Şi Regele şi Brătianu au 
părut influenţaţi de această telegramă. 

— La 24 am avut comitet executiv convocat în 
grabă : Teodor Rosetti, Arion, M. Seulescu, Dobrescu, G. 
Stirbey, Iorgulescu, general Vasiliu, general Ghiţescu, 
Bărdescu, P. Bălănescu, Victor Miclescu, ete.—Expun că 
comunicatul guvernului este o deriziune. Că ţara cere să 
“cunoască măsurile pe care le ia guvernul, iar nu cireum- 
stanţele uşurătoare pe care guvernul le găseşte Ruşilor, 
că datoria, noastră absolută şi dreptul nostru era să de- 
sarmăm pe Ruşi, nu să negociem plecarea lor. Mai arăt că, 
în Ianuarie, am cerut Regelui să se fortifice Prutul; că, 
în Februarie, am cerut-o din nou la o întrunire publică 
şi că se întâmplase ceeace credeam; că aceste menajări 
  

que je sais de cette nâgociation. Il semble un peu 6branl6 
dans sa belle confiance en Bratiano. Ce sont les Allemands 
qui ont dit aux Autrichiens les dâfections qui ont causâ leur 
vetraite. D'ailleurs, Beldimano avait telegraphi€ au Roi et 

"a Bratiano que les râserves 6taient arrivâes partout et que 
Toffensive russe 6tait arrâtâe, Or, me diţ Bussehe, c'est Fal- 
kenhayn lui-mâme qui a averti Beldimano. Et le Roi et Bra- 
tiano ont paru influencâs par cette dâpâche. 

— 2%. Comit exteutit convoqu6 en hâte: Theodor Ro- 
setti, Arion, M. Seulescu, Dobrescu, Stirbey, Iorgulescu, gâ- 
neral Vasiliu, gânâral Ghitzescu, Bardeseu, P. Balanescu, 
Victor Miclescu, ete, 

Jexpose que communiqus du gouvernement est une de- 
rision. Que le pays demandait ă connaître les mesures que 
prend le gonvernement, non les circonstances attenuantes 
qu'il trouve aux Russes ; que notre devoir absolu, et notre 
droit, €tait de dsarmer les Russes, non de nâxocier leur d6- 
part. J'expose encore qu'en janvier: Vai demand au Roi 
qu'on fortifie le Pruth; qu'en fâvrier je Pai demandă en 
une râunion publique et que ce que je craignais est arriv€ ; 
que ces mânagements semblent justifier Vaftirmation «E-



NOTE POLITICE — 1916 83 

par a justifica afirmările «Epocei» cum că guvernul 
este legat printr'un tratat cu Rusia. O protestare şi o 
«cerera de lămuriri se impun. — 'Teodor Rosetti, Arion, 
„Bărdescu şi Dobrescu susţin aceeaşi teză. Unanimitate. 
Redactăm imediat -comuniecatul, 

Gracosky a spus lui Neniţescu că, atunci când Re- 
„ele a primit ştirea, «a, tremurat» o Jumătate de oră. Iar 
Regina pretindea să se continue plimbarea pe Dunăre ! 

1 lunie. — Colonelul Randa vine să-mi comunice 
versiunea, generalului Iliescu. Ruşii au intrat la noi gă- 
:sindu-se în cotul Prutului, unde teritoriul nostru este rău 
definit pe sol; sub presiunea austriacă şi bătând în re- 
tragere, ei s'au retras pe teritoriul românese, dar cum li 
sa atras atenţia asupra, greşelei, sau reîntors imediat.— 
Randa nu crede un cuvânţ din aceasta: dacă Zurin nu ar 
îi fost fortificat de Austriaci (şi. pe timpuri, ei au fost 
acuzaţi că iau măsuri în contra noastră !), — poziţiile lor 
dela Boian erau întoarse şi drumul Cernăuţului deschis 
la sud. Nici eu nu cred nici un cuvânt din versiunea 
Iliescu. — Randa a fost pe front şi îmi confirmă că în- 

  

pocay» que le gouvernement -est li6 par un trait 4 la Rus- 
“sie. Une protestation et une demande d'6elaircissment sim- 
posent. 'Th. Rosetti, Arion, Bardescu, Dobrescu soutiennent 
"m6me these. Unanimit€. Nous râdigeons de suite le commu- 
niqu6, - 

Gracosky a dit â Nenitzeseu que lorsque le Roi a recu la 
nouvelle, il «trembla» une demie-heure. Quant ă la Reine, 
Elle prâtendait qwon' continuât la tournte sur le Danube! 

1 juin, — Le colonel Randa vient me communiquer 'la 
version du gânâral Iliescu. Les Russes entre chez nous se 
trouvaient dans la bouche du Pruth, oă notre territoire est 
mal tracâ sur le sol; sous la pression autrichienne et bat- 

" tant en retraite, ils se sont râtirâs sur le sol roumain, mais 
“due des qn'on leur a fait comprendre Verreur, ils ont re- 
brouss6 chemin. Randa ne croit pas un mot: si Zurin n'a- 

„vait pas 6t6 fortifi6 par les Autrichiens — et, dans le temps, 
on les accusait de prendre ces mesures contre nous ! — leur 
position de Boian 6taiţ tournâe et la route de Czernowitz 
par le sud, ouverțe. Je ne crois pas aussi un mot de toute 
cette version. Randa a 6t6 sur le front. Il me confirme que 
la camaraderie răgnait entre les tranchâes russes et autri-
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tre tranşeele ruseşti şi austriace domnea, camaraderie ;: 
că. atunci când aveau ceva să-şi comunice, îşi aruncau 
pietre;  dealtminterea, Khuen-Hedervary spusese lui 
Stirbey la Pesta, că la Paşte cioeniseră ouă roşii îmm- 
preună şi că orice duşmănie dispăruse între Ruşi şi 
Austriaci. Se înţeleg intiltrările cari fac mai verosimile . 
defecţiunile de care au vorbit Germanii ! 

Bussche îmi spune că Regele a pronunţat în adevăr- 
cuvintele pe cari «Dimineaţa» i le reproşează : «Bu nu. 
sunt Regele Constantin şi nu voi face ca, eb. (Dar până 
una alta, guvernul Său a lăsat fără sancţiune incursiu- 
nea rusească !), 

Pun în curent pe Bussche de conversaţia mea cu. 
Ozernin şi el îmi mulţumeşte că nu i-am vorbit în ace- 
laş timp; dealtminterea, Czernin nu i-a spus nici un cu: 
vânt înainte de a pleca în această privinţă. — Bussche- 
îmi dă o copie după telegrama lui Falkenhayn: «In Ro- 
mânia de asemenea nu se va crede că violarea teritoriu- 
lui românese în nordul Moldovei, de către trupele ru-: 
seşti, să fi fost numai o eroare a comandamentului infe- 
rior. Cuvintele Regelui că Românii nu vor să se lase: 

  

chiennes; qu'on s'envoyait des pierres quand on avait ă se- communiquer quelque chose; d'ailleurs, â Stirbey, Khuen- Hedervary avaiţ dit â Budapest qu'on avait, Pâques, cass6- les oeufs ensemble et que toute haine avait disparu entre- Russes et Autrichiens. On comprend les infiltrations qui rendent plus vraisemblables dâfection dont ont parl6 les. 
Allemands |! 

Bussche. Le Roi a dit râellement le propos que lui re 
proche la «Dimineata»: «Je ne suis pas le Roi Constantin 
et je ne ferai pas comme lui». (En attendant, Son gouver-. nement a laiss6 sans sanetion Pincursion russe!). Je mets. 
Bussehe au courant de ma conversation avee Czernin et il me remercie de ne lui avoir pas parl€ en mâme temps; d'ail- leurs Czernin ne lui a pas touch mot avant son dâpart. 
Bussche me donne copie du tl&gramme de Fankenhayn: «En 
Roumanie aussi on ne croira pas que la violation du ter- ritoire roumain dans le nord de la Moldavie, par les troupes- russes, est seulement une erreur des commandants infs- rieurs. Les paroles du Roi, qu'on ne veut pas se laisser trai-.
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“trataţi ca Grecii, arată clar că se consideră violarea „graniţei ca prima încercare a Inţelegerei pentru a şti ce 
poate îndrăzni în România». 

Agenţia Westnik trimite o circulară pentru a scuza 
„o eroare făcută de un efectiv de «maximum 0 com- 
panie» ! 

— Ziarul «La Roumanie» protestează în contra co- 
“municatului nostru şi serie : «Să nu se desarmeze- soldaţii cari, prin logica implacabilă a lucrurilor, sunt aliaţii “noștri şi cari în curând vor fi fraţii noştri de arme!». 

2 Iunie. — Din toate părţile ştirile rezumate clar 
de Ursianu, care soseşte dela Botoşani şi care a vorbit 
chiar cu ofiţerul de artilerie despre care va fi vorbă mai 
Jos, confirmă versiunea, următoare : Sâmbătă o patrulă, 
«condusă, de un ofiţer, a, fost, desarmată de către grăni- 
cerii noștri ; dar ştafetele lor sau întors cu vestea că nu 
existau trupe româneşti în regiune. Duminecă, în zorii 
zilei, o brigadă, comandată de un general cu statul lui 
major, a trecut vadul: două regimente de infanterie şi un 
regiment, de cazaci, cari sau îndreptat numai decât spre 
Mamorniţa; din fericire, Austriacii, îndoindu-se de noi, 

    

ter comme la Grăce, d&montrent clairement qu'on considăre 
la violation de la frontitre comme le premier essai de PEn- tente pour savoir ce qu'elle pourrait oser en Roumanie», 

V'agence Westnik envoie cireulaire pour excuser une exreur comise par un effectif de maximum une campagnie! 
Le journal «La Roumanie» protestant contre notre commu- 
niqu€, 6crit: «Dâsarmer les soldats qui sont, par la logique implaeable des choses, nos alli€s et seront bientât nos frâres “AVarmes 1»... 

2 juin, — De toutes parts les renseignements râsumes <lairement par Ursianu, qui arrive de Botoshani et qui a „caus avee P'officier mâme d'artillerie dont îl est guestion “plus bas, confirment la version suivante: Samedi patrouille, “conduite par un oftficier, desarme par les gardes frontitres, “mais dont les estafettes ont portă la nouvelle qu'il n'y avait 
-pas de troupes roumaines dans la r&gion, Dimanche, ă Vaube, Passage par le su dune brigade avec gânsral et 6tat major: deux râgiments ligne et le regiment casaqueş qui se diri: sent de suite sur Mamornitza, Heureusement, les Autrichiens,
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au fortificat Zurin, în faţa Mamorniţei şi cum au zărit: 
pe Ruşi au început să tragă asupra lor. Ruşii au fost. 
siliţi să se retragă în Mamorniţa şi să lupte în aştepta- 
rea evenimentelor. Sâmbătă, comandantul unei divizion. 
de artilerie din Botoşani (care a vorbit cu Ursianu) şi. 
Ploru, şeful brigadei siguranţei, fuseseră la Mamorniţa, 
pentru a asista la luptele împrejurul Boianului. Au 
fost luaţi între două focuri şi şi-au petrecut ziua as- 
cunşi într'o gaură de cartofi! Când sau retras Ruşii, 
au lăsat după ei şi morţii lor pe care i-am îngropat, şi 
răniții, cari au fost duşi în automobile la, Botoşani ! 

3 Iunie. — Intro conversaţie cu Bussche, caut să 
aflu ce impresie i-a făcut soluţiunea incidentului. EI îmi. 
spune că telegrama, rusească este aproape obraznică :: 
protestează contra trimiterei telegramei  necifrate: 
şi în contra ameninţărei că altă dată se va trage. 
Barbu Stirbey i-a confirmat tonul aspru al comunicărei 
ruseşti.—Cum guvernul nu a, desarmat pe Ruşi, Bussche: 
a fost informat şi a fost silit să comunice în scris Rege-: 
lui. vestea că Ruşii vor reîncepe tentative cu trei divizii, 

  

se defiant de nous, avaient fortifi6 Zurin, en face de Ma- 
mornitza, et des qu'ils apereurent les Russes, tirdrent sur | 
eux. Les Russes furent obligâs de se retrancher dans Ma- 
mornitza, et de batailler tout le reste du. temps en atten- 
want les 6venements. Samedi, le commandant dune division 
de Partillerie de Botoshani (qui a parle ă Urseanu) et Floru: 
le chef de la brigade de sâret, 6taient alles â Mamornitza: 
assister ă la bataille antour de Boian; en se levaunt, ils fu-- 
rent prin entre deux feux et passărent le reste du temps ca- 
châs dans un trou ă pommes de terre! En se retirant, les: 
Russes ont laiss€ leurs mortis — que nous enterrames, — nt. 
leus bless6s qu'en automobile on a ports a Botoshani! 

3 juin. — Conversation avec Bussche. Je cherche â sa-. 
voir quelle impression lui a faite la solution de Pincident- 
11 me dit que le i€legramme russe est presque insolent: il 
proteste contre son envoi en clair et contre la menace qw'une 
autre fois on tirera. B. Stirbey lui a confirmâ la nuance 
raide de la communication (russe). Comme le gouverne- 
ment n'a pas dâsarmâ les Russes, il a 6ât6 informă etila dă 
communiquer par 6crit la nouvelle au Roi, que les Russes: 
recommenceront la tentative avec trois divisions, dans ia.
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în direcţia Dorohoiului. E] erede că desarmarea era u- 
şoară. Guvernul pretinde acum, că nu este exact că gene- 
ralul Pătraşcu s'a, dus pe teritoriul rus să vorbească cu 
generalul Keller ; dar că -Keller a trimis un ofiţer de 
statul-major pe teritoriul românesc. (Dar din momenţul 
ce s'a publicat că Keller nu ştia, nimic, cum a putut el 
să înceapă negocierea ! 7). 

— Col. Hammerstein sa, dus cu o hartă. la Iliescu, 
Iliescu a vrut să-i probeze că: Ruşii urmând făşia 
strâmtă a Bucovinei pe care o ocupă, dealungul Prutu- 
lui, ei au fost împinşi pe teritoriul românesc, de către 
Austriaci. Hammerstein i-a răspuns imediat : milităreşte 
este imposibil : nu există nici un ofițer care ar încerca 
să facă un marş de flanc sub tunul inamicului, mai ales 
cei care ştiu că Astriacii au reflectoare puternice care 
luminează apropierea liniilor lor. — Apoi a urmat o ple- 
doarie în favoarea eroarei. — Hammerstein : «Nu se 
poate face generalului rus injuria de a crede că nu ştie 
să citească o hartă». — Hammerstein nu s'a ascuns că în 
raportul său el va stabili că marșul Ruşilor s'a făcut în- 

  

direction de Dorohoi. Pour lui, le d6sarmement 6tait fa- 
cile. Le gouvernement maintenant prâtend que ce n'est pas 
le gânâral Patrascu qui a 6t6 confârer avec le x6nâra] Keller 
sur territoire russe, mais que Keller a envoye un officier 
dW'âtat-major sur territoire roumain, (Mais puisqu'on a pu- 
bli6 que Keller ne savait rien, comment a-t-il pris. les da- 
vants de cette nâgosiation?). 

Le colonel de Hammerstein a ât& avec une carte chez 
Iliescu. Celui-ci a veulu lui prouver que: les Russes che- 
minant de flane sur la bande âtroite de la Bucovine qu'ils 
oecupânt le long du Pruth, ils ont 616 poussâs sur territoire 
roumain par les Autriehiens, Hammerstein lui a repliqu6 de 
suite: militairement, c'est impossible; il n'y a pas un offi- 
cier qui essayeraii de faire une marche de flane presque sous 
le canon de Pennemi, surtout ceux qui savent, que les Au- 
trichiens ont de puissants reflecteurs qui 6clairent les ap- 
proches de leur ligne. Plaidoşer ensuite en faveur de Per- 
reur. — Hammerstein: On ne peut faire au sencral russe 
Vinjure de eroire qu'il ne sait pas lire une carte. Le colonel 
m'a pas cach& que dans son rapport il €tablira que la mar- 
che de Venvahisseur s'est faite delibârement sur le sol rou-
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trun mod chibzuit pe teritoriul românese, Asupra măsu- 
rilor preventive ulterioare, Iliescu i-a spus că regimen- 
tul de roşiori va patrula dealungul Prutului. —Hammer- 
stein mă face să observ, că fără baze de concentrări, a- 
vând automobile pentru a duce trupele ori şi unde, orice 
măsură, este egală cu nimica. Asupra ofensivei ruseşti, 
el recunoaște pierderi simţitoare din partea Austriacilor. 
Nu ştie nimic, dar citind între rânduri, se vede că s'au re- 
tras trupe după frontul italienese, (Exact contrariul de 
ce spunea Randa). 

5 Iunie, — Ozernin s'a întors eri din concediu. A te- 
lefonat pe la ora 6 la mine, dar nu eram acasă. Astăzi, 
ora 1, primese o vorbă dela dânsul, spunând. că, foarte 
grăbit de a se înapoia la Sinaia. «speră că va avea în 
curând plăcerea de a mă vedea». Liam căutat imediat, 
dar el plecase dimineaţa la 9 în automobil. — Presupun 
că nu are nimic prea conciliant să-mi spue din partea lui 
Burian, căci altminterea această amânare nu ar cadra 
cu nerăbdarea pe care o arăta înainte de plecare: «Să 
nu fie prea târziu pentru d-voastră...» Este adevărat că 
ofensiva, rusească nu începuse încă. 

  

main. Sur mesure prâventive ult6rieure, il lui a dit que le 
regiment de roshiori ferait la patrouille tout le long du 
Pruth. — Hammerstein me fait remarquer que, sans les 
bases de concentration ayant des automobiles pour porter 
les troupes n'importe oi, le reste est 6gal â rien, 

Sur offensive russe, Hammerstein reconnait pertes rn- 
grettables de la part Autriche. Il ne sait rien, mais, en lisant 
entre les lignes, on voit qu'on a retir6 les troupes du front 
italien. (Le contraire de Randa). 

5 juin. — Czernin est rentră hier de cong€. II a tel&phon€ 
vers 6 h. chez moi. Je n'y 6tais pas. Aujourd'hui 1 heure, 
tapant, je recois un mot de lui, me disant que «trts press6 
de retourner ă Sinaia, îl espârait d'avoir bientât le plaisir 
de me voir». Je Pai fait chercher de suite pour me mettre 
ă sa disposition. Il 6tait parti le matin ă 9 h. en auto. Je 
suppose qu'il n'a rien de tres conciliant â me dire de la part 
de Burian; sans ca, cet atermoiment ne cadrait pas avec Pim- 
patience aw'il marquait avant son dâpart: «Que ce ne soi 
pas trop tard pour vous...» Il est vrai qu'offensive russe 
mavait pas commencâ, 

.
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La curse, Bussche mi-a spus că Czernin nu-i vor- 
bise deloc de afacerile noastre, dar că el se va, înapoia 
-Joi sau Vineri. — De sigur că sunt reticenţe... ! | 

— Regele, la curse, foarte amabil, foarte dispus să 
vorbească şi să se arate cu mine, liniştit. I-am anunţat 
că se răspândea zvonul căderei Cernăuţului. Regele gă- 
seşte că nar fi de mirare, că vor mai fi încă multe 
vârtejuri şi că singura. desfăşurare ulterioară a ofensivei 
putea să însemne ceva. Regele a, văzut pe Filipescu (0 
ştiam prin Bussche), care nu i-a vorbit niciun cuvânt de 
politică străină, de unde concluzia că nu se va petrece 
nimic astăzi la Dacia. (A fost astăzi o întrunire la Da- 
cia, convocată: pentru fuziunea asupra programului 
politicei străine. Apoi Federaţiunea a schimbat sco- 
pul întrunirei şi convocarea s'a făcut pentru scumpetea 
vieţei şi contrabandele! Intrunirea searbădă, numai ora: 
tori takişti, afară de Grigoraş «maiden-speeeh»!). Fuziu- 
nea, «animal cu două capete», zice Regele. Take Ionescu 
a manevrat multă vreme pentru a se pune în calea, Rege- 

lui, care sa plimbat foarte mult. Regele însă la evitat 
cu grijă. 

  

Aux courses, Bussche me dit que Czernin ne lui a rien 
dit de nos affaires, mais qu'il. rentreraiţ jeudi ou vendredi. 

Il y a pour sâr des râticences.., 

Le Roi aux courses. Trăs aimable, tr&s dispos6 ă causer 
et ă se montrer avec moi, calme, Je lui annonce qu'on râpan- 
dait la nouvelle ehute Czernowitz. Ie Roi trouve qu'il n'y 
aurait rien d'etonnant; qu'il y aura encore plus d'un rs- 
mous ; que seuls les d&veloppements ultârieurs de !Poffensi- 
e peuvent compter, Il a vu Filipescu (je le savais par Bus- 
ssche), qui ne lui a pas dit un mot de politique €trangers, 
dou conelusion qu'il ne se passerait rien aujourd'hui Dacia. 
Îl y a eu runion convoqute par la fusion sur program- 
me politique €trangăre. Ensuite la Fedâration s'est substi- 
tute et cette fois la convocation portait sur la chert6 de la 
vie et les contrebandes. — Terne. — Orateurs takistes seuls, 
sauf Grigorash maiden-speeeh. La fusion «animal cu două 
capete». 

Take Ionescu a longuement manoenvre pour se mettrs 
sur le chemin du Roi, qui a beaucoup circul. Le Roi la 
€vit6 avec soin,
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6 Iunie. — In telegrama particulară din luna trecută, anunțând lui Blondel punerea, în retragere, îi se spunea, — textul mi-a fost raportat de A. Darvari care la vă- zut — că se simţea nevoia «de a se fortifica acţiunea, diplomatică şi militară în România». Incidentul dela Ma- 
morniţa, este, desigur, o aplicare a acestui principiu. 

Stere îmi trimite pe Blumenfeld ca să-mi comunice: că Brătianu este turburat întrun mod, îngrijitor. El pre- supune, sau că Ruşii îi cer să fixeze un termen conven- 
ției sale, sau că ei îl ameninţă că vor trece prin Româ- nia. Aceasta trebue apropiată de ştirea lui Bussche din 
3 Iunie. Dar, fapt extraordinar : Blumenfeld îmi spune: 
că, găsindu-se eri în biurourile «Adevărului», un ofiţer de Stat-Major a venit la 1214 să comunice din partea, lui Ilieseu luarea Cernăuţului. Ceeace face că «Adevărul» anunţă «...ni se confirmă din sorginte oficială !» 

Bussche îmi arată, dintrun raport al unui foarte bun: informator, apreciaţiunea arătată şi lui Stirbey, că Bră- 
anu nu va merge niciodată în contra Ruşilor, şi că nu 
are decât un ţel: aşteptarea unui succes al Quadruplei ! Pentru prima, dată Bussche nu mai are încredere oarbă. 

  

6 juin. — Dans le tâlegramme particulier du mois der- nier, annoncant ă Blondel sa mise ă la retraite — ţexte rap- rurt6 comme vu par lui (par A. Darvari) — i] lui 6tait dit qu'on sentait la nâcessit6 «de fortifier Faction diplomatique et militaire en Roumanie». — L'incident de Mamornitza, en est siirement une application. 
Stere m'envoie Blumenfeld me communiquer que Bra-— tiano est trouble d'une manitre inquistante. Il suppose ou bien que les Russes lui demanderont de fixer un terme ă sa convention ou bien qu'ils le menacent de passer â tra- vers la Roumanie. A rapproeher de la nouvelle de Bussche du 3 juin. Mais, fait extraordinaire: Blumenfeld me dit que se trouvant hier dans les bureaux «Adevărul», c'est un of- ficier dWEtat Major qui est venu 4 19% communiguer de la part Iliescu la prise de Czernowitz, — ce qui fait que l<Ade- varul» annonce: «ni se confirmă, din sorginte oficială!» "— Bussche me montre le rapport d'un informateur d's- lite, Pappreciation —_ montrâe aussi ă Stirbey — que Bra- tiano ne marchera jamais contre Russie et Quill wa qweune corde: esptrer un succes de la Quadruple. — C'est la pre=
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în Brătianu !! — EA ştie că guvernul a interzis transmi- 
terea, tolera ic a comunicatului nostru ! 

8 Iunie. — A. Darvari vine să-mi spue că Bussche a. 
fost eri la, nevasta lui ca să se plângă că nu vreau să for- 
mez, cu Carp, un partid mare, ceeace ar schimba faţa. 
lucrurilor. — Darvari şi cu mine suntem foarte sur- 
prinşi ; el, de această comunicare ; eu, de coincidenţa că 
Luni Blumenteld î îmi exprimase aceeaşi plângere, ca ve- 
nind dela, Stere. — Eu : «Carp, ar însemna, războiul ime- 
diat : îl crezi oare posibil ? — Darvari: «Nici posibil, 
nici de dorit»..— Eu: «Bussche ar dori acum să facă 
«machine en arriăre», după ce a arătat prea multă încre- 
dere lui Brătianu!»—Darvari: «Asta, este greşeala cea. 
mare a lui Bussche. Când m'am dus să-i anunţ opera Sin- 
dicatului micilor morari, în loc să sară în sus de bucu- 
rie, el mi-a recomandat înainte de toate să fie de acord. 
cu guvernul !» 

— In acel moment, intră, Bussche, Eu reiau, ă pro- 
pos de Blumentelă, care ar fi povestit că i-aşi fi. spus că. 
am avut, sau că voi avea o conversaţie cu Czernin, — 
lucru inexact, — plângerea lui Carp, ca venind dela; 

  

mire îois que le gouvernement a interdit la transmissiori 

telegraphique de notre communique. 
8 iuin. — A, Darvari: Bussche s'est annoncă hier chez 

sa femme pour se plaindre que je ne veuille pas former avec 
Carp un grand parti, ce qui changerait la face des choses. — 
Tres surpris, et Darvari et moi, de cette communication 3 
moi de la coineidence que lundi Blumenfeld m'avait ex- 
prim la mâme plainte comme venant de Stere dâtail pas. 
notă sur le coup. — Moi: Carp, c'est la guerre de suite; la 
croyez-vous possible? — Darvari: «Ni possible, ni dâsi- 
rable!» — Moi: «Bussehe voudrait maintenant faire ma-- 
chine en arrire apres avoir marqu6 trop de confianee ă 

Pratiano». — Darvari: «C'est la grande faute de Bussche.. 

Quand j'ai 6t6 lui annoncer Poeuvre du syndicat des pe- 

tits menniers, au lieu de me sauter au ecou, il ma surtout 

recommand6 d'âtre d'accord avec le gouvernement> ! Lă- 

dessus entre Bussehe; je reprends ă propos de Blumen- 

feld, qui aurait racont€ que je lui avait dit avoir eu ou 

devant avoir une conversation avec Czernin — chose 

inexacte — la plainte Carp comme venant de Stere. Il.me
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Stere. Bussche îmi spune numai decât, că Maiorescu a 
fost o mare desiluzie pentru el, că Maiorescu vrea să fie 
el şeful viitorului guvern, că pentru acest motiv el a fă- 
cut împăcarea cu Carp imposibilă : că este inexact că 
Carp este rău văzut de Rege, ete. El adaugă : «Este falş 
că Stere ar îi trimis pe Blumenfeld ; Stere nu are încre- 
dere în el; Stere nu a văzuţ pe Brătianu şi, ceeace ştie 
Stere de Brătianu, o ştie dela d-na Sabina Cantacuzino!» 

Din toate acestea eu conchid: că Bussche devine 
nervos! Regretă el oare încrederea avută în Brătianu? 
Are Germania nevoe de noi şi se teme de lipsa de con- 
cesii a Austriei ? De ce Bussche găseşte de cuviinţă să 
reproșeze, — discret, dar reproşează — aşa zisele con- 
fidenţe făcute lui Blumenfeld ? Nu ar fi oare spre a găsi 

"0 scuză tăcerei probabile a lui Czernin ? 
— Arthur Rosenberg, totdeauna bine documentat, şi 

care învârteşte multe, îmi povesteşte că Vineri a fost la 
Cernăuţi pentru afacerile sale; colonelul Fischer Pa li- 
niştit : este o injurie de a crede că Cernăuţul poate să fie luat ! E aduce această veste lui Bussche, şi... a doua 

    

dit de suite que Maiorescu a 6t6 une grande desillusion pour lui, que Maiorescu veut âtre lui le chef du gouver- nement futur ; que pour cețte raison il a rendu impossi- ble la reconciliation avec Carp ; qu'il est faux que Carp socit mal vu par le Roi, ete, Il ajouta : c'est faux que Stere ai envoy6 Blumenfeld ; que Stere n'a pas confiance en “lui; que Stere n'a pas vu Bratiano et «ce que Stere sait de Bratiano, c'est de Sabine Cantacuzâne qu'il le sait». «Jen conclus que tout ces propos se tiennent fort bien et que Bussche devient nerveux. Regrette-t-il sa  confiance passe en Bratiano ? IL" Allemagne a-t-elle besoin de nous eţ «raint-elle absence de concession  Autriche? Pourquoi Bussche trouve-t-il bon de reprocher — discrătement, mais de reprocher — soit-disant confidence faite ă Blumenfelă ? Est-ce pour trouver une excuse au mutisme probable de Czernin ? Arthur Rosenberg, toujours bien ren.» seign6  — şi care învârteşte multe — me ra, conte que  vendredi il a ât6 ă Czernovitz pour ses af- faires; le colonel Fischer l'a rassur6. C'est une injure de croire que Czernovitz puisse âtre pris — il apporte ces nou- velles ă Bussche, et le lendemain la ville este oreupâe. Im-
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zI, Cernăuţul este ocupat ! Imposibil de a-şi da seamă 

de ce s'a, petrecut ! Tot noi Germanii vom plăti cu per- 
soana noastră !! Dintr'una într'alta, el îmi vorbeşte de 
Bussche : Om cu vederi largi, dar foarte preocupat de 
succesele sale personale ; se şi vede Cancelar; şi cu a- 
ceasta este foarte influenţabil. (Mă gândesc că cele câte- 
va prânzuri ale lui Carp cu Bussche, poate că şi-au avut. 

efectul în atitudinea lui Bussche, notată mai sus). — Ar- 
thur Rosenberg reproşează lui Bussche instituirea Comi- 

siunei Centrale : Brătianu nu mai putea, ţine în contra 
agricultorilor, şi niciodată guvernul german nu ar fi 
trebuit să trateze cu Comisia. Bussche a susţinut tot- 
deauna încrederea în Brătianu, şi aceasta nu era. păre- 
rea, coloniei germane. 

EI dându-se drept intimul lui Greceanu. îl întreb 
brusc, dacă traficase mult în timpurile din urmă. E] răs- 

punde că Greceanu i-a făcut servicii, dar totdeauna în 

mod gratuit; el nu ştie să fi luat bani dela cineva, deşi 
este în solda, Biroului Britanic. Era de faţă când Grecea- 

nu a telefonat «scumpului Pitts» că, după o luptă aprigă, 
reuşise să oprească autorizaţia de export înainte ca con- 

tractul englezese să fie împlinit. (Eu sunt victima, acestui 
fapt !) 
  

possible de se rendre compte de ce qui s'est passe ! «C'est 

encore nous les Allemands qui allons payer de notre per- 

sonne !» De fil en aiguille il me parle de Bussche : homme 

de grandes vues, mais trâs prâoccupe de succâs personnel : 

il se voit a6jă chancelier ; et avec ca tres influeneable. (Je 

me dis que les quelques dîners de Carp avec Bussche peu- 

vent. avoir eu leur reflet dans Vattitude notâe ci-dessus). 

Arthur Rosenberg reproche ă Bussche Pinstitution de la. 
commission centrale. Bratiano ne pouvait plus tenir contre 

les agriculteurs et jamais le gouvernement allemand n'*"- 

rait di traiter avec la commission Bussehe a tonjours prân& 
la eonfiance en Bratţiano et ce n'âtait pas Pavis de la colonie. 

Intime de Greceanu, dit-il, je Linterroge brusduement 
sil est vrai qu'il a beaucoup trafiqu€ ces derniers temps. R6- 
ponse : Greceanu lui a rendu des services toujours gratuits ; 
il n'a pris,ă sa connaissance, de personne, mais îl esț la solde 

du Bureau Britannique. Il 6tait prâsent gquand îl a tâlephon6 

ă son «cher Pitts»> qw'aprâs lutte violente il a rcussi ă empâ- 

'cher autorisation d'exportation avant que le contrat anglais 
m'ait 6t6 rempli. (J'en suis la victime!)



“4 NOTE POLITICE — 1916 

10 Iunie. — Czernin vine pentru câteva ore dela Si- naia. Răspunsul lui oficial : a văzut pe Burian: orice concesie teritorială exclusă ! — Arăţ mirarea mea, — E] Ppretextează greutatea, de a sacrifica, populaţiuni leale care sau bătut atât de bine. De exemplu : Randa e Bucovi- Dean, cum să-i sacrifici averea...? Eu : «Nu ar depinde de cât de el să fie general român, dar chiar de ar voi să rămâe austriac : confiscarea, averilor nu mai există». Mai pledez încă din punctul de vedere al celor trei na- ţionalităţi : Românii, Rutenii şi Evreii. Şi nu. mă declar învins, — Zâmbet din partea lui Czernin care, pentru mine, nu ascunde un refuz ireductibil. 
EI a văzut şi pe Tisza : «Nu se poate conceda nimie unei Românii ostile». — Eu: «Dar din momentul ce este vorba de o Românie aliată şi prietenă !» — Czernin: <Cu aliaţii, este cu totul altceva, vedeţi cum procedăm cu Bulgarii şi cu Germanii». — Nimic de definit: nici "măcar cu ce să poţi lega o conversaţie ulterioară. Czer- nin adaugă : «Dealtminterea, România nu va mişca înain- te de două sau trei săptămâni, când se va şti ce soartă va „avea, ofensiva rusească». — Eu: «Războiul va urma cu 

perspectiva, unei noui campanii de iarnă; intervenţia 
  

10 juin. — Czernin vienţ pour quelques heures de Sinaia. Sa râponse officielle: II a vu Burian: foute concession ter- -ritoriale este exclue. — Je marque mon €tonnement. Il al- legue la difficult de sacrifier des populations loyales qui se sont si bien battues, Ainsi Randa: îl est de la Bucovine, „comment sacrifier son avoir.. Moi: Il ne tient aqw'â lui d'âtre genâral roumain, mais sil veut rester autrichien, îl n'y a plus de confiseation. Je plaide encore au point de vue des trois nationalităs ; les Roumains, les Ruthines eţ les Juifs. Et je ne me dâclare pas vaincu. Sourires, qui pour moi ne cachent pas un refus irreduetible. Il a vu aussi "Tisza : «On ne peut rien conceder ă une Roumaine hostile». — Moi : Mais puisqu'il sagit d'une Roumanie alliâe et amie ? — Czernin : Avec les alliâs c'est autre chose ; vous voyez 
comment nous agissons avec Bulgarie et Allemands. — Rien de defini: pas mâme de quoi lier une conversation ult&- rieure, — Czernin : D'ailleurs la Roumanie ne bougera pas avant deux, trois semaines, quand on saura ce qu'il advient de loffensive russe. — Moi: Cest la guerre qui continuera, avec perspective d'une nouvelle campagne d'hiver ; linter-
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României, chiar dacă ofensiva este oprită, rămâne la 
preţ, căci ea, singură poate scurta, războiul», — Czernin : 
«Vă ofer altceva (?), un tratat de alianţă în privinţa 
Basarabiei, Puterile Centrale obligându-se să o apere în 
caz de ar fi atacată de Ruşi în viitor», — Eu: «Dar a- 
ceasta a fost totdeauna, înţeles aşa». 

— La ora 11 vine Bussche. El mă întreabă dacă ştiu 
cva asupra convorbirei pe care Brăţianu se zice că a 
avut-o cu Poklevsky. Se pare că Poklevsky a sondat de 
curând, — sunt vre-o zece sau cincisprezece zile, — pe 
Brătianu dacă nu ar fi venit momentul ca, atitudinea, a- 
micală a României să fie accentuată ? — Brătianu ar fi 
răspuns că ar fi gata să declare război Austriei dacă, 
1) ar fi o ofensivă pe toate fronturile Antantei ; 2) dacă 
o armată puternică rusească îl susţine în contra Bulga- 
riei (prin Reni-Dobrogea ? ?) ; 3) dacă se admite ca cu 
nicun preţ să nu fie obligat să declare război şi Ger- 
maniei. — Mărturisese că nu ştiu nimic. Bussche adaugă 
că cercurile Antantei reproşează lui Poklevsky că a fă- 

„cut acest demers. 

Referitor la recenta mea conversaţie, negativă ca 

  

vention de la Roumanie, mâme si Pofensive est brisâe, reste 
d prix, ear elle seule peut abreger la guerre. — J'oubliais 
d6tail curieux: Czernin : Je vous oftre autre (2) chose, un 
trait alliance au sujet Bessarabie, les puissances centrales 
s'obligeant â la dâfendre en cas d'attaque des Russes dans 
lavenir. — Moi: Mais cela a toujours 6t6 entendu ainsi! 

11 h: Bussehe. Il me demande si je sais quelque chose 
des pourparlers que Bratiano est censâ avoir avec Poklevsky. 
Il parait que Poklevsky a tât6, râcemment, — il y a 10, 15 
Jours — Bratiano si le moment n'etaiţ pas arriv d'accentuer 
jattitude amicale de la Roumanie? Braţiano aurait r6pondu 
qu'il serait prât ă dâclarer guerre Autriche: 1) sil y a une 
difensive sur tous les fronts de V'Entente; 2) si une forte 
armâe russe Vappuie contre la Bulgarie (par Reni—Dobro- 
gea) ; 3) si on accepte qwă aucun prix il ne soit oblige 
da dâclarer la guerre ă PAllemagne. — Yavoue ne rien 
savoir. Bussche ajoute que les cereles Entente reprochent & 
Poklevsky d'avoir fait cette d&marche. — Au sujet de ma 
ioute r6cente conversation, nâgative comme râsultat, avee
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rezultat, cu Czernin, pun lămurit întrebarea dacă Ger- 
mania nu vrea să ne sprijine. Răspunsul : «Nu! Cance- 
larul a făcut-o odată ; sa dus zadarnic chiar la Viena ; 
dar nu va mai reîncepe. Şi aceasta, l-ar face să creadă 
pe d-l Brătianu că avem nevoe de el; el a povăţuit şi mai 
povăţueşte să fie lăsat izolat. — Eu: «Aceasta, pentru 
guvern; dar pentru şeful opoziţiei ? — Bussche: «Nu 
sar reuşi în momentul de faţă!» — Eu: «Doriţi să vă 
evitaţi dificultăţi între aliaţi...» — Fără răspuns. 

11 Tunie. — Bussche îmi confirmă că un escadron 
austriac cu ofiţerii lui a trecut graniţa la Fălticeni, fiind 
rătăcit şi tăiat de armată. A văzut acum pe Morţun şi 
i-a exprimat speranţa că va fi recondus la, graniță ca 
Ruşii la Mamorniţa. Ia întrebat pe Morţun dacă este 
adevărat că Brătianu negociază cu Poklevsky. Morţun: 
i-a dat cuvântul că nu. — Bussche întreabă dacă nego- 
dieri nu au avut loc? — Morţun răspunde că acum 
vre-o 15 zile. Poklevsky a arătat multă insistenţă şi că 
Brătianu a răspuns evasiv. — Bussche a repetat răspun- 
surile pe care Brătianu le-a făcut lui Poklevsky şi a spus 
lui Morţun: «Trebue să ştiţi că sunt Germani în Bal- 

  

Czermin, je pose nettement question si Allemagne ne veut 
pas appuyer. Râponse: «Non! Le Chancelier Pa fait une 
fois; il s'est mâme rendu ă Wien en pure perte; il ne recom- 
mencera pas. Et puis cela laisserait eroire â Mr. Bratiano 
qu'on a besoin de lui; il a conseill€ et conseille de le laisser 
dans Pisolement». Moi: Cela pour le gouvernement; mais 
pour le chef de l'opposition? — Busshe: «On ne râussirait 
pas en ce moment!» — Moi: Vous desirez vous 6viter de dif- 
ficultes entre alli€s... Pas de r&ponse. 

11 juin. — Bussche 10 heures. Contirmation qu'un esca- 
dron autrichien avec ses officiers est entrâ frontiăre Falti- 
ceni, 6garâ et coupe de Parmâe. Il vient de voir Mortzun et lui a 
oxprimâ Pespârance qu'ils seront reconduits fronti&re comme 
les Russes de Mamornitza. Il a franchement pos6 question 
sil est vrai que Bratiano nâgocie avee Poklevsky. Il doane 
sa parole q'e non. Redemande: n'y a-t-il pas nâgociation ? 
Mortzun r&pond qu'il y a 15 jours Poklevsky s'est montr& 
insistant et que Bratiano a r&pondu 6vasivement, Bussche a 
repâtă les r&ponses que Bratiano a faites ă Poklevsky eta dit 
ă Morizun: îl faut que vous sachiez qu'il y a des Allemands
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cani şi în Austria şi că dacă, declaraţi război Austriei o 
să vă bateţi şi în contra, lor». 

Brănişteanu îmi repetă ceeace mi-a spus Bussche a- 
supra, conferinţelor Poklevsky-Brătianu şi că pentru 
răspunsurile ce a dat, Brătianu este copios înjurat ce 
cercul Filipescu. 

— La ora 4 Bussche se întoarce la mine pentru a-mi 
comunica o informaţie : la ulţimul Consiliu de miniştri, 
la care a asistat şi Pherekyde, sar fi hotărât în prinei- 
piu cooperarea României la acţiunea militară a Antantei; 
şi că Alex. Lahovary ar fi primit instrucţiuni pentru a 
regula totul cu Isvolsky. — Eu : «Nu cred. Astfel de ho- 
tărîri nu pot fi luate decât de toţi miniştrii, şi Costi- 
nescu e lipsă». — Vorbesc din nou de conversaţia ce am 
avut-o cu Ozernin şi arăt mirarea mea de oferta tratatu- 
lui referitor la; Basarabia, ca fiind o noutate. Ii reamin- 
tese că chiar el, Bussche,îl propusese la urmă şi că acest 
punct era câştigat : tratat de garanţie şi Germania ne dă 
artileria grea. Suntem de acord. 

12 Iunie. — Barbu Catargi îmi arată, scrisorile pri- 
mite dela, Paris. Fratele său Alexis nu se îndoeşte un 

    

dans les Balkans, îl y a en Autriche et que avec cux que 
vous vous batterea si vous declarez guerre ă Autriche, 

— Branisteanu me râptte ce que Bussche m'avait dit des 
conf6rences Poklevsky-Bratiano et que pour ses râponses 
Bratiano est copieusement înjuri cerele Filipescu. 

4 h. Bussche revient me communiquer une information: 
au dernier conseil des ministres, Pher€kyde auraiţ pris part 
et on aurait dâcid6 en principe accession de la Roumanie â 
laction militaire de PEntente et que Alexandre Lahovary 
a recu des instructions pour tout râgler avec Isvolsky. Moi: 
Je ne le crois pas. Des dcisions de ce genre ne seraient pas 
prises avec tous les ministres et Costinescu absent, Je re- 
parle de la conversation Czernin et je manque mon 6tonne- 
ment de loffre du trait au sujet de la Bessarabie comme 
&tant une nouveautâ. Je lui rappelle que lui-mâme. Bussehe, 

.a propost an dernier et ce point 6tait acquis: trait de ga- 
rantie et Allemagne donne artillerie lourde. Sommes d'ac- 
cord. 

12 juin. — Barbu Catargi me montre des lettres de Paris. 
Son frâre Alexis ne doute pas une minute de Ventrâe pro- 

mt
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minut de intrarea apropiată a României alături de Ar-- tantă, şi că se lucrează cu stăruinţă de Lahovary şi de el în acest sens. Franţa, este puterea care ne sprijină me- reu şi ne va apăra în contra extensiunilor Rusiei. 
Mă întreb atunci dacă informaţia de eri a lui Bussche, Isvolsky-Lahovary e lipsită de bază ? — Mai ştiu încă că Aslan i-a spus lui George Strat: «Grăbeşte-te, căci în curând avem război», — Şi colonelul intendent State Leonte a spus d-rului Dinu Brătianu, pe ascuns : «Fii gata, că în curând...» — Magnus Băileanu îmi raportă că pe munţii Mehedinţului se lucrează din nou cu intensi- tate. — Borş dela Tulcea a văzut cum la Reni se fae construcţii, fortificaţii, se aglomerează şlepuri şi va- poare. iar din partea noastră, nimic; iar pe înălțimile dela Isaccea nu se află nici un tun, 

13 Iunie. — Am vorbit eri la curse cu Bussche de toate aceste indicii. E] vine azi dimineaţă la mine : «Nu aveţi de gând să spuneţi toate acestea Regelui ?» — Eu: «Nu. Nu pot serie aceste lucruri, şi nu am ocazie să văd pe Rege». — EI: «De ce nu vă duceţi să-l vedeţi ?» Eu: «Aveam de gând să fac zilele acestea, o comunicare ofi- 
a a N II 

chaine de la Roumanie aux cotâs Entente eţ qu'on y tra- vaille ă force entre les deux Lahovary et lui, La France est la puissance qui nous appuie constamment et nous defendra contre les extensions de la Russie. 
Nota. Je me demande alors si les informations de Bus- sche, hier, Isvolsky—Lahovary, manquent de base! — Je sais encore que Aslan a dit ă Georges Strat: «Gră- beşte:te că în curând avem răsboi» — et le colonel-intendant State Leonte a dit â Dinu Bratiano en cachette: «fii gata că în curând...» Magnus Băileanu me rapporte que sur les mon- tagnes de Mehedinţi on travaille de nouveau febrilement. Stefan Borş de Tulcea a vu comment â Reni on construit, on fortifie, on amasse chalands et bateaux; de notre câtâ rien ei pas un canon sur les hauteurs d'Isaccia, 
13 iuin. — J'ai caus6 avec Bussche, hier aux courses, de ces differents indices. II vient ce matin: «Ne comptez-vous pas dire tout cela au Roi?y — Moi: Non. Je ne puis 6crire ces choses lă, et je n'ai pas l'occasion de le voir,. «Pourquoi n'allez- vous pasle voir?» — Je comptais ces jours-ci faireâ Sa Ma- 
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cială M. Ș., cum vam spus pe vremuri, dar în faţa răs- 
punsului defavorabil al Austriei, mă abţiu !» — (Insuc- 

cosul îmi rămăsese pe inimă). 
14 Lunie. — Nenifescu mi-aduce o scrisoare dela Bel- 

dimun, prin care arată cât de mulţumit este Berlinul de 
demersul meu pe lângă Czernin şi de faptul că i-am lă- 

sat iniţiativa. Bussehe a raportat cu fidelitate conversa- 
ţia mea dela 1 Iunie. — Atunci, de unde vine abţinerea 
lui Bussche să susţie cererea ? — Neniţescu aprobă răs- 
punsul ce lam dat eri lui Bussche. 

15 Xunie. — Bussche a văzut pe Brătianu eri: decla- 
xaţie de neutralitate definitivă ! Ministrul nu vrea să se 
vorbească de ea. — Răspund : «Dela mine, nu se va şti 

ninuc; nu am obiceiul să repet ceva; aşa, pentru a nu 

descuraja pe nimeni, nu am comunicat nimănui răspun- 

sul negativ al Austriei. — şi cu toate acestea, Neniţescu 
î] cunoştea !» — E]: «Probabil dela Berlin, unde din ra- 

portul meu se cunoşteau propunerile a-tale...» 
16 Iunie. — Bussche a dus Regelui o comunicare a 

lui Falkenhayn asigurându-l că ofensiva rusească nu 

mai poate avea nici o însemnătate şi că măsurile sunt 

bine luate pentru a o reduce la un eşec sigur. — Eiveni- 
  

jest6 une communication officielle, comme je vous LPavais dit 
dans le temps, mais devant la r6ponse dilatoire de LAutricue, 

je m'abstiens! (J'avais sur le coeur ce coup de patte). 

14 juin. — Nenitzescu m'apporte lettre de Beldiman ou 

Beldiman lui dit combien on 6tait content ă Berlin de ma d&- 
marche aupres de Czernin et du fait de lui avoir laiss6 Lini- 

tiative; Bussche a rapport6 fidelement ma  conversation du 
l-er juin. Wou vient alors P'abstention de Bussche ă appuyer? 

Nenitzescu approuve ma r6ponse d'hier ă Bussche. 

15 juin. — Bussche a vu Bratiano hier: dec'aration de 
meutralul€ definitive. Le ministre ne veut pas qu'on en parle. 

Je replique: par moi on ne saura rien; je n'ai pas Phabitude 

de rien r&pâter, ainsi, pour ne decourager personne, je n'ai 
communiqu€ ă qui que ce soit la râponse nâgative de PAutri- 

che et pourtant Nenitzescu Ya connue— Lui: Probablement de 

Berlin că, par mon rapport, on eonnaissait vos propositions... 

16 juin. — Bussehe a port au Roi une communication de 

Palkenhayn Passurant que Poffensive russe ne peut plus 

avoir de porite et que les mesures sont bien prises pour la 
râduire ă un chec certain. Les 6v6nements de Bucovina et
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mentele din Bucovina și de pe tot frontul nu emoţionează. pe Rege. — Dacă Ruşii intră în Transilvania, vor fi mo- mente mai grele de trecuţ. — Bussche asigură că Regele nu împărtăşeşte modul cum a fost regulat incidentul dela, Mamorniţa. In tond, «chiar Brătianu era, de altă părere, şi dacă a primit scuza erorei, a fost din motive poli- tice(?)» — Nevasta unei persoane din anturajul imediaţ al lui Filipescu, i-a, mărturisit că pentru Ruşi aceasta era un balon de încercare. Regele recunoaşte că presiuni au fost făcute asupra lui Brătianu şi că probabil vor reîn- cepe. Bussche a comunicat că Brătianu declarase în ajun că va păstra neutralitatea definitivă, iar Regele a spus că credea şi EL că aceasta este politica probabilă a lui Brătianu (? ?) — Regele este liniştit şi bine dispus. 19 Lunie, — Dimineaţa mare întrunire federalistă, cu delegaţi. Mitilineu raportează : «Nimeni din Bucureşti, numai agenţi ; tot publicul adus din provincie», 
La curse: Toţi Englezii răspândese zvonul unei mari ofensive englezeşti, victorie pe un front de zeci de km., numeroşi prizonieri germani ete, Bunul Hamilton e des- 

  

  

de tout le fronţ n'Emeuvent pas le Roi. Si les Russes penă- trent en Transylvanie il y aura des moments plus durs ă pâsser. Bussche assure que le Roi ne partage pas la facow 

tiano <lui-mâme 6tait dun autre avis eţ sil a acceptă Pex- cuse de Lerreur, il y a eu des raisons de politique» (?). La femme d'une personne de lentourage immâdiat de YFilipesea lui a avoug que pour les Russes c'6tait un balon d'essai. Le Roi reconnaîţ que des pressions ont 6t6 faites sur Bra.-. tiano et qu'elles se renouvelleront probablemenț. Bussche a communiqu6 que Bratiano avait delarâ la veille qu'il gar- derait neutralite dâfinitive et le Roi a dit qu'il croyait bien que c'tait la politique probable de Bratiano (9). Roi tran- quille et de bonne humeur. 
19 juin. — Le matin grande r6union fâdâriste avea dâl6- gations. — Mitilineu ; «Personne de Bucarest, les agants seuls; tout le publie amenă de province». 
— Aux courses : tous les Anglais propagent nouvelle de: la grande offensive anglaise, victoire sur un îront de dizaine de kilomătres, nombreux prisonniers allemands ete, Le brave Hamilton este assez naif pour me dire (Flaut venait de



+ 
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tul de naiv ca să-mi spue — (Flaut câştigase) — că as- 
tăzi, din cauza marei ofensive, nimenea nu va fluera !! 

20 şi 21 Iunie, — Ofensiva pe frontul de apus pare a 
fi puţin lucru, şi se pare că Francezii au făcut mai mult 
decât Englezii, aşa de mândri acum două zile. 

— Am văzut pe Waldburg şi pe Szent-Jvany. Fără 
a critica pe Bussche, ei au aerul să-l acuze că, a fost prea 

“încrezător şi a contribuit mult la întărirea lui Brătianu. 
Este cam târziu pentru a, suspecta buna, lui credinţă şi 
pentru a-l acuza, că ascunde probabilmulte lucruri, Re- 
„gelui. 

23 şi 24 Iunie. — Iar se vorbeşte de o presiune a, Qua- : 
druplei Inţelegeri. Bussche a venit Joi la, dejun. Din iz- 
“vor foarte secret, cu temerea că dacă sar vorbi să nu fie 
descoperit, el îmi spune că Antanta a trimis răspuns lui 
„Brătianu că, dacă nici în împrejurările de faţă România 
nu se mişcă,.ei nu mai înțeleg să se ocupe de ca la 
Conferinţa, păcei. Brătianu a convocat consiliul de mi- 
niştri şi toţi, chiar Anghelescu, afară de Costinescu, au 
fost de părere că nu se putea intra. Costinescu rămăsese 
la Bucureşti pentru a, veghia... 

  

. 

gagner) awaujourd'hui, avec la grande offensive, personne 
“ne sitflera! 

20-21 juin, — I/offensive sur le front Est est peu ds 
chose et les Francais ont Pair d'avoir faiţ plus de besogne 
“que les Anglais, si fiers, îl y a deux jours. 

Vu Waldburg et Szent-Ivany. Sans critiquer Bussche, 
ils ont bien Pair d'aceuser Bussehe d'avoir 646 trop con- 
fiant et d'avoir beaucoup contribu ă forțifier Bratiano, Ii 

<est un peu tard pour suspecter sa bonne foi et pour l'aecu- 
ser de cacher probablement bien des ehoses au Roi! 

23 et 24 juin. — On parle de nouveau d'une poussâe de 
la Quadruple. Bussche est venu dâjeuner jeudi. De source 

“trâs seerâte, avee erainte, si on parle, d'âtre dâcouverte, il 
me dit que l'Entente a fait savoir â Bratiano que si mâme 
-dans les conjonctures prâsentes elle ne bougeait pas, eux 
wentendaient plus soccuper delle ă la Conference de lu 
paix, Bratiano a convogu6 conseil et tous, mâme Anghe- 
“lescu, sauf Costinescu, ont 6t6 d'avis qu'on ne pouvait bou- 
ger, Costinescu restait Bucarest pour veiller.
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Aseară «Adevărub conţinea o notă, — evident fac- 
tura Take Ionescu, — care confirmă deplin presiunea 
Antantei, dar. care eschivează răspunsul. 

— Azi dimineaţă Mişu Săulescu îmi comunică că 
Blank, care vine dela Viena şi dela Budapesta, sa în- 
tors de acolo cu convingerea că Antanta va încerca în. 
contra noastră lovitura reuşită cu Grecia. 

Aspura Salonicului: Falkenhayn a telegrafiat lui: 
Hammerstein că el pierduse speranța că Sarail va mai 
încerca vre-un atac! 

30 lunie. — Am văzut pe Czernin venit din Sinaia. 
Presiune să mă coalizez cu Carp. Bădărău şi Stere; dacă 
opoziţia, în acest mod, ar fi mai tare sar sta de vorbă 
cu ea. — Eu menţin punctul meu de vedere: a sta de 
vorbă; restul este treaba mea, din momentul când totul 
ar.fi sub condiţia de... — Cum această opinie a fost 
emisă, în ceeace priveşte pe Carp, de Bussche în mai 
multe rânduri, presupun că Puterile Centrale păstrează 
speranța să trateze cu Brătianu şi nu vor să-] sperie. 
Această supoziţie îmi este confirmată de Blumenfeld. 

Stere i-ar fi spus că aceasta este şi impresia pe care 
Carp a cules-o şi Ja Budapesta, 
  

Hier soir P«Adevărul» contenait un entrefilet — &videm- 
ment facture Take Ionescu — qui confirme pleinement la 
pression, mais exquive la râponse. 

Ce matin Michel Saulescu me rapporte que Blank, retour de Wien et de Budapest, est venu de lă persuad€ que LEn- tente allait essayer contre nous le coup de la Grâce, 
— Sur Salonique: Falkenhayn a tâlegraphi€ 4 Hammer- stein qu'il avait perdu Vespoir que Sarrail essaye encore une 

attaque ! 

30 juin. — Vu Ozernin, venu de Sinaia: Pression de m coaliser avee Carp, Badarau e Stere; si opposition 6tait 
aiusi plus forte, on causerait avea elle. Je maintiens mon point de vue: causer; le reste est mon affaire, puisque, tout serait sous condition de... Comme cette opinion avaiţ 6t6 
&mise — en ce qui regarde Carp surtout — par Bussche plu: sieurs fois, je suppose que les Puissances Centrales conser- 
vent l'espoir de traiter avec Bratianu et ne veulent pas lui donner ombrage. Cette supposition m'est confirmâe par Blu- menfeld. Stere lui aurait dit que c'est Vimpression que Car a cueillie aussi â Budapest.
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1 lulie. — Colonelul de Hammerstein nu este stărui- 
tor de loc. El recunoaşte că în situaţia actuală ar fi o 
răspundere prea mare să angajezi ţara într'o acţiune. 
EI o spune pentru Brătianu ; dar aceasta ni se aplică şi 
nouă. — Dealtminterea, nu avem ce ne trebue pentru 
un astfel de război. In Septembre, poate, se va avea 2800 
lovituri de tun; astăzi d'abia dacă avem 1500. 'Tunu- 
rile trag 100 de lovituri pe zi: deci d'abea avem necesa- 
rul pentru acţiunile preliminare — trei luni cel mult, — 
şi apoi...! După zece mii de lovituri tunurile trebuese 
să fie înlocuite; Germania a reînoit toată artileria ei : 
la, început s'au ivit mari dificultăţi. De unde va lua Ro- 
mânia tunurile de înlocuire ? 

Hammerstein spune că ofensiva franceză a avut un 
mare succes : 5 kl. de pătrundere. Ofensiva engleză : ni- 
înic ; armata franceză a fost nevoită să le trimeată trupe. 
Totul s'a oprit. şi nimic nu sa slăbit împrejurul Verdu- 
nului. 

4 Talie. — Take Ionescu-Filipescu au ţinut tocmai Joi 
întrunirea, lor. Dacia pe jumătate goală. Notabilităţile 
fost conservatoare sau abținut. Fiul Filipescu la Si- 
naia. Deşliu, plecat din ajun. Manifestaţie copilărească. 
  

l-er juillet. — Colonel de Hammerstein pas pressant du 

tout. Reconnaît que dans situation actuelle il y aurait grande 
responsabilii ă engager le pays dans une action. I] le dit pour 
Bratiano. Cea s'applique aussi ă nous. D'ailleurs on n'a pas 
ce qu'il faut pour une guerre pareille. En septembre on aura 
peut-âtre 2800 coups par canon; aujourdhui on aă peine 
1500. Les canons tirent 100 coups par jour: â peine a-t-on 

pour les actions prâliminaires ce qw'il faut — trois mois 
tout au plus — et apres: au bout de 19.000 coups les canons - 
doivent âtre remplacâs; PAllemagne a renouvel6 toute son 
artillerie: au commencement grosse difficult. La Roumanie 
cu prendra-t-elle les pitces de remplacement ? 

Hammerstein reconnait que Votfensive francaise a eu un 
grand succes; einq km. de pânâtration. L'offensive anglaise 
rien. Armee francaise a dă leur envoyer des troupes, Tout 
est arrâte. et rien m'affaiblit autour de Verdun. 

4 juillet. — Take Ionescu-Filipeseu ont tenu la râunion 
annonete, jeudi seulement. Salle Dacia demie vide: Les 

notabilites ex-conservairices absentes. Le fils Filipescu 
ă Sinaia. Deşliu parti de la veille. Manifestation enfantine.
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Discursurile adresate exclusiv Regelui. Acelaş “Lake Jonescu, foarte obrasnie la adresa Regelui. Iar Pilipes- cu, mojie cu unii miniştri. Denunţările de ordin inţer- naţional ar fi foarte grave dacă nu ar cunoaşte toată lumea faptele. — Este greu să se discerne motivul aces- tui atac subit. Blumenteld îl explică în modul următor : Grigore Filipescu a fost la Mille, acum opt zile; Mille rupând-o cu Acţiunea Naţională, el s'a plâns că Victor Antonescu a bârfiţ pe Federaţi la Paris, şi a ştiut să inspire o încredere nelimitată în Brătianu. (Lexi Ca- targi scria fratelui său Barbu, că Briand avea deplină încredere în Brătianu). Diplomaţia antantistă a desfăc- pe Federaţi : de aci eşirea violentă contra lui Antonescu, eri la Dacia. — Grigoraş ar fi adăugat că au certitudi- nea absolută că Brătianu va face în curând război pu: “terilor centrale, dar el singur; iar după un război glo- rios (!7) el va fi atât de stăpân pe situaţie. încât trebuie împedicat ca mobilizarea să-i găsească pe ei în afară de guvern : de aci necesitatea de a ataca pe Brătianu pen: tru a-l obliga să facă un guvern de coaliţie. Aceste expli- 

      

Discours adress6s exclusivement au Roi, Celui de Take „(râs impertinent ă Yadresse du Roi. Celui de Filipescu gros: sier pour certains ministres, Les d&nonciations Wordre in- ternational seraient tr&s graves si tout le monde ne connaissait „pas les faits, Difficile de discerner le pourguvi cette levea subite de boueliers. 
Blumenteld explique: Grâgoire Filipescu a 6t6 chez Mille, il y a huit jours, Mille ayant rompu avec PAction nationale. I! sest plaint que Victor Antonescu a surtout dâeri6 Paris les fâderâs et a su inspirer confiance absolue en Bratiano. (Lexys Catargi orivait ă son frâre Barbu que Briand avait foi entitre en Bratiano). La diplomatie ententiste a coun€ les f6derâs: de la la sortie violente contre Antonescu, hieră la Lacia. Grâgoire aurait ajoute qu'ils ont certitude absolue que Bratiano fera la guerre bientât aux puissances centrales, mais seul; aprts une guerre glorieuse (? 1) il restera, tellemen+ mafître de la situation qu'il faut empâeher que la mobilisa- tion vienne avec eux hors du gouvernement: de lă la nâees- sit d'attaquer Bratiano et de Pobligar â faire un gouver- nement de ooalition.
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caţii se ţin destul de bine... Blumenfeld trage concluzia: 
Brătianu se pregăteşte de război, Dealtminterea, Iliescu a 
lăsat să întrevadă colonelului Păianu şi generalului Sae- 
giu, rechemaţi, mobilizarea pentru jumătatea  lunei 
August. 

| 
5 Iulie. — Bussche vine dela Sinaia, şi dejunează la 

mine. Chiar azi dimineaţă (eram ocupat cu comitetul 
curselor) venise la mine şi insistase mult ca, să mă vadă. 
Deci grabă și grijă din partea, lui. E a primit o comu- 
nicare foarte secretă cu ordinul să mi-o comunice şi să o 
spue şi Regelui, de care speră că va fi primit mâine, El 
mă roagă să fac comunicarea şi lui Carp, dar numai lui. 
Mă mai roagă stăruitor să văd şi pe Rege. Iată comu- 
nicarea : «Diplomaţii Antantei discută, aprig planul tra- 
tatului care se va oferi României şi pe care d-l Brătia- 
nu, având în vedere precedentele lui conversații cu ei, 

* nu îl poate respinge». 
In anturajul Regelui, personalul nu este cumpătat 

şi mareşalul a sfătuit pe cinvea să nu-şi ia prea mult ba- 
gajla Sinaia, căci, în caz de mobilizarea bagajul va ră- 
mâne acolo... — Dealtminterea. H. Catargi a spus alal- 
tăeri, la mine, la masă : «In Septembrie... !» 
  

Ces explications se tiennenţ assez bien... Blumenfeld en 
vetire cette conelusion: Pratiano se prepare ă la guerre, 
D'ailleurs, Ilieseu au colonel Paianu et au gânâral Saegiu 

„rappeles, leur a laiss6 entrevoir mobilisation pour la mi- 
a0âf, 

5 juillet. — Bussche vient de Sinaia. [1 dejeune chez moi. 
Ce matin mâme (j'âtais comite courses) insistait pour me 
voir. Done hâte et marque d'imqui€tude, Il a recu 'communi- 
cation tres secrâte avee ordre de me le communiquer et de le 
dire au Roi, Espere âtre recu demain. Me prie de faire savoir 
ă Carp, mais ă lui seul. Me sollicite beauconpe de voir le Roi. 

«Les diplomates de J'Entente discutent vivement le plan 
du, traite qu'on va offrir ă la Roumanie et que Mr. Bratiano, 
vu ses prâcedentes conversation. avec eux, ne peut repous- 
ser». - 

Dans lentourage du Roi on n'est. pas râflechi et le Ma- 
rechal a conseill€ â quelqwun de ne pas emporter â Sinaia 
trop de bagages, car en cas de mobilisation ils y resteraienţ,... 

(D'ailleurs, chez moi, avant hier, Catargi a dit âă tabla: 
Im septembre... 9»).
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6 Lulie. — Bussche a văzut pe Stirbey şi i-a spus ca 
să fie repetat: «D-l Brătianu de mult ce vorbeşte cu 
Antanta, ţese cu mâinile lui plasa în care se va prinde 
singur b. — Cum primăria (?) a pus să se vopsească 
în negru partea de sus a câtorva felinare, celelalte ur- 
mând să fie stinse în caz de bombardare de avioane. 
Bussche a spus azi dimineaţă lui Brătianu că îi mulţu- 
meşte că s'a luat această precauţie tocmai în faţa lega- 
ţiei germane pentru a-l proteja în caz de bombarda- 
ment. (Este cel mai nostim mod de a lua în batjocură 
această nedibăcie care a îngrijorat foarte mult lumea). 
Brătianu a răspuns că nu luase e] inițiativa, acestei mă- 
suri! — Bussche a declarat lui Brătianu că ofensiva 
anglo-franceză nu dăduse rezultate şi că era un in- 
succes. 

— Pretutindeni nu se vorbeşte decât de mobilizare şi 
intrare în campanie. Generalul Burghe'e a spus rudei 
sale Pilostrat că în curând Ruşii vor fi la Fălticeni şi 
că trebue să fie bine primiţi : «Se vede că d-l Brătianu 
are angajamente». — Un ofiţer de Stat Major s'a dus 
să spue, verbal, colonelului regimentului 44 la Câineni, că 
nu trebuia, să se libereze oamenii şi să se oprească şi 

  

6 ivi!let. — Bussche vu Stirbey. II lui a dit pour que ce 
fut râpâte: Mr. Bratiano ă force ds causer avec Entente, tisse 
lui-mâme la ficelle dans laguelle îl se prendra. Comme la Ma:- 
ris fait peindre en noir le haut de quelques lanternes. les autreg 
devant âtre âteintes en cas de bombardement par les avions, 
Bussche a dit ce matin ă Bratiano «qu'il le remerciait d'a- 
voir prist cette precaution juste devant sa Lâgation pour la 
protâger contre le bombardement». (C*est la meilleure mo- 
querie ă ladresse de cette insanite qui a beancoup inquiâtâ). 
— «Bratiano a r&pondu qu'il n'avait pas eu initiative de 
cette mesure», — Le premier (Bussche) lui a deelarâ que pour: 
lui Yoffensive anglo-franoaise n'avait pas donnâ de râsultat. 
C'est un insucets. 

— Pourtant on ne parle que mobilisation et  entrâe en 
campagne. Le genâral Burghele a dit â son parent Filos- 
trat que sous peu les Russes seront ă Falticeni et qu'il fan. 
dra bien les recevoir: «se vede că d-l Brătianu ara angaia- 
mente». Un officier d'Etat Major est venu dire verbalement: 
au eolone! du 44-me ă Caineni qu'il ne fallaiţ pas liherer les
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serii'e următoare, iar ofiţerii cari erau în permisie de 
douăzeci de zile, au fost rechemaţi prin scrisoare, sub 
pretextul că trebuiau să se dea în primire lucrările exe- 
cutate .a tranșee. — 'Trebue ca Randa şi Waldburg să 
fie foarte îngrijoraţi pentru ca să fi venit să mă întrebe 
dacă vedeam situaţia în negru. 

— C. Diamandi dela, Petersburg e de zece zile aici 
şi n'a venit să mă vadă! La club Pam găsit conferind 
cu Argetoianu. dar la mine nu a pus piciorul. Evident 
că este un cuvânt de ordine. De altfel Stere îmi trimite 
răspuns prin Blumenfeld, că Diamandi lucrează pe 
lângă Brătianu pentru a-i proba că Ruşii au rezerve 
şi muniții de patru ori mai mult decât Germanii. Stere 
este de părere că ar trebui atacat acest agent care este 
mai rus chiar ca Poklevsky. 

— D-1 de Schelling, dela «Birjewia Wiedomosti», 
cunoscut, vine la mine şi îmi face o pledoarie pentru 
acţiune : 1) Pericol ca Ungaria să capituleze. Cum ea 
ar fi silită să dea partea ei din Galiţia pentru «Regatul 
Poloniei» şi Bosnia şi Herţegovina pentru Serbia, —. 
«Serbia înainte de toate», — va fi imposibil să i-se mai 

« 

hommes et garder aussi la sârie suivante, et par lettres les: 
ofiiciers en permission de 20 jours ont 6t6 rappelâs sous le 
pretexte de rendre compte du travail des tranchâes ; et il 
faut au'on ait des inquietudes pour que Randa et Waldburg 
soient venus me demander si je voyais situation en noir. 

Diamandy de Petersbourg est depuis 10 jours ici et n'est 
pas venu me voir! Au Club Vai trouvâ confârant avec Ar- 
getoianu. mais chez moi pas mis les pieds. Evidemment mot 
d'ordre. D'ailleurs Stere me fait dire par Blumenfeld que 
Diamandv travaille Pesprit de Bratiano pour lui prouver 
que les Russes ont des r€serves et des munitions quadruples 
de ce que peuvent aligner les Allemands. Pour Stere i! fan. 
drait attaquer cet agent plus russe que Poklevsky. Mr. de 
Schelking de la «Birjewia Wiedomosti» — dâjă connu — 
vient me voir. Plaidoyer pro action: 1) Danger que la Hon- 
grie ne capitule. Comme elle devra donner sa part de la Ga- 
licie pour «le Royaume de Pologne» et la Bosnie et la Her- 
tzegovine pour la Serbie — «la Serbie avant tout», îl sera 
impossible de lui prendre quelque chose encore pour la Rou-
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ia ceva şi pentru România. 2) Sau distrus Austriacilor 26 de divizii din 56 ; când frontul lor va fi străpuns, nu se va pierde vreme pentru a-i nimici şi trupele vor fi 
îndreptate spre nord, pentru a învălui pe Hindenburg; atuncea cui va mai întinde mână armata românească dacă se hotărăşte prea târziu ? 3) Dacă Românii nu aran- Jează acum ceva durabil cu Rusia, imediat ce Bulgarii vor fi gonit pe Regele lor, Ruşii îi vor relua la sânul 
lor. — Acest domn va reveni să mă, vadă poimâine. 

8 lulie. — Urmarea vizitei lui Schelking dela ora 11 la 1. El prânzise în ajun cu Take Ionescu, la Enescu : «Foarte hazliu şi mult spirit». (Mi se raportase că gla- sul strigător şi cuvintele sgomotoase ale d-lui Take fă- 
«cuseră scandal. El face, prin trenuri la Palat, peste tot, pe «comis-voajorul» antantist), — D-l Schelking spune: «Brătianu nu mai poate să nu meargă cu NOI ; în mo- 
mentul de faţă se discută contingentul de Ruşi pe care trebue să-l punem în Dobrogea, şi, odată această conven- ţiune stabilită, va trebui ca el să se descopere. Până a-. cuma, ne-a legat la gard ; noi îl vom lega de acum în- colo, căci cu Germanii e ars ; nu va putea niciodată să 

  

manie. 2) On a dâtruit aux Autrichiens 26 divisions sur 56; quand on les aura enfoncâs, on ne restera pas ă les achever mais on remontera vers le Nord pour tourner Hindenburg : alors â qui donnera la main Parmâe roumaine si elle se d&- 'cide trop tard? 3) si les Roumains ne fondent rien de durable avec Russie maintenant, sitât que les Bulgares auront ren- voyE leur Roi, les Russes les reprendront dans leur giron. Ce Monsieur reviendra apres-demain. 
8 juillet. — Suite de la visite Schelking. De 11 h.â1h.[! a dîn6 la veille avec Take Ionesco chez Enescu: «Trâs amu- sant et beaucoup d'esprit». On m'avait rapporte que les 6clats de voix et les brillantes paroles de Mr. Take avaient fait scandale. Il fait dans les trains, au Palais, partout le com- Mis-voyageur ententiste,. 
Mr. Schelking: «Bratiano ne peut plus ne pas marcher: on est en train de discuter le contingent des Russes que nous -devons mettre en Dobrogea et une fois cette conwention €tabli« il faudra bien quii se decouvre. Il nous a faiţ mareher jus- 'Quă prâsent; est nous qui le ferons marcher, ear avec les - Allemands il est brâl6; jamais il ne pourra alle avec eux.
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meargă cu ei. — Şi Federaţii sunţ nemulţumiţi de el; 
şi ei — ca şi d-voastră — nu ştiu ce va face. — Noi ştim 
că, eu toate angajamentele luate, multe lucruri au ţrecuţ 
în Bulgaria ; un ministru mi-a daţ cuvântul de onoare 
că nu trecuse nimic, şi eu ştiu numărul de kile de grâu, 
numele şi numărul şlepurilor. Cererile au fost în adevăr 
de necrezut, : de ce nu ni sa cerut şi Moscova şi Petro- 
grad? Poklevsky recunoaşte că d-ta ai avut dreptate 
şi că România nu a fost nici eu Rusia, nici cu Germania, 
nici neutrăa. 

— Hammerstein îmi aduce rezumatul audienței de: 
eri a lui Bussche la Rege, — E a raportat Regelui ceea ce mi-a comunicat special mie în ziua de 5. Regele : «Ni- 
mica oficial şi nimica, schimbat, dar poţi să ştii ce va 
aduce viitorul?». (Ceeace spune Hammerstein este din a. 
treia mână, dar el insistă, «asupra, micei rezerve (sic) a 
M. $.) — Iliescu nu va, trece şef de Stat Major. —Re- 
zele nu ştie nimie despre manevre proectate, şi ele nu: 
vor avea loc. — Acestea sunt cele trei răspunsuri ale 
vegelui, pe care îl rog pe Hammerstein să mi le mai 

repete. ; 
Vorbim: Se joacă cu tocul; dacă România face un: 

    

Les fedâristes, eux aussi, sont mâcontents de lui; eux aussi, 
tout comme vous, ne savent pas ce qu'il fera Nous savons ue, malgre les engagements, beaucoup de choses ont pass6 en Bul- garie; un ministre m'a donn6 sa parole que rien mavait pass et «je sais>» les pouds de bl, le nom et le nombre des sehleeps. Les exigences ont 6t6 râellement incomprâhensibles: pourquoi ne nous a-t-on pas demand€ Moscou et Petrograd aussi? Pok- levsky reconnatt que vous avez raison et qu'on n'a 6t6 ni avec la Russie, ni avee PAlemagne, ni neutre.» : 

Hammerstein m'apporte resumâ de Paudience de Bussehe, 
hier. ehez le Roi. Il a rapportă ce qu'il m'a spâcialemenţ com- muniqu€ le 5; le Roi «rien d'officiel et rien de changă, mais sait-on ce que peut apporter Vavenir?» — (Ce que dit Ham- 
merstein est de troisitmo main, mais îl insiste sur «la toute petite râserve (sic) que Sa Majeste a faite»-) Iliescu ne pas- sera pas Chef d'Etat Major. Le Roi ne sait rien des grandes manoeunvres projetâes et elles n'auront pas lieu. Ce sont les trois r&ponses du Roi et que je me fais râpâter. 

Nous: causons: On joue avee le feu; si la Roumanie fait
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pas greșit, va fi foarte grav. Măsurile sunt bine înţeles 
luate şi mai ales Bulgarii nu vor fi surprinşi. — Sunt 
aproape 1 milion de bulgari (?) numărând şi comitagii, 
execelente trupe de etapă ; turcii au armata din 'Pracia, 
— 4 corpuri, — şi o divizie de cavalerie ; Germanii sunt 
pretutindeni şi nu au retras nici un element, nici măcar 
pentru a para marea ofensivă, şi chiar la Vatra Dorna 
se va găsi artileria grea germană. Este o copilărie să 
se creadă că luptele se vor da în Dobrogea! La nord, 
Moldova, câmp de etape pentru Ruşi; la sud, linia Du- 
nărei, câmp de operaţie : deci, războiul va avea loc pe 
teritoriul românese. | 

— Am fost primit între orele 3 14 şi 5 de Rege. 
am găsit foarte cordial, şi bine dispus. Am început 
imediat : «Se joacă cu focul. — Regele : «Se vorbeşte 
mult şi prosteşte». — Ating chestiunea personală refe- 
ritor la spusele lui Procopiu, care ar fi spus lui Miti- 
lineu, după audiența sa dela 19 Aprilie, că Regeie ar fi 
făcut observaţia că într'o împrejurare nu aşi fi păstrat 
discreţiunea voită. Eu: «Dacă este o calomnie, ea va 
fi adusă la lumină : dacă este o greşeală serioasă, ar fi 
nemerit să mă retrag ca Rege'e să aibă în capul unui 

  

un pas înconsidere, ce sera grave. Les mesures sont naturelle- 
"ment prises et on ne surprendera surtout pas les Bulgares. Il 
y a pres d'un million de Bulgares (?) en comptant comitagi», 
excellents comme troupes etapes; les Turcs ont Parmâe de 
"Trace: 4 corps et une division cavalerie; les Allemands sont 
partout et nous n'avons retir€ aucun 6l&ment mâme pour parer 

ă la grande offensive, et ă Dorna Vatra mâme c'est notre 
grosse artilierie qu'on trouvera. Enfantillage de croire que 
cest en Dobrogea qu'on se baitera! Au Nord, la Moldavie, 
<hamp d'6tapes pour les Russes; au sud la lisne du Danube 
champ d'operation: done guerre sur votre territoire. 

— Recu par le Roi de 3% âă 5 moins 10. Accueil trâs cordial. 
Noi de bonne humeur. Commence de suite: on joue avec le 
feu. Le Roi: On parle beaucoup et bâtement. J'entame ques- 
tion personnelle. Procopiu ayant dit ă Mitilineu, aprâs son 
audience 19 avril, que Roi aurait fait remarquer que dans une 
circonstance je n'aurais pas garde la diserâtion voulue. — 
Moi: Si c'est une calomnie, elle sera tirte au clair: si est 
une faute sârieuse, au contraire, îl serait sâant que je me
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partid de guvern un om cu care să poată vorbi cu în- 
Civuere». —- begele : «Nu-mi reamintesc, în adevăr, aşa 
ceva». — Eu: «N'ar fi cumva referitor la divulgarea, 
telegrame.or trimise la Berlin la 22 şi 93 Ianuarie ?». 
Şi încetul cu încetul, Regele căruia îi spun că această 
divulgare este fapta cel puţin a lui Mişu Pherekyde, 
îşi reaminteşte şi exclamă de odată : «Dar, aceste tele- 
grame au fost făcute cu d-l Brătianu». (Vezi 3 Fe 
bruarie). 

Expun Regelui: 1) Cazul colonelului regimentului 
44 Câineni. care prin scrisoare a revocat concediile ofi- 
țerilor după ordinul verbal adus de un ofițer de Stat 
Major caz care poate să se repete cu toţi şefii. — Re- 
gele : «Cum am aflat că se revoacă concediile, am trimis 
răspuns ministrului că era o prostie, şi acum zilnice sem- 
nez concedii»... Eu: «Indie M. V. modul cum ordinele 
Ei sunt întoarse». 2) Cazul generalului Burghele, care 
vesteşte pe PFilostrat că peste câteva zile Ruşii vor fi 
la Fălticeni. (v. 6 Iulie). — 3) Cazul lui Teişanu, inspec- 
tor la calea ferată şi făcând parte din comisunea mixtă, 
cerând lui Cealâc să-l opereze imediat, căci în August va, 
avea loe mobilizarea. 4) Informaţiile precise asupra, tra- 

    

retirasse pour que le Roi ait ă la tâte parți de gouvernement 
un homme, avec lequel il put causer avec confiance. — Le Roi: 
Pas sonvenir, r6ellement, de chose pareille. — Moi: Ne serait- 
ce pas ă propos de divulgation des d&pâches envoy6es Berlin 
le 22/23 janvier? — Et petit ă petit le Roi, â qui je dis que 
cette divulgation est le fait tout au moins de Michel Ph&r€ky- 
de, s'exclame tout ă coup: «Mais ces dâpâches ont 6t6 faites 
avee Mr. Bratiano!» (V. 3/12 fevrier). 

— J'expose au Roi: 1) le cas Colonel 44-âme â Caineni, qui 
par lettres a revoqus les congâs des officiers sur ordre verbal 
apport6 par officier 6tat major, — le cas peut se repâter avee 
tous les chefs, — Le Roi: Dâs que j'ai lu qu'on revoquait des 
congâs. j'ai envoye au ministere dire que ctait une bâtise et 
journellement je signe 4es conges,.. Moi: J'indique la facon 
dont on tonrne ces ordres. — 2) Le cas du general Burghele 
prevenant Filostrat que dans qnelyue Jours Russes seront 
Falticeni; 3) le cas de Teişanu, inspecteur chemin de fer, de 
la commission mixte, demandant Dr. Cealic se faire opârer de 
suite parce que en Acâţilya mobilisation; 4) Les informa-
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tatului care se pregăteşte, şi afirmările lui Schelking care 
vorbeşte de convenţii militare, ete.—Regele : «Nu este 
nimic schimbat. Situaţia militară, indică, în cel mai rău 
caz, o amânare pentru Puterile Centrale. Partida noastră 
nu se va juca, cu uşurinţă şi aşa, pe neaşteptate. Este evi- 
dent că se fac presiuni. Dar înainte de toate trebue să 
vedem care este interesul nostru :  n'av6m interes să 
existe o Bulgarie mare. — Nu avem nevoe să vedem Un- 
garia întărindu-se ; ar fi rău pentru noi ca Rusia, să 
devie prea tare. Avem. în special interesul ca să fie o. 
Germanie foarte tare. Deci poziţiunea noastră este foarte 
grea şi foarte greu de «conciliat». (Este prima dată cână 
Regele vorbeşte cu mine în acest mod de Bulgaria: 
asta este produsul lucrărei lui Brătianu). — Eu : «Qer- 
mania, va fi contra-greutatea noastră faţă de Ungaria». 
— Regele nu credea, Austria, aşa de slabă. El spera, ridi- 
carea, ei. Germania, singură, este aceia care se bate pe: 
ambele fronturi ! 

Atrag atenţia Regelui asupra armatei bulgare, asu- 
pra 'Turcilor din Tracia, asupra Germanilor cari nu au 
fost retraşi din Balcani. — Regele : «Bulgarii au 500 

  

tions prâcises du traite qu'on prâpare et les affirmations de: 
Schelking parlant de convention militaire, ete... 

Le Roi: Il n'y a rien de changâ, La situation militaire în- 
dique tout au plus un peu de recul pour les puissances cen- 
trales. Notre partie ne pourra pas âtre joute 4 la legâre et 
ainsi, ă Pimproviste. Evidemment on fait des pressions, A- 
vant tout, faut rechercher quel est notre înterât: nous n'avons. 
pas interât â une grande “Bulgarie. Nous n'avons pas besoin 
de voir fortifier la Hongrie, Il est mauvais pour nous que 
la Russie devienent trop forte. Nous avons surtout de Pinteret 
qu'il y ait une Allemagne tr&s forte. Noire position est done 
trâs difficile, et tuăs difficile de «concillier». (C'est la premitre 
fois que le Roi me parle ainsi de la Bulgarie. C'est le produiţ 
du travail de Bratiano).—Moi: D'Allemangne sera notre con- 
trepoids vis-A-vis Hongrie. — Le Roi ne croyait pas Autriche 
si faible. Il] avait espâr& son relăvement. C'est PAllemagne 
seule qui se bat sur les deux îronts. 

Jatiire attention sur armâe bulgare, sur armâe turque 
de Trace, sur Allemands qui n'ont pas 6t6 retirâs Balkans. — 
Roi: Les Bulgares: 500.000 combattans; Parme turque; ne
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de mii de combatanți ; nu ştiu cât su oprit din armata 
turcească, căci multă a fost trimisă în Asia ; nu ered 
să fi rămas în Baleani mare lucru din armata, germană; 
poate că acuma în urmă s'au oprit retragerile. — Bul- 
garii sunt cu totul nesuferiţi. Seibia va fi refăcută». — 

Mai atrag atenţia Regelui asupra propagandei mi- 
litarilor, Ceeace nu s'a putut obţine prin gazete asupra 
opiniei publice, se încearcă prin ofiţeri şi aceasta este 
opera generalului Iliescu. Numirea lui Iliescu ea 
şef de Stat Major, ar fi un simbol de război. — Regele, 
surâzând : «Dar nu este. — Eu: «M. V. mi-a spus pri- 
măvara trecută că el nu va fi numit niciodată». — Re- 
gele : «Tot nu este încă '>. —- Bu: <Trebue să se sfâr- 
şească presiunea ce se exercită asupra Regelui, cu 
pretinsa opinie publică ; M. Va putut să se convingă 
prin fiasco întrunirilor». — Regele : «Cu toate sforţările 
făcute şi banii cheltuiţi. Dar ce vor aceşti domni ?». — 
Hu : «Puterea tb». — Regele: «Filipescu e nebun de ]e- 
gat. Lam văzut. Şi am fost silit să deschid perspective 
în sensul lui (înțeleg acuma de ce Filipescu se arată mul- 
țumit de Rege), dar i-am spus că doresc să ies învingă- 

      

sait pas combien on en a garde, car beauconp: envorâ Asie; 
troupes allemandes: îl ne doiţ pas en rester grand chose. 
Peut-âtre a-t-on, dans les dexmiers temps, cess& d'en repren- 
dre. Bulgares: «ils sont vraimenit dâsagrâables». La Serbie 
sera refaite, — Pattire attention. sur propagande des mi- litaires. Ce qw'on ma pas pu obtenir sur Popinion publique 
par journaux, on le tente par les officiers et c'est. Poeuvre 
du gâu6ral Iliesco. La nomination (Iliescu) comme chef ftat- 
Major serait symbole de guerre. — Le Roi, souriant: Mais 
il ne Pest pas. — Moi: Votre Majeste me Ta dit ce prin: 
temps qu'il ne le sera jamais. — Le Roi: «Il ne Pest ton- 
jcurs pas. — Moi: II fauţ dw'on cesse de faire pression sur 
le Roi avee pretendue opinion publique; Sa Majestă Pa tn par le fiasco des rtunions, — Roi: Malgr6 les efforis faits 
et Vargent. dâpensă ; — mais que veulent ces Messienrs ? — Moi: Le pouvoir, — Le Roi: Filipeseo est fou'ă lier. Je Pui 
vu. J'ai dii ouvrir des perspectives dans son 5ens (je com- 
pends pourgnoi Filipeseo se montre content du Roi) mais 
je lui ai dit que je voudrais sortir vietorieux, rien' ne pcur 

s*
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tor numai ca să fiu destul de tare, ca să arăt pumnul unelor elemente. D-] Take Isnescu vrea să intre în gu- vetn ? Prin ce mijloace ? (Şi Regele recită frazele lui. Take Ionescu la adresa Lui, la Dacia). 'Țara e prea mică pentru el ? Dar m'are decât să se ducă! Dar d-ta, Marghiloman, înţelegi un guvern naţional fără d-ta ?». — Bu: <Bu n'am părere de dat, dar dânşii ered că da». — Regele: «Un guvern naţional fără d-ta nu e admisi- bil». Mai pe urmă : Eu: «Aşi dori să văd plecat; pe Dia- mandy : prezenţa lui coincide în totdeauna, cu tractări şi semnături». — Regele : «El este foarte calm şi cu: noaşte bine pe Ruşi! 
— Văd pe Hammerstein la 5 % şi îi spun că nu tre- bue văzută situaţiunea în negru, dar trebue furnizate elemente de convingere că se mai află o armaţă germa- nă în Balcani şi mai ales să se provoace amabilităţi din partea Bulgariei ; Regele este probabil rău impresionat de incidentul Tzenescu. 
9 Iulie. — Radeff, probabil pus la curent de către Hammerstein, îmi spune că el sa silit în totdeauna să amelioreze relaţiunile cu România. Trebue să ştii să-ţi 
  

âtre assez fort pour montrer le poing î certains €lements. Mr. Take Ionescu veut entrer au gouvernemenţ ? Par quel moyen ? (Le Roi râcite les phrases de Take â son adresse, r6union Dacia). Le pays trop petit pour lui? Il na qw'a sen aller! «Mais vous, Marghiloman, comprenez-vous un gouvernement national sans vous» ? — Moi: Je n'ai pas d'avis â donner, mais eux pensent qu'oui. — Le Roi: «Gou- vernement national sans vous ? ce n'est pas admissible», — En un autre moment: Moi: Je voudrais voir partir Dia- mandy ; sa prâsence coineide toujours avee des tractations et. des signatures. — Le Roi: «Il est pourtanţ bien ealme ; il eonnaît bien les Russes, lui»! 
— Hammerstein â 5% h. Je lui dis quiil ne faut pas voir la situation en noir, mais il faut fournir des €lements de conviction qu'il y a encore arme allemande Balkans et surtout provoguer des amabilites de la part Bulgarie : le Roi est probablement fâcheusement impressionn€ par Pin: cident 'Tzenescu, 
9 juillet. — Radeftf, probablement mis an courant par Hammerstein : II] sest toujours appliqu6 ă ameliorer les relations avec Roumanie. I] faut savoir sârier des aspira:
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limitezi aspiraţiunile şi Bulgaria a câştigat mai mult, decât poate mistui în optzeci de ani. Ea nare nici o revendicare în contra României, cu toate că oamenii po: litici români au vorbit de restituţii pe cari Bulgaria nu le cere. — Există o unire adâncă între Bulgaria şi Ger: mania, şi Germanii au cuceriţ pe Bulgari prin puterea lor -de muncă, pe care acest popor de lucrători o admiră mai presus de toate. — Eu î] întreb ce s'a petrecut cu Tzenescu. — Radetf : «Guvernul nostru a, vestit pe De- russi (comunicare făcută, Prin secretarul general al afa- cerilor străine), că Rusciuk a, fost declarat teritoriu mi- litar, deci închis. Eu am făcut aceaşi comunicare lui Porumbaru. Această măsură era necesară pentru a mai împiedica spionajul, devenit foarte intensiv de când s'a creat un consulat rusesc la Giurgiu. — Am ceruţ să fiu prevenit când va pleca ataşatul, pentru ca, să-i or: ganizez călătoria prin Samowit sau Sistow ; cu. toate acestea, căpitanul 'Tzenescu a voit să treacă ; sentinela sa opus şi bineînţeles n'a vruţ să-şi părăsească postul pentru a, chema superiorii». — Recomand bunele pro- cedeuri şi ceva care să poată măguli pe Rege. — E]: 

  

tions et la Bulgarie a gagn plus quelle ne peut digerer en 80; ans. Elle n'a aucune r6vendication contre la Rouma- nie, malgr€ que des hommes politiques roumains aient parle de restitution que la Bulgarie ne demande pas. Il y a unioa profonde entre Bulgarie e Allemagne et les Allemand:s ont conquis les Bulgares par leur force de travail, que ce peuple de travailleurg admire par dessus tout. Je demande ce qui s'est pass6 avec Tzenesco, Lui: «Notre gouvernement a averti Derussi (communication faite par seerâtaire genâral aifaires 6trangâres) que Rusciuk avait €t6 dâclară territoire militaire et ferm comme tel. J'ai fait la mâme communi- cation Porumbaro. Mesure n6cessite pour enrayer espion- nage devenu titres intensif depuis qwun consulat russe a cite cree ă Giurgiu. J'ai averti qu'on me previenne quand Pattach6 partirait pour que je lui organise voyage par Sa. mowid ou Sistow; malgrâ cela le capitaine Tzenesco a voulu passer ; la sentinelle s'est opposte et naturellement elle ma păs voulu quitter son poste pour alles querir des supârieurs»! — Je recommande les bons procâdâs et quel- que chose qui puisse flatter le Roi, — Luj: Mr. Bratiano
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«D-l Brătianu este un vrăjmaş al Bulgaviei ; el nu poate 
ierta lui Radoslavof că a făcut o Bulgarie mare, când el 
Brătianu nu a făcut încă nimic. EI este prea personal. 
prea mulţumit de sine pentru a primi superio: 
rități chiar întâmplătoare. Să fii convins că dacă se. 
întâmplă ceva, dela granița Dobrogei va pleca scânteia. 

datorită vorbelor şi faptelor imprudente ale generalului 
Georgescu ! Bulgaria a propus crearea unei zone neu- 
tre şi România a refuzat. 

— Generalul Culcer este de părerea mea : politica 

României trebuie să meurgă mână în mână cu Bulga- 
tre şi România. a refuzat». 

— Generalul Hârjeu mi-a făcut o lungă vizită ; a 
venit să pipăe terenul : nu mi-a spus formal că se în- 

scrie în partid, dar... In audiența de concediu, Regele i-a 
spus că în curând va avea o reparaţie. (Cum ? EI a. pă- 

răsit definitiv oștirea !). 
— Stere, care se anunţase din ajun. vrea să ştie re- 

zultatul audienței. Ti spun cât de calm am găsit pe Rege: 
«Da ! dar Regele va resista oare ? Pricepe oare ?» Pen- 
“ru Stere. Brătianu nu poate face altă politică decât cu 

est un ennemi de la Bulgarie; îl ne peut pardonner âă Ra- 

doslavoff Mavoir dejă fait une grande Bulgarie, alors que 

'ui Bratiano ma encore rien fait. Il est trop personnel. trop 
imbu de lui-mâme pour accepter des superioritâs mâme for- 

tuites. — Soxez porsuade que. sil arrive quelque chose 

cest de la frontiere Dobrogea que partira P6tincelle grâce 

anx propos et actes inconsidâres dn gânâral Georgesco! La 

Bulgarie a propose creation zone neutre, Roumanie a re- 
fuse». 

Culcer est de mon avis: la politique roumaine doit alle: 

la main dans la main avee la Bulgarie. — Lă est Pavenir. 

Culcer est de mon avis: la politique roumaine doit aller 

rain ; ne n'a pas dit formellement qu'il s'inserivait. A 
Vaudience de eonge, le Roi lui aurait dit que sous peu îl au- 
vait une reparation. (Comment? Il ui quiite dâfinitivemeu: 
Parmâe !) 

Stere, qui s'âtait annoncă de la veille. vent savoir r6& 

sultat audience, Je lui dis combien j'ai trouvâ le Roi calme. 

«Da. dar Regele va rezista oare? Inţelege oare?» Pour 

lui, Brațiano ne peut faire d'auire politique:qwavec la Russia.
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Ruşii. Duca i-a spus : «Când va judeca că sa înşelat, el 

se va, retrage şi Marghiloman va lua guvernul». — Dar 
aceasta, când el Brătianu va, vedea că s'a înşelat: dar 
el nu o va vedea nici odată, sau o va vedea când totul 

va fi poate pierdut! Eu îl întreb: «Dar, d-ta. EI: 
«Când voi vedea o manifestaţie : Carp, Maiorescu, Mar- 
ghiloman, va fi datoria tuturor să-i dea concursul >. — 
Eterna lui lipsă de iniţiativă !... 

11 Iulie. — Eri gazetele care primese comunicări ger- 
mane. vorbeau de o slăbire subită a inteligenţei lui 

Sassonov. Astăzi de dimineaţă Westnie anunţă că este 
înlocuit cu preşedintele de consiliu Stuermer. Nu conge- 

diu ; dar înlocuire după cererea lui! 

Regele care plecase la Sinaia pentru vre-o 10 sau 
12 zile (se suspendase chiar audienţele în acest răstimp), 
se reîntoarce subit la Bucureşti astă-seară. Quid ? 

12 Iulie. — Mare excitare în oraş! Gazetarii raportă 
(10%) că un consiliu de miniştri ar avea. loc la Brătianu 
(ştire inexactă). Wyzanti înapoiat din Sinaia. sora mea 

  

Duca lui a dit: «<Quand il jugera av'il s'est trompâ, îl se 
vetirera, et Marghiloman viendra». — Mais. est; quand lui. 
Bratiano, aura vu qu'il s'est trompă: îl ne le verra jamais. 
ou le verra. auand font sera peut-âtre perdu! — Je lui 
demande : Et vous? — Lui: Quana îl vera une manifes- 
tation Carp, Maioresco, Marghiloman, ce sera le devoir de 
tout le monde de lui prâter son eoncours. — 'Tonjours son 
mangue dinitiative ! | 

Il juillet. — Hier les journaux qui recoivent des com- 
munieations  allemandes  parlaient  subitement d'une fai- 
blesse d'esprit de Sassonow. Ce matin le «<Westnik» annonce 
qu'il est remplace par le President du Conseil Stuermer. 
Pas de cong6, mais remplacement sur sa demande! — Ze , 
Roi, qui etait cense partir Sinaia pour dix jours — on avait 
m&me suspendu les audiences pour ce laps de temps — 
rentre subitement Bucarest ce soir. Quid? 

12 juillet. — Grande excitation en ville. Journalistes 
rapportent (104) qu'il y a Conseil] des ministres ehez Bra- 
tiano. Wyzanti retour Sinaia. Heltne par lettre me disent
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prin serisoare, îmi spun că aseară a fost panică la Si- naia şi că lumea, voia să plece : Mobilizare. — Blumehe feld raportează că a auzit cu urechile lui pe Po- klevsky zicând lui Mişu Cantacuzino, în sala de Joe dela Sinaia : «De astădată veţi intra b. Blumenfeld zice că Bussche ar fi foarte surescitat. Il voi vedea, după amiază. — Colonelul Sturdza, care a fost la mine, mi-a po- vestit că colonelul Ioanid, aghiotantul lui Iliescu, i-a spus, acum: 14 zile, să nu-şi lase familia, la Tekir-Ghiol şi că n'ar putea, să se folosească de concediu, fiindcă înainte de 10 zile (au trecut) va avea, loc mobilizarea. Prezan a trimes ofițerilor săi lista. gazetelor pe care ei nu trebue să le citească, în care listă intră şi gazetele mele. Mai mult, el a dat ordin ofiţerilor lui să nu mai frequenteze prăvălia bărbierului la modă anume Voigt, fiindcă era Serman, cu toate că este stabilit la Iaşi de 35 de ani: 
— Se pare (Blumenfeld) că Schelking a anunţat a- cum două săptămâni căderea lui Sassonov şi că Po- klevsky este acela care i-a recomandat-să nu facă vre-o campanie în contra, lui Brătianu, ceeace a făcut pe Fili- 

  

qu'lier soir il y a eu-panique â Sinaia et qu'on voulait par- tir: la mobilisation. Blumenfeld rapporte avoir -de ses oreil- les entendu Poklevsky dire â la salle de jeu ă Michel Can- tacuzâne: «Cette fois-ei vous marchez»; il diţ Bussche trăs surexeit€. Je le verrai tantât. | Le colonel Sturdza qui vient me voir me raconte que le Colonel Ioanid, aide de camp de Iliesco, lui a dit, il Ya 14 jours, de ne pas laisser sa famille ă Techirghiol. eţ qu'il ne pourrait pas jouir de son congs, ear avant 10 jours (ils sont 6coul6s) il y aurait mobilisation. - 
A bon entendeur,.., 

| Oubli€ de noter: Prezan a faiţ parvenir ă ses officiers une liste des journaux qu'ils ne devaient pas lire. C'est par * Sturdza la confirmation de ce que mes journaux attribuaient ă ses sousordres. De plus, îl a fait dire ă ses officiers de ne plus frequenter la boutique du coiffeur a la mode Voigt. parce que Allemand, quoique depuis 35 ans tabli Tassy. 
Il paraît (Blumenfeld) que Schelking a annoncâ il Ya deux semaines la chute de Sassonow et que c'est Poklevsky qui lui a recommand€ de ne pas faire de campagne contre Bratiano, ce qui a rendu furieux contre Poklevsky et Fi-
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pescu şi pe Take Ionescu furioși în contra lui Poklevsky. Schelking nu crede ca Brătianu să intre în acţiune în a- "cest moment (vezi 6 Iulie). a 
iai Hammerstein, care acurnă 5 zile mă înştiinţase în 
mod confidenţial că, Falkenhayn are să împăneze armata austro-ungară cu Germani, îmi comunică în scris: «Din 
sorginte sigură aflăm că trânsporturi de trupe germane 
în Ungaria au fost văzute pe drum în Carpaţi». Priceapă “cine vrea... ! a i 

_— Bussche, sosit dela Sinaia, dejunează la mine” cu G. Stirbey. Regele a sosit pentru a sta aci până Joi. Bus- sche i-a comunicat prin Stirbey ceeace voia să-i _comu: 
nice'eri la. Sinaia în momentul când. Regele pleca, în. au- 
tomobil (ora 6) : Guvernul german află din Kopenhaga. 
că din ceas în ceas.se aşteaptă acolo la consulatul gene- 
ral vestea mobilizărei române. Dacă ea ar avea loc, gu- 
vernul german ar considera, faptul ca o ameninţare şi ar 
fi silit să ia măsuri în Consecinţă». Această comunicare trebue să fi fost primită de Rege pe când era în confe- 
rință cu Brătianu, care a fost la E] imediat ce a, sosit 
din Florica, dela ora 11 la 12%. Bussche face observa- 

    

lipeseo et Take. Schelking ne croit pas que Bratiano mar- che en ce moment. (V. 6 juillet). - 
Hammerstein qui, il y a cinq jours, m'avait confiden:- tiellement fait savoir que Falkenhayn allait truffer d'Alle- 

mands l'armâe austro-hongroise, me communique par 6erit caus zuverlaessiger Quelle erfahren - wir, dass deutsche Truppentransporte in Ungarn auf dem Wege in die:Kar- 
pathen. gesehen worden sind», - i 

Bussche arriv de Sinaia, dâjeune chez moi avec G. Stir.- tey. Le Roi est arrivâ pour un s6jour jusgw'ă jeudi. Il lui a fait parvenir par Stirbey la comuniecation qu'il a, voulu lui faire ă Sinaia ă Pheure mâme oâ le Roi partait hier, 6 b. 
en auto: «Le gouvernement allemand apprend de Copenhague 
que d'une heure & Pautre on Y attend au Consulat gencral la nouvelle de la, mobilisation roumaine. Si elle avait lieu, le 
gouvernement. allemand considerait le fait comme une me. 
nace et serait oblige de prendre ses mesures en consequence». 
Cette communication a dâ arriver au Roi pendant sa confe- vence avec Bratiano qui a 6t6 chez le Roi, sitât â son ar- rivâe de Floriea, de 11 h. a 12%. Bussehe faiţ remarque: que
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ția că niciodată Brătianu nu stă atâţ de mult la M.S. 
Ministrul este foarte îngrijat de procctele lui Brătianu. 
EI crede că Brătianu va invita pe Ruşi să calce terito- 
riul românesc cu masse mari de trupe şi că în acest mod 
el va. pune pe Rege în faţa faptului îndeplinit. — Există 
un raport asupra spuselor lui Diamandy. Bussche cfarmă 
că e foarte exact şi că a putut să-l verifiee şi pe 
altă cale. Diamandy ar fi povestit că în ziua de 10 Tulie 
stil nou a avut loc o conferință între Brătianu, Poklev- 
sky şi el. Poklevsky a oferit şi o convenţie de prietenie 
generală şi o convenţie militară; Brătianu nu a reţinut 
decât a doua ideie. A fost vorba: 1) De cei 200.000 Ruşi 
de ajutor. Poklevsky ar fi răspuns că s'a aşteptat atâta 
vreme, încât li s'au dat o altă destinaţie şi că nu se mai 
dispune de numărul întreg; iar Brătianu nu ar fi insis- 
tat asupra numărului. — 2) Ar trebui ca Sarrail să-si 
înceapă acţiunea, căci România, singură nu poate mişea. 
3) Brătianu vrea să fie asigurat de organizarea unui 
transport serios şi continuu al munițiilor sale. S'a vor- 
bit de «Bistriţa» ce se află încă la Barcelona şi de vapoa- 
rele române sosite la Vladivostok. Ca probă de hotărâ. 
rea dea intra. Brătianu a dat tocmai faptul că el 

  

jamais Bratiano ne reste si longtemps chez Sa Maijeste. Le 
ministre est tr&s inquiet des projets de Bratiano, Pour lui 
Braâtiano invitera les Russes â entrer en masse sârieuse et 
c'est de cette facon qu'on mettru le Roi daraut fait ucconmn- 
Pi. — Il a un rapport sur les propos de Diamandy 
— îl maffirme que cest tres fidele et qu'il a pu le vârifier 
dautre source aussi, Diamandy aurait racont que le 10 
juillet il y a eu confârence entre Bratiano, Poklevsky et lui. 
Poklevsky a offert et une convention damiti6 generale et 
une convention militaire; Bratiano n'a vetenu que cețte der- 
nicre idâe. Il a ât6 question: 1) des 200000 Russes d'appoint. 
Poklevsky aurait dit awaprâs avoir si longtemps attendu. un 
lei a donn€ autre destination et qw'on les a plus tous; Bra- 
tiano n'aurait pas insist6 sur le chiffre. 2) Il faudrait que 
Sarrail commeneat son effort, ear la Roumanie seule ne peut 
pas bouger. 3) Bratiano veut âtre assur6 de Porganisation d'un 
transport sârieux et continu de ses munitions. On a parle de 
la «Bistritza» encore ă Burcelone et des bateaux ronmains 
arrivâsă Wladiwostok. Comme preuve de sa dâcision de mar.
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nu se retrage, cu toate că nu se mai dispune de cei 
200.000 de Ruşi. — Bussche crede că chestia munițiilor 
şi atacul dela Salonic sunt două porţi pe cari şi le-a 
păstrat Brătianu pentru a se putea retrage. Dar ce sens 
au indisereţiunile şi cuvintele lui Diamandy ? 

In privinţa Turciei, Palkenhayu trimite răspuns 
Regelui : «Turcii sunt destul de tari pentru a apăra şi 
Armenia şi coastele lor pe Marea Neagră şi Mediterană, 
şi mai ales Strâmtorile. Diviziile care le au în plus, pot 
la orice moment să le înşire la graniţă ca, împreună cu 
Bulgarii şi Germanii, să închiză drumul spre Constanti- 
nopol. Dacă mam fi convinşi că nu lipsese 'Turcilor decât 
armele speciale pentru a se apăra vietorioşi în orice răz- 
boi modern. nu le-am fi daţ formaţii numeroase şi im- 
portante de ale armatei noastre. Aştept cu certitudine mo- 
mentul când adversarul va simţi cât au învăţat aliaţii 
noştri la Galipoli». —- Germanii trimit trupe în Carpaţi. 
Mai sunt miei dificultăţi de aranjat cu Austria, şi în 
urmă Hindenburg va avea comandamentul suprem pe 
tot frontul dela Riga la Dunăre. 

Brătianu sa sustras mereu dela o întrevedere cu 
  

  

cher. Bratiano a donn€ justement le fait au'il ne se retire 
pas malgr6 qu'il n'y ait plus les 200.090 Russes. Pour Bus- 
sche, par les munitions et la sorție Salonique, Bratiano sest 
menag€ deux portes pour la retraite. Mais que signifient les 
indiseretions et les propos de Diamandy? 

Au sujet de la Turquie, Falkenheim fait dire au Roi : «Les 
Tuves sont assez forta pour defendre et PArmenie ct leurs 
câtes de la Mer.Noire et de la Mediterrance et surtout les De- 
troits. Les divisions qu'ils ont en surplus pourraienţ â tout 
moment s'aligner ă la frontiăre pour, avee les Bulgares et les 
Allemands, barrer la route de Constantinople. Si nous n'âtions 
pas convaincus qu'il ne manque aux Tures que les armes sp& 
ciales pour se defendre vietoricusement dans toute gruerre mo- 
derne, nous ne leur aurions pas donn€ des formations nom- 
breuses et importantes de notre armâe. J'attends avec certi- 
tude le moment oi Padversaire sentira combien nos allis ont 
aDpris depuis Gallipoli». Les Allemands envoient des troupes 
sur les Carpathes. Il y a. encore une petite difficulte â arran- 
ser avec l'Autriche et ensuite Hindenburg aura le hant com- 
mandement de tout le front de Riga au Danube, 

Czernin dira demain ă Bratiano, qui s'&tait constamment



122 NOTE POLITICE — 191 

Ozernin, dar când Ivainy Pa întrebat astăzi direct dacă 
d-l Brătianu refuză să vadă pe trimisul „Austro-Unga- 
riei, el Sa grăbit să-i fixeze o întâlnire pentru “mâine. 
Czernin îi va spune că dacă manevrele vor avea, loe, a- 
ceasta va fi prea muli.  * A 

13 Iulie, — Generalul Iliescu, emoţionat de notă pu- 
blicată eri în «Steagul», are îndrăzneală să-mi ceară, 
prin Metaxa, Doro, : să public că această notă a trecut 
prin surprindere, şi cu mâna lui a adăugat că «ştirea nu- 
mirei lui la Statul-Major este falşă». — Răspund: Ni- 
mie, câtă vreme prietenii lui şi ofiţerii eari intră în con- 
tact cu dânsul nu vor sfârşi cu alarmarea, publicului, a- 
nunţânăd în fiecare moment intrarea noastră, în acţiune. 

— Tocmai astăzi dimineaţă Mihail Seuleseu îrai a- 
duce ştirea, că generalul Seulescu. divizia 1 de cavalerie. 
a fost chemat la Bucureşti şi a fost însărcinat, pe un 
crochiu care i-a fost. remis chiar de Iliescu, să caute 
punctele de trecere ale Dunărei între Calafat şi Severin. 
Generalul se află la Calafat. — Această veste este în .le- 
gătură cu o hartă adusă de Vulturescu. pe care un ofiţer 
de Stat-Major a notat planul viitoarelor noastre dispo- 
ziţii strategice. indicând &a unul din obiective intercep- 
  

defil6 et qui, lorsque Szent Ivany a 6t6 aujourd'hui demander 
riettement si Mr. Bratiano refusait de voi» Penvoye austro- 
hongrois, s'est empress6 de lui donner rendez-vous, — il lui 
dira que si les grandes manoeuvres ont lieu, ceci sera de trop. 

13 juillet. — Genral Iliescu, 6mu de la note paârue. hier 
dans «Steagul», le „concernant, a le toupet de me demander 
par Metaxa-Doro dinsârer que cețte note a passte par sur- 
prise et de sa main il a ajoute que la nouvelle de sa nomi- 
nation d VEtat Major est fausse. Je r&ponds: Rien tant qne 
les amis et les officiers entrant en contact avec lui n'auront 
pas cess€ d'alarmer le publie en annoncant ă chaque bout de 
€hamp notre entre en action, | . 

“ Justement Michel Saulescu m'apporte nouvelle que le 26 
ncral Saulescu, l-ăre division de cavalerie, a 6t6 mande â Bu- 
carest et que sur croquis, â lui remis par Iliescu, il a ste 
charg6 de chercher les points de passage Danube entre Calafat 
et Severin. Le gâneral est ce matir â Calafat. 

Cette nouvelle est en liaison avee carte apport6e par Vul- 
turescu, sur laquelle un officier Etat Major ayant tracâ le 
plan de nos futures dispositions stratâgiques, indiquait
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tarea comunicaţiilor prin Serbia. La toate aceste elemente 
noui, colonelul Sturdza adaugă că generalul Paraschiv 
Vasilescu Va, informat că toate trupele care se aflau:cu 
faţa spre răsărit au primit ordinul să se întoarcă cu faţa 
spre Carpaţi. Radu Ivănescu ştie dela o rudă apropiată, 
că la Statul-Major toate ordinele sunt gata pentru ziua.de 
24 Iulie, ca să se concentreze în August, 18 sau 19 contin- 
gente. Pe de altă parte pe malul bulgăresc în faţa Prun- 
dului, proprietatea, sa, se. vede o .mare activitate printre 
soldaţii germani. 

—. A. Mavrodi, dela, «Viitorul», îmi aduce vestea, ex- 
trem de confidențială, că pe graniţa, noastră din Quadri- 
later ar fi avut loc un conflict.grav între soldaţii bul- 
gari şi români. Numeroşi răniţi. Schimb de. note foarte 
vii între Sofia şi Bucureşti ! — Şi Mavrodi mi-a anun- 
țat numirea lui Iliescu pentru ziua de 15...! 

— Czernin îmi raportează convorbirea lui cu Brătia- 
nu: Pentru moment nu este nimic de temut: cum ai 
spus-o d-ta eri: Brătianu este prea deştept pentru a în- 
cerea astăzi o aventură primejdioasă. — EI a repetat lui 
Brătianu, în alţi termeni, declaraţia lui Bussehe privitoa- 
  

comme lun de nos buts Pintereeption des commurications par 
la Serbie, 

"A tous ces 6l&ments, le colonel A. Sturdza 'revienţ, me pre- 
venir que.du genâral Paraschiveseu Vasile îl tient que toutes les troupes qui regardaient PEst ori reeu l'ordre de se tour- 
ner face aux Carpathes. Enfin d'un proche parent, Radu Iva- 
nescu sait quă VEtat Major tous 16s ordres sont prâts pour 
le 24 juillet de corcentrer eh aoât 18—19 contingents. Par con- 
tre, sur la rive bulgare, en face de sa propriet6 de Prundu, on 
voit 'regner parmi les' soldats allemands une grande activite. 

— A, Mavrodi du «Viitorul» m'apporte la nouvelle, stric- 
tissime secrete, que sur-notre frontidre du Quadrilatăre îl y 
aurait eu conflit grave entre soldats bulgares et roumains. 
Nombreux blessâs. Echange tres vif de notes entre Sofia et 
Bucarest. E4 Mavrodi m'a annoncâ la nomination de Iliescu 
pour le:15...! 

: 
"— Ceernin me rapporte sa eonversation avec Bratiano. 

«Pour le guart dheure îl n'y a rien & craindre; comme vous 
Vaviz.dit hier: Bratiang est trop intelligent pour tenter au- 
jourd'hui une averture dangeureuse». : 

Il a repete ă Bratiano, dans d'autres termes, la dâclaration
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ve la manevre. Brătianu i-a răspuns că nu vor avea loc 
manevre generale, dar mici manevre fără rechizaţii, şi că 
generalul Iliescu nu va fi numit şef de Stat-Major.—Bră- 
tianu a adăugat că el era obligat să facă ceeace făcea 
pentru a «minţi opinia publică» şi să-i facă să creadă că 
intră în acţiune ! — Czernin i-a răspuns că el nu crede, 
căci ştie cât de mult opinia publică este la disereţia lui. 

Czernin are impresia că Brătianu a crezut Puterile 
Centrale foarte abătute, dar când, din contra, s'a aflat 
că veneau trupe de pretutindeni şi că Puterile Centrale 
vorbeau de sus, el a înţeles că nu era momentul... ! 

— Bussche a fost primit la ora 5 de Rege. EI a aflat 
că comunicarea lui din ajun a fost adusă la cunoştinţa. 
Regelui pe când era Brătianu la El (prin dispoziţia, sigi- 
lelor el e înţeles cu Regele că comunicarea este de na- 
tură urgentă). Când a repetat Regele lui Brătianu co- 
muniearea' lui Bussche, Brătianu n'a spus decât : “Aşi 
fi putut să fiu' scutit de aceasta». Tot acelaş Joc cunos- 
cut ! — Bussehe a spus Regelui că d-l Brătianu trata. și 
schițând ceeace i se propune ; Regele. în două rânduri, 

  

de Bussche concernant les maneuvres. Bratiano lui a repondu: 
il n'y aura pas de manoeuvres gân6rales, mais des petites ma- 
noeuvres sas reguisitions et le gânâral Iliescu ne sera pas 
nomme chef d'Etat Major. Bratiano a ajoute qu'il €tait oblige 
de faire ce qwiil fait pour «mentir-ainsi dire» Yopinion pu- 
klique et lui faire aceroire qu'il marehe ! 

Czernin lui a repondu: Il n'en croit rien. tellement l'opi- 
vion publique est ă sa diseretion. 

Czernin a Vimpression que Bratiano a ceru les Puissances 
oentrales trăs abattues et lorsqu'au contraire on a appris quo 
des troupes venaient de toutes parts et que les Puissances 
Centrales parlaient de haut, il a compris qne ce n'6tait pas le 
moment !..... : 

Bussche a 6t€ regu ă 5 h. par le Roi. Ila su que sa con- 
munication de la veille a 6t6 remise au Roi pendant que 
Bvatiano 6tait lă. (Par la disposition des cachets il est con- 
venu probablement avee le Roi que la communication est de 
nature urgente). Lorsqui'il a râpât& sa communication â Bra- 
tiano, celui n'aurait dit qu'une chose: on aurajit pu la lui 
€pargmer. Youjours le jeu connu! Bussche ayant dit au Roi 
que Mr. Bratiano traitait et ayant esquisse ce qn'on lui pro-
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a recunoscut că, «se vorbeşte», dar n'a întrebuințat ter- 
menul de «negocieri». — Asupra manevrelor, ele vor fi 
parţiale; şi asupra sugestiunei : «dar succesive». Regele 
a spus că detaliile nu sunt încă discutate (vezi 15 Iulie). 
Impresia lui Bussche : Regele e ferm şi rezistă ! 

Radeff îmi aduce o scrisoare lungă, explicativă a 
incidentelor care au avut loc. El este de părere că Pute- 
rile Centrale trebue să facă o mare sforţare, pentrucă. 
dacă există posibilitatea unui guvern conservator, el să 
se prezinte cu un mare succes. Cedarea Bucovinei nu 
mai poate fi îndoelnică, 

14 Iulie. — D-l de Bussche îmi comunică un cuvânt 
spus de Pherekyde. Petersen pretinde că are acces sigur 
la dânsul printio persoană de încredere. Pherekyde ar 
fi spus: «Sâmbătă Brătianu va prezenta Regelui con: 
venţiunea ce se prepară; dacă Regele o refuză Brătianu 
se va retrage». — Alt cuvânt, naiv. al lui Brătianu lui 
Bussche : «Se zice că Sasonov a căzut din cauza mea». 

— D-nul de Schelking (o puşlama după spusele lui 
Radeff, un domn care a fost silit să iasă din diplomaţie 
pentru o afacere de bani la Miinchen, după spusele lui 

posait — le Roi a par deux fois reconnu «man sprichi», mais 
il n'a pas employvă le terme de «nâgociation». Sur les ma- 
noeuvres, elles seront partielles, Sur la suggestion : «mais 
suecessives», le Roi a dit que les dâtails n'6taient pas diseutes, 
Impression de Bussehe: le Roi est ferme et resistera ! 

— Radefi? m'apporte vne longue lettre expliquaut les în- 
cidents passâs. Pour lui les Puissances cantrales doivent faire 
de gros saerifices pour que, sil y a possibilite Vune gouver- 
nement conservateur, il se presente avec un gros suacâs. Li 
cession de la Bucovine ne saurait faire en doute. i 

14 juillet. — Mr. de Bussehe me communique un propos 
de Pherekyde. Petersen prâtend avoir accâs sâr aupres de 
lui par personne de confiance, Pherekyde aurait dit: Samedi 
Byaţiano prâsentera au Roi la convention qu'on prepare; si 
le Roi la refuse, Bratiano se retirera. Autre propos naif de 
Bratiano ă Bussche: <On dit que Sassonov est tombe â cause 
de moi!» : : ! 

— Mr. de Schelking (une fripouille, selon Radeff; un 
monsieur avant dă quitter la cariăre pour affaire d'argent. 
selon Bussche), s'invite â dâjeuner et m'amâme sa femme
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Bussche), se invită la dejun la mine şi aduce şi pe ne- vasă-sa, o Germană. Părerea lui asupra căderii lui Sa- sonov se explică prin faptul că Stiirmer, fiind deochiat la ministerul de interne, era nevoe de un departament pentru el, şi cum el se află cu mâinile: goale, caută un Succes; acest succes nu va putea fi decât intrarea Ro- mâniei. «Trebue deci să vă aşteptaţi la o mare presiune». 
15 Iulie, — Revenim la conversaţia lui Bussche cu cu Regele. Ministrul a fost astăzi de dimineaţă la Bră- tianu pentru singurul motiv să-i spue ceeace declarase Regele privitor la manevre; şi că M. S. se ţinea de asi- gurarea dată la Berlin la 22 Ianuarie, de acord fiind cu d-l Brătianu. (Acest de al doilea punct nu mi-l spusese Bussche alatăeri. Inţeleg acum liniştea care sa făcut, în spiritul lui Bussche). (Vezi 13 Iulie). — Brătianu recu- 

noaşte că au avut loe incidente de graniţă cu Bulgarii. 
Sau tras asupra grănicerilor noştri, răniţi nau fost, 
Czernin a fost rugat să vorbească, cu Radeft în această 
privinţă. — Se tratează pentru a obţine o mare cantitate de material pentru calea Craiova-Bucureşti şi Pussche 
ar dori să isbutească pentru a înmulţi legăturile econo- 

  

une Badoise. Pour lui la chute de Sassonov s'explique par le fait que Stuermer sctant brâl6 au ministăre intârieur, îi fallait un d&partement pou» lui, ef; comme il 3 arrive les mains vides, il cherchera un succes; ce suceâs ne pourra âtre aue lentrâe de la Roumanie: «il faut done vous attendre â une forte pression». 
15 juillet. — Retour sur la conversation de Bussche avec le Roi. Le Ministre a te voir ce matin Bratiano ă seul fin de lui dire ce que le Roi lui avait dăclară ă propos des ma- noeuvres et que Sa Majeste s'en tenait toujours ă P'assurance donne ă Berlin le % janvier d'aceord avec Mr, Bratiano. (Ce dernier point Bussche ne me Yavait pas dit avant-hier. Je comprends lapaisement qui s'est fait dans lesprit de Bus- sche), 

Bratiano reconnaît qu'il y a eu: des iincidents frontiere bulgare. On a tir6 sur nos gardes-fronti&res. Pas des blesses. Ozernin a 6t€ pri6 d'en parler ă Radeff. On traite pour avoir une grande quantite de matâriel pour la voie Craiova-Bu- carest et Bussche voudrait aboutir pour multiplier les liens
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mice. În gândul meu eu cred că materialul se cere pen: tru linia Tulcea-Megidia.! ! | 
_— Generalul Hârjeu se înserie în partidul conser- vator. 

| 
— Colonelul Sturdza îmi: face comunicarea că Carp, 

pe care toată lumea îl îndeamnă să vadă pe Rege, nu va veni la Bucureşti decât dacă îi cer eu aceasta şi dacă voi „avea o convorbire cu el. Fac rezervele mele în ceeace priveşte pe Maiorescu, dar am anunţat că îi voi serie. 
Conferinţă cu Neniţescu. E! este de părere că între Carp şi Maiorescu ar trebui să aleg pe Carp. 
Scriu lui Maiorescu pentru a-l rechema şi îi comunic că voi căuta să am o convorbire eu Carp. | 20 Iulie. — Văd pe Ozernin, Bussche, Bădărău. Spre marea mea niirare, găsese pe Czernin optimist : «Ştiu foarte bine. că în caz de înfrângere Brătianu ne-ar ataca, dar el nu va face nimica astăzi, I-am vorbit de trupele care se masau contra noastră; el s'a roşit de mânie — nu poate cineva, să se prefacă în așa hal — şi mi-a afirmat că nu ştia nimic». — Czernin caută explicaţii : Ofițerii pregătesc poate atmosfera, ordinele de a nu mai face manevre merg înceț, ete, 

    
&conomiques, A pari, moi je pense que c'est pour la ligne Tulcea-Medpidie ! 

Gântral Herjeu sinserit parti conservateur,. Colonel Sturdza m'apporte communication notâe que Carp — que tout le monde a pouss6 de venir voir le Roi --— ne viendra Bucarest que si je le lui demande et si j'ai une conversation avee lui. Je fais mes r&serves en ce qui regarde Maiorescu. mais Jai annoncâ que Jecrirai. 
Confârence avec Nenitzescu. Il est davis qu'entre Carp | et Maiorescu je devais plutât m'embarguer avec Carp. Jecris Maiorescu pour le rappeler et je lui communique que jallais chercher â confârer avec Carp. 
20 juillet, — Pass6 quelques jours Buzău. Rentrâ hier, Je vois Czernin, Bussehe, Badarau, A mon grand 6tonnemeni Ozernin optimiste: «J e sais bien qw'en cas de dâfaite Bratiano nous attaquera, mais i] ne fera rien aujourd'hui, Je lui ai pari des troupes qu'on masse contre nous; il est devenu, rouge de colăre — on ne peut, feindre ă ce point — et m'a at- firme qu'il ne savaitţ rien», — Il cherche des explieations;: les officiers Preparent pent-âtre athmosphăre, les ordres (de ne plus faire des manoeuvres) marchenţ lentement, etc., ete,
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Bussche din contra este îngrijut ; comentează nu- 
meroasele mişcări de trupe; simt că la fiecare mo- 
ment el transmite Regelui note, — Cu aceste impresii 
îl văd pe Bădărău. EI a fost la Carp şi nu Pa găsit dis- 
pus să se mişte. Şi el are aerul să subordoneze adeziu- 
nea, lui înţelegerei mele cu Carp. Li remit, pentru Stere 
care a cerut o audienţă. următoarele notițe : Regimentul 

„8 Buzău se află. pe picior de război cu al 3-lea batalion 
de milițieni în fiinţă: al 4-lea batalion teritorial se com- 
plectează în grabă pentru a fi trimis la Turtucaia spre 
a face brigadă cu batalioanele Râmnic-Sărat şi Prahova: 
la regimentul 27 Prahova sau încorporat oameni de 46 
de ani şi oameni care n'au făcut niciodată serviciul mili- 
tar, etc... . 

— Astăzi Stere, după audiența sa, este foarte deso 
rientat. El vede pe Rege cu totul în mâinile lui Bră- 
tianu. A găsit în gura Regelui argumentele obişnuite ale 
lui Brătianu : «Putem noi împiedica desmembrarea Aus- 
triei 2x—<O Bulgarie mare este un pericol pentru Româ- 
nia» etc... — Regele a găsit scuzabilă construirea unei 
rampe de debarcare de 5—600 metri lungime în gara 

  

  

Bussehe au contraire inquiet et soneieux; il commente les 
mouvements nombreux de troupes; je sens quw'ă chaqne in 
stant il transmet au Roi des notes. 

C'est sous ces auspices que je vois Badarau. ]] a 6t6 chez 
Carp et ne Va pas trouvă dispos€ â agiv. Il a lui meme Pair 
de snbordonner son adhâsion ă une entente avee Carp, Je lui 
remeis pour Stere, qui a demande audience, les quelgues no- 
tices suivantes: le regiment 48 Buzau sur pied de guerre avec 
son 5-&eme bataillon de miliciens; le 4-&me bataillon territo- 
rial du reg. Buzau se complete en hâte pour âtre envoyâ 
Turtucaia, faire brigade avec bataillons similaives Râmnicu - 
Sărat et Prahova; appel d'hommes de 46 ans au 97-eme e 
Prahova, hommes n'ayvanţ jamais fait un service ete, 

AujourVhui Stere, apres son audience ir&s dâsempart. 
Pour lui le Roi est entisrement aux mains de Bratiano. Il a 
tvouv€ ehez le Roi les arguments familiers â Bratiano: «pou- 
vons nous empâcher le demembrement de PAutriche> 3. — 
“Une grande Bulgarie est un danger peur nous». — Le Noi 
a fronve excusable la constimetion d'un quai de debarquement 
le ă--600 mttres gare Tassy-ligne russe d'Ungheni, ete. Stere
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laşi, pe linia rusească Ungheni, ete... — Stere a vorbit 
Regelui de pericolul.rusese şi. de faptul că un Hohenzol- 
lern.nu putea, să domnească într'o țară -vasală a Rusiei. 
Regele : «<Vasală. Vorba nu este cam tare ?». 

— Falşul «Eipocei» : Presupusa serisoare Hruţschka 
este o ignominie stupidă. Falşul sare în ochi. Aflu dela 
Arion, întors dela Călimăneşti, că Filipescu făcându-i 
„Propuneri i-a anunţat că va publica un aci care nu-i. va 
mai permite lui Arion să rămâe pe lângă mine. Deci Fi- 
lipescu a, fost amestecat; în această murdărie fără scuză 
posibilă, căci prea e proastă ! Se 

23 Iulie. — D-l de Bussche îmi comunică plecarea 
lui Maiorescu spre ţară, pentru a, sosi săptămâna vii: 
toare şi conversaţia lui (Maiorescu) cu ambasadorul 
Tsehirski: Maiorescu va vedea pe Rege; el va cere să s. 
vetragă trupele de pe graniţa Transilvaniei. Carp nuva. 
putea face parte din primul guvern din cauza, accentuă- 
ei lui; în caz de incursiune rusească, România, va fi o- 
bligată să facă război Rusiei. 

"El a aflat dela Vevzea, care a păstrat copie după 
telegramă, că recentul interview al lui Take în. «A devă- 
rul» a fost cerut printr'o telegramă dela Odessa. 

  

  

parlant du danger vusse et d'un Hohenzollern ne pouvant 
r&gner dans un pays vassal de la Russie, le Roi: «vassal-—le 
mot n'est il pas trop fort?» ! 

Le faux de «Epoca», la supposâe lettre Hrutsehka, est 
une ignominie stupide. Le faux saute aux yeux. Par Arion, 
revenu de Calimanesti, japprends que Filipescu lui ayant 
îait des ouvertures, lui a annonce qu'il allait publier un acte 
qui ne lui permettrait plus de rester auprâs de moi. Done 
Filipescu a tremp6 en plein dans cette saletă sans excuses 
possibles, tant elle est bâte ! | 

23 juillet. — Mr. de Bussche me communique le depart 
de Maiorescu pour arriver la semaine prochaine. et: sa con- 
versation avee Pambassadeur Tsehirsky: Maiorescu verra le 
Roi; demandera qw'on retire troupes frontitre Transylva- 
nie! Carp ne pourra ître du premier ministere ă cause de sS0m 
aecentuation ; en cas dincursion russe, Roumanie sera obli- 
gâe de faire la guerre â la Russie. 

Il a appris de Verzea, qui a garde copie telegramme, que 
Linterview râcente de Take dans PaAdevărul» a 6t6 exigte 
par nu t6lâgramme d'Odessa qui demandait animer, 

  

3 

U
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„__— Paul Teodoru, care a călătorit eri dela Constamţa 
cu. generalul Georgescu, a aflat dela acesta, faţă fiind şi 

„ generalul Basarabescu, că intrarea noastră în război, în- 
tr”un termen foarte scurt, era un lucru hotărâţ. Dealtmin- 
terea, asociatul lui, Nae Filiti, şi-a pus grâul în şire, ur- 
mând părerea lui Ilie Dorobanţu că nu mui era timpul 
necesar să-l treere. Comunie lui Stirbez, pentru Rege, 
cuvintele lui Georgescu. 

— Colonelul Randa este informat că colonelul 'Tata- 
rinoft a trimis pe inginerul francez Kral, preşedintele 
coloniei cehe, în automobil plătit 1000 de lei pe zi, pentru 
a verifica drumurile pe hărţi; el a vizitat Baicie, Cous- 
tanța şi Tulcea şi de acolo a plecat la Odessa. — La 
Reni se împing pregătirile eu mare activitate : cele trei 
lacuri au fost întrunite prin canale şi totul este gata 
pentru a trece infanteria prin Isaccea, iar cavaleria. şi 
artileria rusească ar merge la Ester pentru a se servi de 
noua cale ferată până la Bazargic. Reţiu mai ales această 
upreciere serioasă: «Se face asupra spiritului public o 
astfel de lucrare de antrenament încât poate nu va mai 
resimţi ofensa unei ocupări ruseşti». 

24—25 lulie, — Al douilea falş al «Epocei». 

Paul Teodoru: le gânsral Georgescu a voyag avec lui. 
hier, de Constantza et lui a annonce, devant genâral Basara- 
bescu, comme chose decide, notre entree trâs prochaine en 
guerre. Dailleurs son associ, Nae Filiti, a mis leur ble eu 
meules sur avis de Ilie Dorobanţu, qu'on n'avait plus le 
temps de battre le blâ. Je communique ă Stirbey, pour le 
Roi, les paroles de Georgescu. 

Colonel Runda : le colonel Tatarinoft a envoye lingt- 
nieur Francois Kral, president de la colonie teheque, en auto 
payte 1000 lei, verifier sur carte 16s voutes; il a visite Balcie. 
Constantza et Tulcea et, de lă, parti pour Odessa. A Reni les 
preparatiis sont poussâs activement; les trois lacs ont 6tâ 
x€unis par des canaux et tout est prât pour passer par Isaceea 
Vinfanterie, tandisque cavalerie et artillerie vusses iraient 
jusau'â Esther ponr prendre le nouveau trongon — jusqwă 
Bazargie, 

Je retiens surtout cette apprâciation s6rieuse: on se livre 
sur Lesprit publie ă un tel travail MWentraînement qu'il ne 
xessentira peut-âtre plus offense dune occupation russe, 

24-25 juillet. — Buzau. — Second faux de «Epoca».
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26 Iulie. —. Intrevederea cu Carp. Primisem, drept 
răspuns la un bilet trimis de mine, o vorbă dela Carp 
anunțându-mi sosirea, lui. Ne vedem la 9% dim. la el a- 
casă, ll este de părere că nu avem posibilitatea, unei ac- 
țiuni asupra Regelui sau asupra lui Brătianu. Numai 
Germania şi Austria pot şi trebue să acţioneze viguros. 
Politica lui Bussche a fost un şir de greşeli. Dacă astăzi 
ei nu pot sau nu îndrăznesc să vorbească de sus, atât mai 
rău pentru ei şi pentru noi. Ar fi trebuit să-i spun eu Re. 
selui că dacă se persistă a se merge spre Rusia, partidul 
sar face antidinastic. El refuză să se amestece în oricare 
manifestaţie. Nu concepe un guvern de tranziţie. Singu- 
rul lucru care mi-ar rămâne de făcut; este să public o de- 
claraţie în numele partidului, cerând acţiunea, alături de 
Puterile Centrale. Niciodată nimica cu Maiorescu. Dea- 
semenea nimic cu istericii fricoşi ca Arion. Dacă fac un 
guvern, el va avea concursul lui. E), dacă ar fi însărei- 
nat, n'ar face nimic fără mine: «Orice sar fi petrecut 
între noi». — Nu cădem de acord dar uşa, rămâne între- 
deschisă; el mă va ţine în curent de trecerile lui prin 

  

  

26 juillet. — Entrevue avee Carp, Jawvais requ en r&ponse, ă.un billet envoy€ par moi, un mot de Carp m'annoneant son arrivee. Nous nous voyonsă 9 h. et demi chez lui, Pour lui nous n'avons la possibilită d'ancune action sur le Roi ou sur Bratiano. C'est V'Allemagne et V'Autriche seules qui peu- vent et qui doivent apgir vigoureusement. La politique de Bussche a 6t6 une suecesion de fautes. Si aujourd'liui il ne peuvent ou ils n'osent parler de kaut, tant pis pour eux et pour nous. J'auniais dâ dire au. Roi que si:on persistait ă aller du e6tâ de la Ruissie, le păiti deviendrait anti-dynasţi- que. Il refuse de se prâter â une manifestation quelconque; Îl ne concoit un gouvernement de transition. La seule chose qui me reste ă faire (4 moi Marghiloman) c'est de publier une dâclaration au nom du parti demandant Paction aux câtes des Puissances Centrales. — Jamais rien avec Maiores: cu. De mâme rien avec des hystâriques trembleurs comme Costiea Arion. Si Je fais un gouvernemenţ, il aura son con. cours. Lui, s'il en est charg&, ne feva rien sans Moi. «orice Sar fi petrecut între NO», 
Nous ne tombons pas d'aceord; mais la porte reste entre- baill6e: il m'annoncera ses passages ă Bucarest pour causer
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Bucureşti, ca să mai stăm de vorbă. — Un cuvânt al lui 
Carp : «Nu se face politică mondială .eu partide 

— Bussche, pus în curent: «Atât mai ră pentru 
ţară». Eu îi spun că nu văd pentruce, iar la urmă recu- 
noaşte şi el că nu există nimie tragic. Se svoneşte că 
de Joi ar domni o răceală între Brătianu şi Inţelegere, 
fără să se fi făcut nici 6 tentativă de împăcare. Regele. 
a avut cunoştinţă de scrisoarea mea în privinţa lui 
Georgescu. — El a avut ordinul să comunice. numai 
Regeiui, că pregătirile Bulgarilor erau numai pur de- 
tensive: «Inutil de a comunica şi lui Brătianu, având 
în vedere intimitatea lui cu Antanta» — EI a spus 
Regelui ceeace mi-a scris mie la 23 Iulie (9 August) <ă 
denegările lui Brătianu privitoare la fapte pozitive erau 
agravările preparativelor. 

— Am văzut pe Neniţseu, Grig. Cantacuzino, Me- 
hedinţi, ' Bărdeseu, cari toţi sunt unanimi că nu putem: 
cere în momentul de față decât neutralitatea. Nu 'comu- 
nice nimănui, afară de Neniţescu, care este în curent. 
exeluziunile de persoane ale lui Carp. 

Maiorescu soseşte diseară. Aceasta mi se comuni- 

encore. Un mot: «on ne fait pas de politique mondiale avec 
des partis». ” i 

Bus5sche, mis au courant : «Tant pis pour le pays». Je 
lui dis que je ne voyais paden quoi, A la fin, il reconnaît 
lui-mâme qu'il n'y a rien de tragique. i 

Depuis jeudi il y aurait refroidissement entre Bratiano 
et PEntente, sans qwon ait fait de tentative pour se remettre,. 
Le Roi a eu eonnaissance de ma lettre an sujet de Georgescu. 
Il a eu ordre de communiquer rien qwau Roi, que les prâpa: 
ratifs des Bulgares €taient purement defensifs; «inutile de 
communiquer ă Bratiano, 6tant donne son intimite avec PEn- 
tente». Il a dit au Roi le contenu de ce quiil m'crivait le 23 
juillet que les denegations de Bratiano au sujet de faits pu- 
sitives 6taient des ageravations des preparatifs. | 
„Vu Nenitzescu, Grâgoire Cantacuzene, Mehedintzi, Ba:- 

deseu, tous sont unanimes que nous ne pouvons, en ce mo: 
ment, exiger que la neutralită. Je ne communique rien des 
exelusions de personnes de Carp, sauf ă Nenitzescu qui est 
au courant. | 

Maidreseu arrive' 60 'soir ă 7% h. Cela n'est communiqu& 
iă
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că de către Bourguignon în numele lui Czernin. Eidinger 
însoţeşte pe Maiorescu. 

— Stirbey î îmi spune că a arătat scrisoarea mea Re- 
selui şi că s'au luat măsuri. 

21 lulie. — Am vorbit eu Jaiorescu. EL judecă as- 
pru politica lui Brătianu. Il pun în curent cu opiniile 
lui Carp, — tree sub tăcere partea personală, — şi el 
găseşte că îi face onoare lui Carp că rămâne întreg. El 
afirmă că orice manifestaţie colectivă cu Carp ar fi 
penti:u moment o greşeală. Este de părere să nu facem 
nici o manifestare dacă nu o găseşte Regele oportună. 
Va merge fără, întârziere să vadă pe Rege. 

— A avut loe o explozie la depozitul de praf de 
puşcă. Mort şi răniţi, mai ales printre cei veniţi în a- 
jutor. Depozitul de acid sulfuric este distrus. Se ânun- 
ase o câtastrofă totală. - 

— Adevăratul Hrutschka, telegrâfiază lui Corteanu. 
că nici odată el nu mi-a scris şi că se abuzase de nu- 
mele lui. “ 

— Barbu Catargi îmi spune îă soţia sa a primit 
destăiniuirile doamnei Cateria Catargi, şi că părăseşte 
Sâmbătă Sinaia. Sora mea îmi serisese că doamna Ca- 
tărgi o povăţuise să se pregătească de plecare. Din a- 

  

par Bourgnignon au nom de Czernin. Eidinger escorte Ma: 
ioreseu. | 

27 juillet. — Caus6 avec Maiorescu. Juge sev&rement la 
politique de Bratiano. Mis au. courant des opinions de Carp 
— Je tais la partie personnelle— îl trouve que cela fait hon- 
mneur ă Carp de rester entier. Il affirme que toute manifes- 
tation colleetive avec Carp serait aetuellement une faute. 
Ne faire une manifestation que si le Roi la trouve oportune. 
Ira le voir sans retard. 

— Explosion ă la poudritre. Morts et, blessâs, surtont les 
sauveteurs. Depâts dVacide sulfurique detruits, La poudritre 
intacte. on avait annoncâ une catastrophe totale. 

— Le vrai Hrutschka tâl&graphie ă Corteanu que jamais 
îl ne m'a 6erit et qu'on a abus6 de son-*nom. 

Barbu Catargi: Sa femme a eu les conîidences de Cathe- 
vine Catargi qu'elle quittait sameai Sinaia. Ielene m'avaif 
A6jă 6erit que M-me Catargi lui avait donn€ LPavis de se te.



134 NOTE POLITICE — 1916 

ceiaşi sorginte: Regina face multă politică : «Cred 
chiar că trădează pe Rege !» 

„1 August, — Regele a primit pe Maiorescu Sâmbătă. 
30 Iulie şi pe Carp astăzi. 

-— Am văzut pe Bussche. Cu toată neliniștea care a- 
gită toată lumea aci şi de.care nu se bănueşte nimic 
afară din Bucureşti, el este calm. Bussche a vorbit multă 
vreme cu Brătianu. Acesta i-a declarat în mod spontan 
că de astă dată, ca şi în trecut, va recunoaşte că s'a în- 
şelat în privinţa lui. E] vorbeşte de multă vreme cu 
Quadrupla ; dar n'a convenit nimie şi nici ma iscălit 
nimic. — (Maiorescu m'a făcut să observ că din moment 
ce n'a fost întrebat şi că deci n'a fost nevoit să dea 
un răspuns, «singura ipoteză în care un ministru poate 
minţi (sic). Brătianu nu poate să fi căutat. numai de 
plăcere, să minţă; ori Bussche i-a spus că nici odată 
el n'a pus.întrebări lui Brătianu). — Bussche face ob- 
servaţia că, cu toate astea, Brătianu l-a minţit odată, când 
a negat că se reconstruia șoseaua Reni-Galaţi părăsită 
din 1878 de Regele Carol. Brătianu sa arătat totdeau- 
na îngrijorat din partea bulgărească. Bussche i-a dat 

  

nir prâte. De mâme source: la Reine fait beaueoup de puliti- 
que; «je erois mâme qu'elle trahit le Rois! 

l-er aoâf. — Pass€ quelques jours Buzeu. — Le Roi a recu 
Maiorescu samedi 30 juillet et Carp aujourd'hui, 

Vu Bussche. Malgre linquictude qui agite tont le monde 
ici et dont on ma pas mâme un suupeon hors Bucarest, il est 
calme, Il a caus€ longuement avee Bratiano, et celui-ci, spon- 
tan&ment, lui a dâclarâ que cette fois-ci, comme par le pâss6 encore, on reconnaîtra qu'on s'est trompe â son &gard. Il 
cause depuis longtemps d'ailleurs avec la Quadruple; îl n'est 
convenu de rien et n'a rien signâ. — (Maiorescu m'a fait ob- 
server que, du moment qu'il n'a pas 6t6 interrog6, done pas 
ete mis au pied du mur («seule hypothâse dans laquelle un 
ministre peut mentir» (sic), Bratiano ne peut avoir cherch$, 
de gaite de coeur, â mentir. Or Bussche Ii a dit que jamais il n'a pos€ des questions ă Bratiano). — Bussche fait: remar- 
quer que pourțtant une fois il lui a, menti, c'est quand il a 
ni6 qu'on reconstruisait la chausse Reni-Galatz abandonnse 
depuis 1878 par le Roi Carol. Bratiano lui. marque toujours 
des inquittudes du câte bulgare. Bussche a donne des assu-
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asigurări şi Brătianu i-a răspuns: «Da, dar aveţi pe 
Bulgari în mână ? Radoslavoff, chiar, este el. sigur că 

armata, nu va trece peste el?» — Bussche: «De astă 
dată lucrurile nu se vor petrece ca în 1913, căci lucrul 

e hotărât între Falkenhain şi Jekoff, şi şefii au armate- 
le lor în mână». În această privinţă Bussche adaugă 
că incidentul dela Flămânda, despre care s'a vorbit atâta, 
nu a existat, fiind o simplă înseenare a câtorva ofițeri 
români; şi că nu sa tras decât cu cartuşe oarbe! 

— Maiorescu aduce dela audiența sa impresiunea 
că nu există nimic iminent ; Regele i s'a părut mai tor- 
turat şi mai indecis, dar nu crede că el se va hotărî 
pentru război fără a face vre-un semn conservatorilor. 
Nu este posibil să înşele pe acei cari rămân în viaţa po- 

litică. Maiorescu judecă rău pe Regele Italiei, care de 
curând semnase reînoirea tratatului şi care, timp de cinci 

luni, a înşelat pe împăratul Austriei. Acesta este un 
act pe care un suveran nu poate să-l facă. Regele a 
ascultat pe Maiorescu, fără să-i răspundă, şi Pa rugat 
să mai vie din când în când să-l vadă. Maiorescu crede 
că Regele este fericit să mai audă şi alt clopot. — Re- 

  

rances; cui, lui fut-il repondu, mais avez-vous les Bulgares en 

mains? Radoslavoff, lui-mâme, est-il sâr de ne pas tre de- 

vanee par Parmâe ? Bussche a repondu: «Cette fois-ci, cela 
ne peut pas se passer comme en 1913, car c'est convenu entre 

Falkenhayn et Jekoff, or les ehefs ont leur armee en mains». 
A ee sujet Bussehe ajoute que incident de Flamanda, dont 
on a tant pari6, n'a pas existe et que ce. fut: une mise en scene 
de quelques oificiers roumains; on a tir6 d'ailleurs ă blave. 

— Maiorescu rapporte de son audience impression que 
rien d'imminent; le Roi lui a semble plus torture et pius 
indâcis, mais il ne eroit pas qu'il se dâcidera pour la guerre 

sans faire un signe aux conservateurs. Pas possible de trom- 

per ceux qui restent dans la vie politique. Maiorescu a mal 

traite le Roi d'Italie qui venait de signer le renouvellement 

du traite et qui, cinq mois durant, a trompe PEmpereur d'Aun- 

triche: «c'est un acte qu'un souverain ne fait pas». Le Roi a 

€coute, sans replique, mais'a pri6 Maiorescu de revenir le 
voir de temps ă autre. Pour Maiorescu le Roi est heureux 

dWentendre un autre son de cloche aussi. Le Roi lui a confi€
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gele: a destăinuit lui Maiorescu eă Brătianu era -con- 
vins de victoria Quadruplei, iar Maiorescu i-a răspuns 
că era, o greşeală gravă a avea astfel de convingeri când 
nu cunoşti decât pe una din părţi : «D-nul Brătianu cu- 
noaşte Franţa. nu ştie nimic de Germania !». 
_—-Garp a fost primit foarte amical de Rege. Pri: 
ma întrebare : : «Ai văzut pe Marghiloman ?» — Carp : 
«Da, dar i-am declarat că pentru neutralitate nu e ni- 
mie de făcut cu mine. Când Marghiloman va publica o 
declaraţie că trebue să mergem cu Puterile Centrale, 
voi fi alături de eb. — Regele a spus că nu putea să 
spue care va fi hotărîrea 'lui, fiindcă până seara. toată 
lumea ar şti-o! — Carp: «Dar tot trebue ca cineva să 
trateze în numele M,. V., căci chiar eu de aşi fi la, pu- 
tere, aşi refuza să intru în acţiune fără să ştiu care sunt 
concesiile cari sar face- ţării în schimbul sacrificiilor. ci. 
Ori, M. V. n'a negociat şi nu negociază. "Țara nu ştie 
că există o voinţă regală. Opinia publică..? Regele a 
voit un şef de Stat Major şi Brătianu nu Pa acordat». 
— Regele : «Dar Christeseu nu este aşa de bun...»— Carp: 
«Ce are a, face, trei zile după numire aveţi decât să-l 

que Bratiano 6tait convaineu de la vicțoire de la Quadruple, 
â quoi Maiorescu a r&pondu que e'stait une faute grave d'a 
voir de ces convinctions quand on ne connaît que Pun des 
partis: Mr. Bratiano connaît la Prance, il ignore tout de 
PAllemagne. - " 

— Carp regu tres amiealement. La premiere question : Avez-vous vu Marghiloman? — Carp lui a dit: Oui; mais je 
lui ai declare que pour la neutralită vien ă faire avec moi 
Quand Marghiloman aiva publi€ une dâelaration qu'il faut 
aller avec les Puissances Centrales, je serai avec lui.—-Le Roi 
a dit qu'il ne pouvait pas dire quelle sera sa decision, pare 
que jusqwau soir tout le monde le saurait. — «Pourtant î| 
faut bien que quelqwun traite au nom de Votre Majest6, a 
dit Carp, car moi-mâme au pouvoir je refuserai de marcher 
si Je ne sais pas quelles concessions on peut faire au pays en 
&change de ses sacrifices; or, Votre Majest6 n'a pas nâgooi€ 
et ne nâgocie pas». — Carp a encore dit au Roi que le paşs ne sait pas qu'il y a une volonte royale. I'opinion publique? 
Vous avez voulu un chef d'Etaţ Major: Mr. Bratiano ne Va pas aceord6. — Mais Cristescu n'est pas si bon!.. — Qw'est
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schimbaţi ! Dar:dacă această numire șe face, ţara va şti 
că Regele, iar nu generalul „Iliescu, e acela care a în: 
vins! » ' r 

Impresia g generală : nu este încă nimic de temut. — 
După Sfatul. lui. Carp, trimit Regelui o. cartă postală 
sosită din Dobrogea cu titlul «Armata de operaţie» și 

pecetea poştei la fel. | 

ă zile. Cu toate că 
în nenumărate rânduri sa anunţat contrariul, batalionul 
4 teritorial din regimentul. 8 a primit ordinul de ple; 
care. El va fi îmbarcat Duminecă cu destinaţia Vlaşcea. 
Poate trupele mobilizate sunt massate- în Teleorman şi 

în Vlaşea în contra Bulgariei, cu obiectivul :: tăierea 
liniei Sofia-Viena: e . 

6 August-_Burssche î îmi serie o scrisoare pe care a de- 

pus-o la mine la Bucureşti: «Am declarat d-lui Brătia- 

au, cu toată claritatea necesară că dacă el atacă Austro- 
Ungaria sau dacă lasă pe Ruşi să treacă fără a se opune 

prin arine. România va fi imediat atacată de noi şi de 
Bulgari. Sper că aceasta va calma. pentru câtăva vreme 
veleităţile sale războinice». 

8 August. 

veşti să mă întore pentru două zile. 

                            

a Bucu-                                   

  

ce que cela fait ? Trois jours apres changez-le ! Mais si cette 

nomination se fait, le pays saura que c'est le Roi, mais nou 

le gâneral Iliescu qui la empontă. : 

Impression gânârale : il n'y a encore rien ă craindre. Sur 

conseil Carp, jenvoie au Roi une carte postale venue de la 
Dobrogea avec titre «Armâe d'opârations» et timbre pareil. 

3 act. — Buzeu depuis deux jours. Bien qwon ait an- 

none mainte fois contraire, le 4-&me bataillon territorial 

reg. 8 Buzeu a recu ordre de dâpart. Sera embarqu€ diman- 

che, destination Vlasca. Toutes les troupes mobilisâes mas- 
s6es Teleorman-Vlasea contre Bulgaies, direction : eouper 

liaison Sofia-Wien. ! 

6 aoât. it, —'lettre dâpos6e Bucarest: 
«J'ai dâelare ă Bratiano avec toute la clart& n6cessuire que 

sil attaque Il'Autriche-Hongrie ou sil laisse passer les Rus: 

ses sans s'opposer avec les armes, la Roumanie sera imme- 

diatemenţ attagiie par nous et les Bulgares, J'espăre que ca 

calmera pour quelque temps ses velleites beliqueuses». 

8 aoât. — Maioresen me telephone de Buearest de rentrer 

pour deux jours. 
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„9. August. — Dela gară merg direct la Maiorescu. Ei crede că o criză este iminentă. Brătianu va întâmpi- 
na o rezistenţă la Rege, al cărui anturaj : (Catargi, Ma- 
ruca Cantacuzino), anunţă războiul foarte apropiat şi Regele nu poate să consimţă, Trebue să. fim gata. Avam 
un schimb de vederi asupra câtorva persoane din viito- 
rul guvern. Eu exprim neîncrederea mea într'o criză 
iminentă. 

„— la 3 vine Bussche la mine: «Concenirările de 
trupe nu pot ţine la infinit; mai bine războiul: am 
spus-o clar lui Morţun şi lui Stirbey. Sunt convins că Regele va avea o explicaţie cu Brătianu. 'Trebue obser- 
vat cu strioteță secretul. Este inutil de a mai cere 
lămuriri lui Brătianu : el nu mai spune adevărul. De enrând loeotenentul-colonel Crăiniceanu, germanofil, a fost. deplasat dela Atena, „după plângerea Quadruplei ; el se plânsese de un interview pe care Soutzo îl dă. 
duse la Paris; şi ceruse mutarea lui: Brătianu o fă- găduise ; după câtva timp îi reaminteşte că nu s'a făcut 
nimie, iar Brătianu exclamă : am uitat cu totul! Insă 
eu ştiu că doamna Soutzo intrigase pe lângă Regina. 
care s'a amestecat în această afacerea!» — Versiunea 
  

  

9 aoât. — De la gare directement chez Maiorescu. [| croit ă une crise imminente. Bratiano rencontrera de la resistance chez le Roi, dont tout Yentourage; (Catargy, Maruka Canta- cuzene) annonce guerre tr&s prochaine et le Roi ne peut y consențir, Il faut que nous soyons prâts. Echange de vues sur quelques personnes gouvernement futur, Exprime dou- 
tes sur imminence crise. 

Bussche 3 h. «Les concentrations de troupes ne peuvent durer ă Pinfini: autant la guerre ; je Vai clairement dit ă Mortzun et ă Stirbey»., Bussche est convaincu que le Roi va avoir une explication avec Bratiano. Îl faut observer strict secret. A Bratiano inutile de demander des 6eclaircisse- ments : il ne dit plus la verite, Tout rcemment, on deplace le lieutenant-colonel Crainiceanu. germanophile, d'Athânes, sur la plainte de la Quadruple ; lui s'&tait plaint d'une îin- terview de Soutzo â Paris ; il avait demand deplacemenţ et Bratiano avaiţ promis ; au bout de quelque temps, îl lui rap- pelle que rien n'a 6t6 fait; Bratiano s'exclame: «Jai comple- tement oubliâ». Or îl sait que la Princesse Soutizo avait intri. gu€ auprts de la Reine qui sen Gtait mâl€e ! La version des
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prietenilor lui Brătianu este că. se. atrag Bulgarii şi 

Austro-Germanii pe graniţă pentru a. degaja pe .Ruşi 
şi pe Sarrail la Salonic şi, drept. răsplată, Ruşii lasă 
muxiiţiile noastre să treacă. — D-nul St. Aulaire, noul 
ministru francez, ar fi spus : «Porcii aceştia de Români 
nu vor îi gata decât peste şase săptămâni !» Am aflat a- 
tunci când fraza a fost raportată de Radeff. 

București: numai trăncăneli. Lumea este foarte 

excitată. S'a iseălit, nu s'a iseălit. Războiul peste două 
zile. Rechiziţiile de cai făcute noaptea au enervat foarte 
mult opinia publică. Toate indiciile arată că guver- 

nul pregăteşte. războiul la o dată foarte apropiată. 

— Seceleanu raportează că Alex, Constantinescu este 
denunţat de colegul său Radovici că împinge din răs- 
puteri la război. EI a lucrat cu Mayer dela «Einkaufs- 
kommission» şi I-a lăsat impresia că este foarte pacifist. 

Dar în aâciaşi zi a povăţuit pe Dobrescu să vecheme, 
în două zile, pe soţia sa dela Olăneşti şi pe. Bărdeseu. 

medicul său. să-şi readucă familia dela Constanţa. 

Filip a spus lui Seceleanu că a primit ordinul să mute 

în secret (! ?) depozitul de armăsari dela Constanţa la 
Slobozia : 250 de capete...! 
  

amis de Bratiano: on attire des Bulgares et des Austro-Alle- 
mands sur la frontiere pour soulager les Russes et Sarrail 

ă Salonique, et comme prix les Russes laissent passer les mua- 

nitions. Mr. de St. Aulaire, le nouveau ministre frangais, au- 

vait dit: «Ces cochons de Roumaius ne seronti prâts que dans 
six semaines»>. (J'ai să depuis que le propos avait 6tâ rap- 

porte par Radeff). 

Buearest, une potinitre., On est irts 6nervâ, C'est sigue, 
c'est pas sign6, Guerre dans deux jours. Les requisitions de 
nuit des chevaux ont beaucoup 6nervâ. Tous les indices sont 

que le gouvernement prâpare la guerre ă brăve âchtance. 

Alexandre Constantinescu est denone6 par son collăgue 
Radoviei (par Seceleanu) comme poussant vigoureusement ă 

la guerre. Îl a travaille avee Mayer de LEinkaufskommis- 
sion, ă qui îl a donne limpression la plus pacifique. Le jour 
mâme il a eonseill6 ă Dobrescu de rappeler, dans les deux 
jours, sa femme d'Olanesti e ă Bardescu, son mâdecin, de; 
faire rentrer sa famille de Constantza. Filip (Ministerul de 
domenii) a dit ă Seceleanu qw'on lui a donne !'ordre de trane- 

ferer — en secret?! — le depât des 6talons de Constaniza ă 
Slobozia (250 tâtes).
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„.. Directorul Băncei. Naţionale dela Bazargic a tost 
vestit de prefect să evacueze familia sa şi fondurile, 
iar acesta a vestit pe directorul Băncei Agricole (Go- 
lescu), Ă 

Lupu Kostake a primit o scrisoare dela fiul său, 
directorul prefecturei Bazargic, recomandându-i pe. s0- 
ţia lui, pe care op pornește în urma avizului, guvernului. 
Dobrescu îmi spune că şetul de gară de pe moşia lui din 
Moidiova i-a arătat ordinele secrete pentru țrenurile de 
noapte care vor trece ; ele vor fi garate fără lumini, 
pe linia cea niai îndepărtată, şi nimenea, afară. de şeful 
de gară, n'are voie să se apropie de ele! Materiale de 
război ? sau Ruşi ? | 

Când se constată tăcerea gazetelor federiste care 
nu mai atacă guvernul, se crede că ele cunosc secretul. 
Singura. speranţă este numai rezistenţa Regelui ! 

„— Henri Catargi este printre cei cari alavmează 
mai mult. El a spus lui Mitilineu şi d-rului Dinu Bră- 
tianu, că Regina pare foarte fericită, ca cineva. care ar 
fi obţinut un lucru important ; iar Regele, subit liniştit, 
ca un om care a luat o hotărire : se ştie însă în ce diree- 
ție lucrează Regina. După aceasta, familia Catargi sa 

        

„Le directeur de la Banque Nationale de Bazargic a st6 
averti. par le prâfet d'&vacuer sa famille et ses fonds et ca- Îmi-ei a prevenu le directeur de la Banque Agricole (Golescu). 

Lupu Kostache a recu lettre de son fils, directeur de Ja prefecture de Bazargic, lui recommandant sa femme qviil fait partir sur avis du gouvernement, 
Dobrescu -Dimitrie ; le chef de gare de sa propriste de "Moldavie lui a montr les ordres secrets pour les trains de 

nuit qui vont passer, qui. seront gares de câtă, sans lumitre, 
et dont nul n'approchera que le chef de gare! Materiel de 
guerre ? des Russes? | | , 

A voir le silence des feuilles fedezistes ani n'attaquent plus le gouvernement, on croit qu'ils sonţ de mâche. I! va de 
soi que tout espoir vâside dans la râsistance du Roi. Henri 
Catargi est de esux qui alarment le plus, Il a dit ă Mitilineu eţ Dinu Bratiano que la Reine paraît tre heureuse, comme quelqw'un qui a obtenu quelque chuse dWimportant, ct le Roi, 
subitement rassârân6, comme un homme qui a pris une deci- sion : or, on sait dans quelle direction travaille la Reine, Lă-
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mutat dela Sinaia şi închiderea casei a îngrijorat viu pe 
toată lumea. — Fiul Constantinescu, care călătoreşte cu 

feciorul lui în vagonul ministerial, a spus d-nei Grig 

Cantacuzino că totul este gata şi chiar proclamația re- 
“daetată, bine înţeles, de tatăl său! 2 La Bazargie 

soldaţii se culcă îmbrăcaţi şi comandantul lor le spune 

în fiecare noapte că vor fi atacați. (Scrisoare primită 

de Barbu Catargi dela contabilul său). 

10 August. Am avut o conversaţie la Masorescu 

cu Neniţescu, Hârjeu şi Mehedinţi. Maiorescu este ferm 

convins că ne apropiem de o criză de guvern. | 
— La ora 4 Bussche vede pe Rege şi nu are nici 

o impresie de grijă. Maiorescu insistă ca să nu mai pă- 
răsese Bucureştii. 

  

                       i. Maiorescu vine la mine. 
Pvesentimentul lui îi spune că trebue să fim gata... Ştiu. 

că a întâlnit pe Bussche. — Azi dimineaţă agitaţie mare, 

provocată de svonul că Ruşii ar fi trecut Ja Isaccea ! 
12 August. — Radeff mi-a, spus în ziua de 10 August 

că, după ultimele ştiri, î în Basarabia se află o divizie ŞI 

dessus la maison Catargi a dâmânag€ de Sinaia et les volets 

tiv6s ont assez inqui6ţe. Le fils Constantinescu—«qui voyage 

avec valet de echambre dans le wagon ministerial; (Barbu Ca- 

iargi)—a dit â la Princesse Gregoire Cantacuzene que tout est 

prât, mâme la proclamâtion râdigâe, bien eniendu, par son 

pere. A Bazargic les soldats eouchent habillâs et leur cor- 

mandant leur dit ehague nuit qu'on va âtre attagu€ (lettre 
de son comptable â Barbu Catargi). 

10 âoât. — Conference chez Maiorescu: Nenitzescu, Har- 
jeu, Mehedintzi, moi. Maiorescu ferme croyance que nous. 

approchons Wune crise de gouvernement. 

A 4 h: Bussehe voit le Roi. Le soiril ne transpire aucune 
ingui€tude de ee câte lă: Maiorescu insiste pour que je reste 

Bucarest. | 
11 acât, — Fâte du Roi. Maiorescu vient chez moi. «Tou- 

jours son flair, dit-il, qui lui dit qu'il faut 6treprât». Je sais 

qu'il a vu Bvssehe. Ce miatin affolement sur la nouvelle que 

les Russes avaient pass6 âă Isaccea. | 

- 12 acât. — Radetf 'm'â dit la 10 acut que selon les derni&rex» 

nouvelles il y a avait en Bessarabie 1% divisions russes et
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Jumătate de Ruşi şi tot atât de Sârbi, Croaţi şi Cehi, în- volaţi mai mult prin «persuadare» (frontul -sau câmpul de concentrare Siberian). Astăzi Stirbey îmi spune că generalul Presan a afirmat lui Nicolae Ghika, că Ruşii au. prea puţini oameni în Basarabia pentu a între- prinde ceva, | 
— Convorbire cu Maiorescu, EI nu poate spune mai mult, căci a promis secretul; dar după cât înțeleg din amintirea: câtorva, fraze — destul de întortochiate — 0 criză este sigură. In orice caz nu se poate petrece nimie înainte ca, să se facă un semn, sau lui sau mie. — 'Toe- mai în acel moment, Maiorescu primeşte o scrisoare de audienţă pentru mâine la, ora 6 scara; audienţă cure n'u fost deloc solicitată. Maiorescu se miră că convocarea, a fost făcută prin Catargi şi nu prin Stirbey. — G. Stirbey a prânzit aseară la Buttea cu Bră- tianu. EI se întoarce eu o impresie bună. Crede că Curtea ridică capul şi că această atitudine poate fi con- certată cu Brătianu. O abilitate de a lui Brătianu. care citeşte foarte multe memorii politice şi care este im- pregnat de toate incidentele din vieţele politice. pentru a eşi dintr'o situaţie grea. 

        

autant de Serbes et Croates et Teheques enrâl6s plutât pa» «Persuasion» (le front ou le camp de concentration Siberien). Aujourd'hui 12 acât Stirbey me dit que le gencral Prosan a affirme ă Nicolas Ghika que les Russes avaient trop peu de monde en Bessarabie pour entreprendre quelque chose! Causerie avec Maiorescu. Pour lui — il ne peut en dire plus long ayanț promis secret, ă ce que je comprends âe quel- ques phrases âă souvenirs, mais trăs entortillâes -— une erise est certaine. Dans tous les cas rien ne peut se passer avani qu'un signe lui soit ou me soit fait. Juste ă ce moment ii regoit lettre d'audience pour demain soir 6 h., audience hulle- ment sollicitee. Maiorescu s'6tonne seulement que Pinvite soit venue par Catargi, non par Stirbey. Georges Stirbey a din€ hier Buftea avec Bratiano. Il en revient avec bonne impression. I] pense ane la Cour releve la tâte et pour lui cetţe attitude peut âtre concertâe avec Bra- tiano, Une des habiletes de Bratiano, qui lit enormâment de m&moires politiques eţ qui'est impregnâ de tous les incidents des vies politiques, pour se tirer d'un mauvais pas.
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— Marius 'Teodorian a văzut pe Netzhammer : acum 

15 zile Regele a vorbit de- abdicare dăeă îi se forţează 
mâna ; iar acum 8 zile arhiepiscopul a găsit pe Rege 

mai puţin hotărât. Sa 
— La ora 84 primesc convocarea următoare: «M. 

S. Regele dorind a avea sfatul D-voastră, vă rog să 
luaţi parte la consiliul care se va ţine Duminică, 14 Au- 

gust. ora 10 dimineaţa. la Palatul Cotroceni. — Preşe- 

dintele Consiliului de Miniştri: loan I. C. Brătianu». 

Avizez imediat pe Maiorescu şi îi comunice, în ve- 

derea audienței sale, conversaţia ce am avut cu Culcer, 

pe care nu lam văzut de vre-o 10 zile: «Lucrurile merg 
repede. Am primit numirea de comandant al armatei 1: 
MT? se indică şi locul de concentrare. (Mie Culcer nu mi 

Va indicat). Avereseu comandă armata II». — Care sunt 

ceilalţi comandanţi? — «Nu ştiu. Ni s'a spus că Regele 
ne va întruni. Cred că vor să facă o lovitură şi să atace 

pe neașteptate». 

13 August. — Tugă generală dela Sinaia, după avi- 

zul dat telefonie de Mişu Pherekyde sorei mele. 

  

  

Marius 'Theodorian voit Netzhammer: Îl y a quinze jours, 

le Roi a parle dWabdication si on lui foreait la main; ilya 

huit jours, PArchevâque a trouve le Roi moins decidă. 

Convocation Conseil Couronne. Je recois ă 8 h. 4 la con- 

voeation suivante: «Majestatea Sa Regele dorind a avea sfa- 
tul D-voastră, vă rog să luaţi parte la consiliul care se va 

ţine Duminică, 14 August, ora 10 dimineaţa, la Palatul Co 
troceni. --- Preşedintele Consiliului de Miniştri, loan LI. C 

Bratianu». 

J'en avise Maiorescu et lui communique, en vue de son 

audience, ma conversation avec Culcer que je n'ai pas vu de: 

puis une dizaine de jours : «Ca avance rapidement. Jai recu 
la nomination au commandement de la premiere arme. Ou 

m'indique aussi le lieu de concentration (Culcer me Pa laisse 
ignorer). Averescu commande la seconde arme. Quels sont 

les antres commandants ? Je Vignore. On nous a dit que le 

Roi nous r6uniraii auparavant. Je crois quwils veulent faire 
un coup et attaquer ă Pimproviste». 

13 aoât. — Fuite genârale de Sinaia sur avis donne par 

Michel Pher6kyde par tâl&phone â Hâltne (ma soeur).
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Armata noastră tot înaintează spre Alexandria. 
Artilerie şi cavalerie iau caxtier la moşia mea Putinei 
(Vlaşea) (Generalul Retferendaru). Pe de altă parte re- 

“gimentul de Brăila vecheamă batalioanele ce avea la 
Silistra : s'ar zice că ne retragem complect din Dobrogei 
ca şi când sar lăsa -locul liber Ruşilors 

— Bussche (ora 4) ştia de Miercuri şi o spusese 
lui Maiorescu, că Regele voia să convoace Consiliu] de 
Coroană. Chiar în aceiaşi zi a văzut:un momenţ, :pe 
Rege la Buftea. Intrun memoriu a desvoltat a doua 
zi Regelui neajunsurile acestei măsuri. Ea a displăcut 
lui Brătianu, care se opusese întâia dată, acum 15 
zile. Rămâne câştigat pentru el. ca un semn bun, că a: 
ceastă convocare sa făcut în contra voinţei lui Bră- 
tianu. — Regele a mai declarat : 1) Dacă este. o conven: 
țiune scrisă, aceasta nu îl leagă. 2) EI nu este obligat 
să: se ralieze la avizul majorităţei Consiliului. 3) Nu va 
semna un decret de mobilizare. — Impăratul a, telegra- 
fiat Regelui de ziua lui de naştere exprimând speranţa 
că vechea prietenie a caselor lor, şi colaborarea de mai 

  

Poussâe toujours en avant de Parmâe vers Alexandria. 
De Vartillerie et .de la cavalerie prennent quartier ă Putineiu 
(gen6ral Referendaru). Dautre part le râgiment de Braila (Baculbaşa) reprend des bataillons aw'il avait ă Silistrie : 
on dirait qu'on se dâgarnit totalement en Dobrogea comme 
si on laissait place nette aux Russes. , 

Bussche (4 h.) savait dâjă Mereredi — et Pa dit â Maio- 
rescu — que le Roi voulait convoquer Conseil de Couronne. 
Ce jour li mâme, il a revu un instant le Roi ă Buftea. Dans 
un m6moire il a dâveloppe au Roi, le lendemain, les inconve- 
nients de cette mesure. Elle a deplu a Bratiano qui s'y 6tait oppos€ une premiere fois, îl y a quinze jours. Reste aequis, 
pour lui, comme un bon signe que la convocation s'est faite 
contre Bratiano. Le Roi a declarâ de plus: 1) sil y a une 
convention 6crite, elle ne Je lie pas; 2) il n'est pas oblige de se rallier ă Yavis de la. majorită du Conseil; 3) il ne signera 
pas un dâcret de mobilisation. I'Empereur a tel&graphi€ pour 
le jour de naissance du Roi, en exprimant Pespoir de voi» la vieille amiti6 entre leuxs maisons et la collaboration de plus
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bine de treizeci de ani a ţărilor lor, vor continua şi pe 
viitor. Regele a răspuns că, cu ajutorul lui Dumnezeu, 
el speră că lucrurile vor lua o întorsătură bună. Re- 
gele este evlavios ; scriind altui evlavios nu ar fi invo- 
cat numele lui Dumnezeu pentru o minciună ! 

Cu priiejul telegramei Regelui, la 22 Ianuarie, Bussche 
mă autoriză să spun în Consiliul de Coroană, că Bră- 
tianu i-a declarat: «Că cunoscând conţinutul declara- 
ţiunei făcută Cancelarului. el este cu totul de acord cu 
această declaraţie». In două rânduri, ultima oară, cu 

ocazia unei discuţii cu Czernin, Brătianu a declarat lui 
Bussche că niciodată, el fiind şef al guvernului nu va 

declara război Germaniei. Falkenhayn a scris lui Bussche 
că după război ar dori să cunoască pe Brătianu, căci 
niciodată nu a întâlnit un om în stare să minţă ca el.— 
In definitiv Bussche este încrezător. Simt din convor- 
birea cu el. că prin Maiorescu se poate face schimbarea 
de guvern, ceeace găsesc foarte natural, Maiorescu ne- 
găsindu-se în plină luptă internă cum am fost eu. 

— Pentru acest motiv la ora 4 mă duc la Maio- 
rescu spre a-l încuraja să ia răspunderea faţă de Rege— 
dela el la mine chestiunile de prioritate neputând 

  

de 30 ans de leurs pays continuer dans l'avenir. Le Roi a r& 
pondu qwavec taide de Dieu il espăre que les choses pren- 

dront bonne tournure; le Roi est un croyant; 6erivant ă un 

antre crovant, il maurait pas iînvoqut en mentant le nom 

de Dieu! Lors des tâlegrammes du Roi 22 janvier, Bussehe 

m'autorise 4 dire au Conseil de Couronne que Bratiano lui a 
declară «que connaissant le contenu de la dâclaration faite 

au chancelier, îl est daccord en tout avec cette d&elaration». 

A deux reprises, dont la dernitre ă P'oceasion d'une brouille 

avee Czernin. Bratiano lui a dâelar6 que jamais, lui 6tant le 
chef du gouvernement, il ne dâclarerait la guerre ă PAllemag- 

ne. Falkenhayn a 6erit ă Bussehe qu'aprăs la guerre îl von- 

drait rencontrer Bratiano, car jamais îl n'a rencontre un 
homme sachant mentir comme lui. Bret Bussche est confiant, 
Je sens ă sa conversation que c'est par Maiorescu que peut se 
faire le changement de pouvoir, ce que je trouve naturel, 
Maiorescu n'ayant pas 6t6 au fort, de la lutte interne comme 

moi. Aussi ă 4 h. je vais voir Maiorescu pour Pencourager ă 

10%
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exista. Spre marea mea surprindere găsesc pe Fas- 
ciotti la Maiorescu. Fasciotti cunoştea audiența  acor- 
dată : evident, din momenţul ce convocarea era semnată 
de Henri Catargi. (Eu făcusem un mister din această 
audienţă, chiar faţă de toţi prietenii noştri !). Fasciotti 
zice că în marea, desbatere de mâine este de o impor- 

“tanţă capitală ca toţi oamenii mari politici să fie de a- 
cord; România nu mai poate păstra neutralitatea peri- 
culoasă pentru viitorul ei şi ar trebui cea, Maiorescu să 
susție această părere. — Maiorescu simțind că Antanta 
se temea de o hotărire defavorabilă a Regelui, a răspuns 
că el a fost multă vreme lipsă, că nu ştie ce gânduri are 
Regele şi că are să se orienteze singur. Dar de ce Italia 
nu a tras România după ea, când s'a deciarat? Atunci 
era uomentul ! Fasciotti spun» că Sonino era un om 
întreg; el lucra, fără să consulte pe nimeni. etc... 

— Neniţescu îmi citeşte raportul lui Beldiman a- 
supra, conferinței dintre Falkenhayn şi Enver-Paşa în 
care s'au luat măsurile necesare contra României. Gene- 
ralul declară. — și ministru] şi subsecretarul afaceri- 
lor străine au ratificaţ declaraţia. — că niciodată Bul- 
    
prendre la responsabilits vis-â-vis du Roi, de lui 4 moi les 
questions de presâance ne pouvanțt exister, 

A ma grande surprise, Fasciotti se trouve chez Maio- vescu. Paseiotti connaissaiţ, Paudience aceordâe: €videmment du moment que Henri Catargi avait sign6 la convocation. (Moi jen avais fait mystere â tous les n6tres). Fasciotţi: Dans le grand d&bat de demain il y aurait importance capitale que tous les grands hommes politiques fussent d'accord ; la Ruvumanie ne peut plus garder la neutralitâ dangereuse pour son avenir ef il faudrait que lui, Maiorescu, soutienne cet avis. Maiorescu, sentant que lEntente craignait une dâecision d6favorable du Roi: il a ste longtemps absent; ne sait pas ce que pense le Roi ; il va lui-mâme sorienter. Mais pourquoi VItalie n'a pas entraînâ la Roumanie lorsqu'elle sest declarâe? C'âtait le moment! Sonino est un homme entier; il faisait sans consulter, ete. 
Nenitzeseu me lit le rapport de Beldiman sur la confâ- rence entre Falkenhayn et Enver-Pacha, dans laquelle les mesures nâcessaires ont 6tâ prises contre la Roumanie. Le gân6ral declare — et le Ministre et le Sous-Secrttaire affai- res 6trangtres ont ratifi€.—que jamais les Bulgares n'attaque-
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garii nu vor ataca România ; dar dacă România lasă pe 

Ruşi să treacă, ar fi un casus belli. 
— D-nul de Schelking : s'a semnat pe ziua de 9 Au- 

gust. Nimie nu mai poate fi schimbat; nu se joacă ni 

meni cu Rusia când ea pregăteşte 500.000 de oameni. 

192.000 se află în Basarabia cu Zaintscikowsky, ofiţer 

foarte distins şi Leontoviei pentru cavalerie; este multă 

cavalerie. D-voastră mergeţi la sud pentru a deschide 

calea Salonicului, căci ce aţi face altfel cu Arhangel în- 

gheţat şi Vladivostok la 22 zile depărtare? In Bul- 

garia, treburile nu merg: divizia I a declarat că ea nu se 

bate în contra Ruşilor. La Sofia domneşte dezordinea : 

şase ofiţeri germani şi doui ofiţeri bulgari au fost masa: 

craţi. Portugalia dă armatei lui Sarrail un ajutor de 

130.000 de oameni. 

— La 14 Maiorescu vine la mine eşind dela Rege: 

"Total este pierdut : Regele i-a înşelat pe toţi. E îşi face 

o glorie din sacrificiul de a-şi călca cuvântul şi de a 

uita că e German. A luptat timp de şease luni, dar de 

astădată s'a hotărât. Nu se va .mai obţine altădată tot 

ce se obţine astăzi. La toate rugămintele lui Maiorescu : 

«Nu aruncaţi ţara în foc; este o mare nenorocire pen- 

  

xont la Roumanie, mais que si la Roumanie laisse passer les 

Russes, dest un casus belli. 

Mr. de Schelking. On a sign€ le 5 acât. Rien ne peut plus 

Stre changt; on ne se joue pas de la Russie quand elle prâ- 

pare 500.000 hommes, Il y en a 192.000 en Bessarabie avee 

Zaintscikowsky, officier tres distingu6 et Leontovici pour la 

cavalerie : il y a beaucoup de cavalerie. Vous allez au Sud 

pour ouvrir la voie de Salonique, car que feriez vous autre- 

menţ avec Arehangelsk g6l6 et Wladivostok ă 2 jours? En 

"Bulgarie cela ne va pas. La premitre division a dâclare que 

contre les Russes elle ne marchait pas. A Sofia sedition: six 

officiers allemands et deux officiers bulgares ont 6t6 massa- 

râs. Les Portugals donnent ă Parmâe de Sarrail un apoint 

„de 130.000 hommes, 

A Th. et demi Maiorescu sortant de chez le Roi : Pout est 

perdu: le Roi les a trompe tous ; il se faiț une gloire du saecri- 

fice de trahir sa parole et dWoublier qu'il est Allemand. «Il a 

lut pendant six mois», mais cette fois-ei il s'est dâcidâ. On 

"aura plus une autre fois tout ce qwon obtient anjourd'hui 

A toutes les supplieations de Maiorescu: «ne jetez pas le 

pays dans le feu; c'est un immense malheur pour la Rouma- 

N
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tru România», -— Regele răspunde : «<M'am hotăriţ!», Şi adaugă această copilărie : «Nu mai putem sta în neu- tralitate, fiindcă Ruşii ne-ar invada !» — Maiorescu a fost silit să facă apel la mândria Lui : «Nu se constrânge- Regele României». 
Să dea Dumnezeu ca noaptea să mai aducă vre-o Povaţă : nu mai am nici o speranţă. nici o iluzie! 

14 Auzust. — Consiliul de Coroană. Războiul. — Mă. 
due la Cotroceni cu Maiorescu. Czernin a, fost eri la Bră- tianu, care i-a, spus că: Consiliu] este amânat pentru. 
după amiază. şi că e] păstrează şi este în măsură de u păstra neutralitatea ! Maiorescu se întreabă: La ce bun aceste minciuni ? Cum se pot falsitica fapte materiale 
atât de uşor de controlat ? 

La ora 10 se întrunesc în sufrageria cea mare dela Cotroceni : miniştrii 'Peodor Rosetti, Carp, Maiorescu şi cu mine. Nicu Yilipeseu, Take Ionescu, Olăneseu. Can: tacuzino-Paşcanu, Mişu Pherekyde şi C. F. Robasewr (înlocuind pe V. Missir (Senat) lipsă). 
Regele : «Văd situaţiunea în așa fel încât nu mai: putem sta în neutralitate. Cred că de aci înainte vietu: ria Puterilor Centrale este exclusă. Guvernul meu a a- 

    
nie», — «je me suis dâcidâ». — Le Roi a ajoute cet enfantil- lage: Nous ne pouvons plus garder la neutralit€, paree que les Russes nous envahiraienţ !! Maiorescu a presque dii faire. appel ă sa fiert. on ne contraint pas le Roi de Roumanie, Dieu veuille que la nuiţ portie encore conseil; je n'ai au- cun espoir, aucune illusion, 

14 acât. — Conseil de Couronne du 14 aoât 1916. La guerre, — Je me rends â Cotroceni avee Maiorescu. Czernin a âtâ hier chez Bratiano, qui lui a dit; 1) le Conseil est remis ă Paprex midi ; 2) il garde et est en mesure de garder la neutralit6. — Maiorescu se demande : Pourquoi ces mensonges ? Commenţ peut-on fausser des faits matriels si faciles â pincer ? A 10 h. on se tronve dans la vieille salle-A-manger de Co- troceni: les ministres, Theodore Rosetti, Carp, Maiorescu et moi, Nicu Filipescu, Take Ionescu, Olănescu, Cantacuztne- Pascanu. Michel Phârekyde et C. F. Robescu (remplacant Ba- sile Missir (Sânat) absent),
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vut consfătuiri cu unul din grupurile beligerante ; el 

crede că momentul a venit. Eu, după matură reflecţiune 
şi după lupte interne pe care le veţi înţelege şi din cari 
am eşit biruitor asupra mea, înclin mai mult pentru 
opinia guvernului meu». 

Brătianu : Apel la concordie şi cere concursul tu- 

tulor. 
Carp: Explică necesitatea unei expuneri a giiver- 

nului. 
Regele : Apel la discreţia tutulor: trebue tăcerea 

preotului care primeşte o spovedanie. 

Brătianu : «1913 a fost prefața unui rezbel cu Aus- 

tria şi încă de atunci contradicţia de interese politice 

<u noi a luat forma acută. S'a adăugat forma antipatică 
în care a izbucnit războiul actual. S'a adăugat absten- 
țiunea Italiei prin care, şi numai cu concursul militar 
al căreia, era stipulat că o armată română poate figura 
alături de o armată austro-ungară. — Eu neg acest lu- 
eru. — Brătianu (şi Regele) afirmă că era convenţie în 
acest sens: Regele Carol mi-a spus că sa studiat, dar 
că din motive technice nu sa putut încheia. Azi, toată 
latinitatea este în tabăra, contra, Germaniei ! La început 
victoria părea probabilă pentru Germani: neputând 

merge noi singuri contra, am stat neutri. Rezbelul de 
uzură azi răstoarnă şansele în favoarea celor cu rezerve 

mai mari, iar Bulgaria, luând locul nostru în Orient, 

nouă ne este imposibil să stăm lângă Germani. În siste- 
mul dela 19884 eram aliaţi cu Italia în contra Rusiei; 

azi Italia este lângă Rusia. Incetul cu încetul, fără grabă, 

:am ajuns la garantarea intereselor noastre : pentru neu- 
tralitate am avut numai asigurări, nu garanţii. Azi pro- 
blema este: «Sau să renunţăm la orice am putea obţine 
prin victoria Antantei. sau să intrăm în război. Eu mam 

angajat desăvârşit». 

Take Ionescu: Aprobă cu efuziune. Osanale pen: 

ru Rege. 
Eu : «Lucrurile fiind hotărîte, nu mai pot da vre-o 

povaţă ; fac numai o rugăciune Regelui, dacă mai este 

timp. Preţuirea şanselor războiului nu o văd ca d-nul
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Brătianu. După atâtea sacrificii omenești, ofensiva alia 
ților nu a recâștigat nici o porţiune infimă din ceeace ocupă Centralii : am harta aci. Ni se spune că în Polo- 
nia Sau încetinit operaţiile pentru ca să se constitue re- 
zervele pentru noi: deci nu este prisos de oameni.. 
Bulgaria ? Nu văd antinomie între statele noastre ; am. 
crezut şi cred o bună înțelegere între noi şi Bulgari 
ar constitui o a şaptea mare putere în Orientul Euro- 
pei. Dar chiar dacă şansele ar fi bune, este în intere-. sul României să ajute la instalarea Ruşilor pe Strâm- 
tori ? Din mijlocul secolului al 17-lea, Rusia luptă ca să. 
iasă la Marea, caldă: azi aceasta este singurul ei ţel. 
Rog pe Rege să se gândească că dacă Rusia vine la Constantinopol, România, este drumul care leagă Rusia 

„cu Strâmtorile. Chiar dacă nar cuteza Rusia să-şi ane- 
xeze această cale — România, — instalarea, la Strâm- 
tori a marelui nostru inimie este moartea, economică a. 
țărei. Cred că acesta este cel mai mare păcat ce un Ro- 
mân poate comite împotriva viitorului țărei. S'a făcut: 
apel la concursul tutulor. Odată deciziunea, luată, vom: 
tăcea,! Aceasta este tot ce putem face pentru a nu rupe: 
unitatea naţională». 

Nicu Pilipescu : Polemică, că eu am cunoscut şi am: aprobat primul angajament din care a decurs tot: 
<Vous pouvez marcher» aş fi zis eu d-nului Brătianu. 
(Brătianu surâde: am avut pe urmă o explicaţie cu el).. 

P. Carp : «Nu suntem aci peniru polemici âle tem-: peramentelor care nu se pot, stăpâni. (Aprobări). A. merge cu Rusia este a izbi în interesele țărei şi în con- tinuitatea dinastiei». In desvoltarea ideei ajunge până. a spune: «Doresc să fiţi învinşi, pentru că victoria 
voastră ar fi ruina ţărei ?» 

Brătianu : Protestează. 'Teza d-lui Carp. a unei e- gemonii ruse opuse egemoniei germane şi înlocuind pe- aceasta, este falşă. Anglia de sute de ani îşi impune. punctul ei de vedere şi nu va lăsa o egemonie ori- 
care să... 

Regele : «Constantinopol luat în contra voinţei: noastre este oare preferabil Constantinopolului ocupat cu:
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noi? Austro-Ungaria nu ne-a oferit niciodată nimic şi 

Germania a fost neputincioasă să-i impună sacrificii. 
D-l Szegheni-Mariseh mi-a spus când am fost la Ber- 
lin : «Sau făcut dintro parte şi dintr'alta multe greşeli, 

dar mai multe din partea noastră». Victorioşi, avem în 
Transilvania o putere de rezistenţă mai mare. Iau răs- 
punderea, pentru că am încredere în viitorul ţărei». 

Maiorescu : «Consiliul de Coroană din 1914 a de- 

cis expectativa. Ce sa întâmplat, pentru ca să modifi- 

căm atitudinea ? Are guvernul ceva încheiat ? Ce ne 
poate spune ?» 

Brătianu : «Cred în victoria Antantei şi mă confor- 
mez ei. Vom declara, război Austro-Ungariei : nu altora. 
Im schimb ni se recunoaște dreptul de a lua până la 

Tisa, Banatul, Crişana, un Maramureş de sus care este 
slav, Bucovina până la Prut. Ni se mai recunoaşte drep- 
turi egale la Congres. Tratatul care ne garantează aceste 

anexări este iscălit de cele patru puteri (nu de Serbia 
şi Belgia). Cele patru puteri garantează integritatea, te- 

ritoriului nostru. Cred că orice reviriment nu mai este 
posibil». 

Maiorescu : «Este controversă asupra situaţiei mili- 

tare, şi pe o controversă nu se riscă soarta, ţărei. Cunose 

pe ardeleni: Popovici, Vaida, cari văd în ceeace se pe- 
trece sfâşierea lor. Nu se constată unanimitatea dela 
1913 ; azi sufletele sunt împărţite. Cine va ratifica, de- 

claraţia, de război ? Camerile actuale : pe altă chestiune 
au fost alese. Intrăm în foc sau nu ? Se poate oare zice 
că ţara a fost consultată ? Cum ne este justificată eşi- 
rea din neutralitate ? Cer continuarea expectativei !» 

Teodor Rosetti : Nu crede în sfărâmarea Austriei 

şi rămâne constant în convingerea lui că nu avem cu ce 
duce un rezbel lung şi greu ca, acesta. 

Costinescu : «Să. stăm pe loc? Dar Europa nu stă 
pe loc. Toate Statele în sânge şi foc: noi stăm ruşinaţi 
la uşă. Europa e în prefacere. Cu braţele încrucişate, 
după ce am câştigat bani. am fi de râsul lumei. Toţi cu 
inimă românească, la locul lor». (Aşa vorbeşte Cos- 
tineseu... ! !).
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Pherekyde : Vrea să mă liniştească în privinţa, “Constantinopolului. Nu Ruşii singuri vor hotări. Ei nu luptă pentru stăpânirea Constantinopolului : «Laberia- tea Strâmtorilor, aceasta este formula, viitorului ! Dacă stăm locului vom ajunge vasalii străinilor, iar genera- iile viitoare ne vor reproşa că nu ne-am făcut datoria». 
C. F. Robescu: «D-l Maiorescu a fost lipsă şi nu “cunoaşte sentimentul ţărei. Asigur că tot poporul se va “scula pentru a desrobi pe fraţii noştri şi pentru a în- trânge pe Bulgari. Majoritatea Senatului dă deplină în- credere guvernului», 
Brătianu : Răspunzând unei aluziuni a lui Maio- rescu care a făcut tratatul din 1884, el care la 1871 contra Germaniei victorioase proclamase că sirapatiile noastre vor fi totdeauna pentru Franţa, afirmă că tatăl său nu s'a identificat niciodată cu o acţiune din afară. In toate :consideraţiunile contra, nu se ţine destul seamă de forţa morală. Sunt înfrângeri care sunt faze ale victoriei. “Chestiunea Austriei este pusă şi majoritatea Europei “consacră drepturile noastre istorice, de oarece le ia în seamă şi acum: «Oricare ar fi soarta războiului, drep- turi: consacrate rămân». Mihai Viteazul poate nici nu a- vea cunoştinţa ideei mari ce reprezenta şi el a rămas totuşi emblema ei ; aşa va fi cu Regele Ferdinană, ori- care ar fi soarta războiului. — Face un nou apel să nu scădem nimic din puterea de acţiune, nici prin acţiuni, nici prin inerție. 

Regele : «Intrunirea noastră este istorică şi plină de răspunderi pentru toţi. In hotărârea ce iau sunt că- lăuzit numai de sentimentul poporului român şi de o în- treagă convingere. Sunt convins că Dumnezeu va fi cu noi ; am încredere în iubirea de neam a întregei țări». Ne sculăm. — Regele se apropie de Carp şi îi re- proşează. cu dulceaţă, cuvintele ce a spus. Carp comite greşeala, să le menţie. Brătianu îi spune : «Atunei ia-ţi fiii înapoi şi dă-i în armata, germană». 
Iau la rândul meu pe Brătianu şi îi cer o explicaţie, faţă de Pherekyde. pe care îl țin de mânecă. — Eu: «D-le Prim-Ministru, de un an nu mi-ai făcut nici o co-
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municare politică, pe care niciodată nu am cerut-o». — 

Brătianu: «ţi voi spune tot...»—Eu: «Nu, şi îţi muţu- 
mese pentru ca să nu mai fiu expus denunţărei calomni- 

oase că comit indisereţii. Adineauri ai surâs la atacul 

d-lui Filipescu. Să precizăm : la 12 Septembre mi-ai tri- 
mis răspuns prin Stirbey că, direct dela Sasonov ţi se o- 
feră în schimbul neutralităţei parte din Bucovina, şi par- 

te din T'ransilvania...»— Brătianu : «Transilvania nu mi 
s'a oferit niciodată...» — Eu : «Exact. Trei zile pe urmă 

mi-ai spus personal că numai Bucovina era oferită, dar 
eu când am transmis răspunsul: «marehez!», era la pro- 

punerea Stirbey. Dealiminteri pe acea vreme îmi spu- 

neai: a ataca Austria ar fi o felonie pe care nu o voi 
comite niciodată». — Brătianu : «Nu mi-aduc aminte a 
cum detaliile... dar nu este vorba de aceasta: cer con: 

cursul d-tale». ! 
Insistenţe dela Porumbaru şi dela Radovici. 
Vine şi Regele, cu lacrămi în ochi: «Trebue să-mi 

dai concursul D-tale, Regele ţi-l cere». (Imi ţinea amân- 
două mâinele). 

__ Bus «Sire, dela mine nici o piedică de azi înainte; 
sunt mut şi mă duc la Crucea Roşie». — Regele : «Nu! 

“Irebue concurs efectiv». 
Tonul general al discuţiei nu m'a satisfăcut. S'au 

făcut şi glume ! Tirada lui Robescu învățată pe din a- 

fară : cu 48 de ore înainte era neutralist hotărât. — Re- 
gele lăcrămează cam des. 

— La întoarcere am grija să mai vorbese de refu- 
zul de a intra în guvern: şi Maiorescu şi Teodor Ro- 

setti sunt de părere hotărât contra; Maiorescu nu pri- 
meşte nici măcar să dau cuiva o delegaţie. La 5 ore au 
mai venit Grig. Cantacuzino şi Neniţescu la Maiorescu. 
Aceeaşi părere ferm exprimată. 

— La ora 3 vine Stirbey să mă ia: Regele vrea să, 
mă vadă. Pe drum el mă dăscăleşte ca, să primesc să 

întru în guvern : şi invocă interesul partidului conser- 
  

A 3 h. Stirbey vient me chercher: le Roi veut me voir. 

En route il me chapitre pour accepter entrer gouvernement.; 

îl miinvoque Vintârât du parti eonservateur, Moi. mutisme
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vator. Eu: mutism puţin ostil. Mă precedă ia M. Ss. 
probabil pentru a o pune în curent. 

Regele, cordial, zicându-mi pe nume, adeseori luân- 
du-mi ambele mâini. Repetarea solicitărei. Ey spuse- 
sem : «Ce porunceşti, Sire 2» — «Nu poruncă, primire cu 
afecţiune e tot ce am de spus». 

Regele : «Credeam că avem asentimentul tutus 
ror». — Eu: «Nu eram pregătiţi; din contra, până în 
ultimul moment eram autorizat a crede că Regele era 
puntea de scăpare». — Regele înţelege aluzia mea la, 
neadevăruri, căci puţin mai târziu îmi spune: «Mult 
m'a costat să mint, cum am mai făcut, şi eri lui Czernin». 

Arăt că guvernele de coaliţie sunt anarhia admi- 
nistrativă, şi povăţuese pe Brătianu să continue singur 
cu guvernul lui. Şi-l poate închipui cineva având 
alături pe Filipescu... ? — Regele: «Absolut exclus 
cu o singură nuanță». — Bu: «Atunci, voi uşura lucrul 
refuzând ; aceasta vă va scăpa de ceilalţi». — Regele . 
«Pentru mine e un sentiment egoist să te am pe D-ta.: 
doresc dacă reuşesc, să fie opera tutulor partidelor». — 
Eu : «Şi dacă nu merg lucrurile bine, este în interesul 

  

un peu hostile. Il me prâcăde chez Sa Majeste pour la meitre 
au courant, ! 

Le Roi, cordial, m'appelant par mon nom souvent me 
prenant les deux mains. Râpâtition de la sollicitation; j'avais 

"dit: «Ce porunceşti, Sire?» — «Nu poruncă, primire cu afec- 
țiune, e tot ce am de spus». . 

Le Roi: J'avais eri uvoir Passentiment de tous, — Moi : 
Nous n'y 6tions pas prâparâs; au contraire, jusqwau dernier: 
moment nous 6tions autorisâs â croire que le Roi 6tait la. 
planche de salut, Le Roi comprit mon allusion aux non ve 
rites, car, peu de temps aprâs: il m'a beaucoup cote de men- 
tir, comme je Vai fait encore hier â Czernin. — J'expose que. 
les gouvernements de coalition sont Vanarchie administrative. 
et, que je conseille ă Bratiano de continuer seul avec son gou- 
vernement, Le voit-on ayant Filipescu?... — Le Roi: “A bsolu- 
ment exclu, avea une seule nuance. — Moi: Atbrs que je fa- 
cilite la tâche en refusant: cela vous dâbarassera des autres. 
— Le Roi: Il y a pour moi un sentiment &goiste ă vous avoir: 
je dâsire, si je râussis, que se soit Poeuvre de tous les partis.— 
Moi: Et si ca ne va pas, il est dans Pintârâ de la Couronne
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Coroanei să mai aibă o rezervă». După o nouă insistență 
a Regelui: «Nu pot semna, eu o declaraţie de război Ger- 

maniei>. — Regele : «Dar atunci, mai târziu». — Buz. 
«Dacă merge rău, voi fi aci pentru a Vă ajutao. — Re- 

gele : «Contez absolut pe D-ta». — Eu: «La zile negre | 
mă veţi găsb. 

Regele explică că totul este gata; că EI a impus pe 
Culcer. Ca şefi de armată: Averescu, Aslan, Prezan- 

El a adăugat pe Lupescu, Mărdărescu şi Stratilescu ca 
şefi de Stat Major. Th. Râmniceanu trece pe lângă fiul 

său. Perticari la Roma. Regele a refuzat absolut o ofen- 
sivă la sud : nu este treaba noastră să deblocăm pe Sar- 

rail; noi mergem contra Ungariei. Ruşii nu dau decât 
50.000 de oameni. — Ru: «Dintre cari trei brigade cehe 
şi croate...» — Regele: «Nu. Impăratul a refuzat să-i 
primească în armata lui. — Putem fi bătuţi, niciodată 
zdrobiţi! (Probabil aluzie la garanţia celor patru pu-. 
teri). Nimeni nu m'a influenţat: d-l Maiorescu este sin- 

gurul care ar fi putut s'o facă». 
La plecare, ţinându-mi amândouă mâinile şi recon- 

ducându-mă dealungul coridoarelor, Regele îmi mai 

spune : «Mă bizui absolut pe D-tav». — «Da, Sire, la zile 

de nevoe, de nevoe !» 
  

dWavoir une râserve. — Sur nouvelles insistances: Je ne pui 

pas signer, moi, dâclaration de guerre ă PAllemagne. — Le 

Roi: Mais alors plus tard. — Moi: Si ca va mal, je serai lă 

pour vous aider. — Le Roi: Je compte sur vous. — Moi: «La. 

zile negre mă veţi găsi». 

Le Roi explique que tout est prât, quiil a impose Culcer. 

Aux chefs dWarmâe Averescu, Aslan, Presan il a adjoint Lu- 
pescu, Mardarescu et Stratilescu comme chefs d'Etat-Major. 
Theodore Ramniceanu passe auprts de son fils. Perticari ă 

Rome. Il a refus6 absolument une offensive vers le Sud: ce 

west pas notre affaire de dâbloquer Sarrail; les Russes ne 
donnent que 50.000 hommes. — Moi: Dont 3 brigades teh&ques, 

eroates. — Le Roi: Jamais. L'/Empereur a refus6 de les rece- 
- voir dans son armâe, Nous pouvons âtre battus: jamais 
anâantis! (Probablement allusion ă la garantie des quatre 

Puissances). Personne ne m'a influence: Mr. Maiorescu est: 
le seul qui eut pu le faire, 

Au dâpart, me tenant les deux mains et me râconduisant: 
le long des couloirs: «Contez absolut pe D-tay., — «Da Sire, 
la zile de nevoie, de nevoie!»
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Uitam două detalii. Regele mi-a spus cu explozie: 
«Ne trebue absolut războiul ea, să ne vindecăm de marele 
putregai în care se atlă ţara». Cuvântul «putregai» a 
revenit de două ori. (Cu Iliescu, şef de Stat-Major şi 
Costinescu. ministru !) — Regele a concediat pe Basset 
cu voate marile servicii aduse şi marea încredere ce avea, 
într'însul, Nevasta lui făcea spionaj. Dela Berlin, Regele 
a primit rezumatul unei conversaţiuni pe care EI o avu- 
sese de curând cu Basset. Deci femeia. Regele i-a încre- 
dințat o scrisoare pentru fratele său: «Nu am putut 
spune tot ce voiam, căci mă temeam ca scrisoarea să nu 
fie deschisă pe drum», 

— La ora 8 se manitestează dela Ligă spre Palat : 
copii, rândaşi, nici două sute de oameni. Inaintea Pa- 
latului se întâlneşte altă bandă cu drapelul francez: se- 
împreună ambele drapele. Inscenare pusă. la cale de 
Lucaci şi de Goga. 

Sa publicat decretul de mobilizare şi de stare de 
asediu. Strada mişună de lume. Sub câteva felinare voa- 
late. grupuri citese gazete. Publicul are atitudinea, obiş- 
nuită Duminicei; nici o căldură... 

  

J'oubliais deux dâtails, Le Roi m'a dit avee explosion : Il 
nous faut la guerre pour nous gusrir de Vaffreuse pourriture 
dans laquelle est le pays. «Pourriture» est revenu deux fois.. 
(Aveo Iliescu chef d'Etat Major et Costinescu ministse!) — 
de Roi a renvoy& Basset malgră les grands services rendus 
et labsolue confiance. Sa femme faisait espionnage: de Bey 
din îl a eu le resume d'une eonversation quw'Il avait eue depuis 
peu avee Basset. Done la femme. Îl lui a confi6 lettre pour 
son îrăre: «J'ai pas pu dire tout, car la lettre pouvait tre 
-ouverte en route». 

A huit heures: on manifeste de la Ligue vers le Palais: 
des enfants, des crândaşi», pas 200 hommes. Devant le Palais 
on rencontre une autre bande avec drapeau francais: on 
ineline les deux drapeaux. Mise en oeuvre de Lucaci et de 
“Goga. 

On vient de publier le decret de mobilisation et de lâtat 
de siege. La rue est noire. Sous quelques reverbăres voilâs, 
des groupes lisent. Public attitude du Dimanehe; pas de 
«haleur... Au «Continental» Lucaci fait son entre: on se l&ve 
et la musiquc Phymne royal!
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La Continental, intră Lucaci: lumea se scoală în 
picioare şi muzica cântă imnul regal! 

La orele 11 cafenelele sub şi în fața Jockey Clubului 
pline de lume. Soseşte cavalerie având pe colonel Boboc: 
în capul ei: injurii, mojieii, ameninţări, insulte ofiţerilor 
cari aveau ţigări aprinse (7), întrun cuvânt scandal 

mare. Nota: Nimic nu vestise publicul că se află în 
vre-o eontravenție. 

G. Diamandy întrun cere de prieteni exaltă virtu- 
țile Regelui: «Şi Regele Carol a făcut o acţiune mare : 
aceia de a muri !» 

— Seara la ora 9, deci 14/27 August 1916, Mavro- 
cordat a remis la Viena declarația de război. Noi ne 
mărginim la această singură manifestaţie diplomatică. 
Dealtminteri trupele noastre au anticipat şi tunelul dela 
Ghimeş a fost ocupat, prin surprindere, de regimentul 
Războeni. 

15 August.—Ministrul Duca vine să mă roage să dau: 
gazetelor mele nota care va apare în gazetele liherale : 
pentru a încuraja populaţia şi sănu se alarmeze în caz. 
când o parte din teritoriu ar fi părăsit, sau dacă prin 

  

A 11 heures cafâs sous et en face Club pleins. Cavalerie 
et colonel Boboc en îâte: injures grossitres, menaces, insultes 
aux oificiers qui avaient des cigarettes allumâes (?), bref 
gros scandale. Wota: Rien n'avait prâvenu le publie quit 
Gtait en contravention queleonque. 

G, Diamandy, dans un cerele, exaltait les vertus du Roi.. 
«Le Roi Carol a fait aussi une grande action: celle de mou- 
Tir», 

Le soir 49 Rh. donc le 14 aoât 1916, Mavrocordato a remis- 
d Wien la declaration de guerre. Nous nous bornons ă cette 
seule manifestation diplomatique. Nos troupes ont d'ailleurs 
anticipâ et le tunel de Ghimesh a 6t6 oecup6, par surprise,. 
par le regiment Resboieni. 

15 aoât. — Le ministre Duca vient me prier de donner ă 
mes journaux la note que feront paraître les journaux libâ- 
vaux: encourager la population, ne pas s'alarmer si on quitie- 
une partie de territoire ou si par bombardement on âproure: 
des dommages,
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bombardamente ar fi oarecari pierderi. (Înţeleg că sau 
şi ivit greutăţi. Dealtminterea, seara, se zvoneşte că Se- 
verinul este evacuat în urma unei bombardări şi că linia 

„noastră de apărure este retrasă la Palanca). 
Duca mi-aduce la cunoştinţă numirea lui Vintilă 

Brătianu ca ministru de război. Ionel are prea mult de 
lueru : «Aceasta nu prejudiciază în nimic remanierea gu- 
vernului naţional». Il las să vorbească şi aprob numirea. 

— D-nul Schelhing vine din nou să mă vadă. El 
cunoaște foarte bine pe Radeft: o puşlama; Radetf 
spusese de dânsul că este o canalie. El s'a supărat pe Po- 
klevsky când i-a supus tratatul român : «Dragă prietene, 
eşti învingător, eşti bogat, dă-ţi demisia pentru a nu cu: 
nouşte greutăţile». — Banatul, şi mai ales 'Torontalul 
Românilor ? Dar ce se va spune la Congres când se a- 
handoneuză 970.000 de Sârbi cari îl locuese ? Şi Româ- 
nia cu vot egal cu cele patru mari puteri ? Ce piedică şi 
conliţii acolo !» Interlocutorul meu este brutal şi frane. 
Ira inutil de a merge aşa departe, căci Brătianu tot 
ar fi intrat. — EI adaugă : «Căderea lui Sasonov este o 
fericire pentru d-voastră ; el era filo-bulgar şi avea in- 

  

(Je comprends qu'il y a dâjă de la casse. Le soir d'ailleursa 
cn a dit que, ăcla suite de bombardement, Severin est evacuă 
et que notre ligne de defense est portâe ă Palanca). 

Duca porte ă ma connaissance la nomination Vintila 
Bratiano comme ministre guerre.— Ionel ayant trop â faire 
«Ceci ne porte aucun prâjudice au remaniement du gouver- 
nement national». Je laisse dire et Japprouve le choiz. 

Mr. de Schelking vienr derechef me voir. Il connait, trăs 
bien Radetff: c'est un fier coquin; Radeff avait dit de lui 
que c'est une fripouille. Il a dâfris6 Poklevsky — me dit-il — 
lorqu'il a connu le trait& roumain. «Mon cher ami tu triom- 
phes; tu est riche; donne ta dâmission, pour ne pas connafître 
le revers de la medaille». — «Le Banat-Torontal surtout aux 
Roumains? Mais que dirt-t-on au congres quand on aban- 
donne 570.006 Serbes qui /habitent?—Et puis, voiz gălb â 
la Roumanie avec les 4 grandes puissances? Que] embarras 
et quelles coalitions lă-bas?» — Mon înterlocuteur est brutal 
et franc. Cetait inutile Waller si loin, car Bratiano marchait 
tout de mâme: la chute de Sasonow est un bonheur pour 
vous ; il 6tait philo-bulgare et entendait toujours sâparer la
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ienţia să separe cauza Bulgarilor de cauza Coburgului. 
Tot Sasonov e acela care a împiedecat pe Sârbi să a- 
tace Bulgaria când aceasta a mobilizat. Spalaikoviei e 
nebun de mânie, dar Sasonov Pa ameninţat. Când 
acesta s'a plâns lui Goremikin, bătrânul i-a spus ; «Este 
vina d-tale, lucrurile acestea se fac, dar fără să ceri 
sfat». 

— Astăzi seară domneşte o ordinea perfectă. Intu- 
nerie complect. La ora 9 totul e închis. Se circulă în întu- 
neric. Precauţiile sunt bine observate. 

Nici o declaraţie n'a, venit încă dela Berlin. Se ştie 
numai că Bussche şi-a cerut scrisorile de rechemare. — 

Am întâlnit la prefectura poliţiei pe Taxis, care a cerut 
intervenţia mea, pentru un supus austriac, profesor de 
ceramică, de 14 ani într'o şcoală superioară a Statului. 
Niei el nu ştia când vor pleca. 

16 August. — Astă noapte primul semnal de alarmă: 
fluerele gardiștilor anunţă aeroplane străine. La 1% în- 
cep loviturile de tun, trosnetul mitralierelor, rachete lu- 

minoase, focurile încrucişate ale reflectoarelor. La 2% 
se aud în depărtare câteva, detunături. Se află că un bi- 
  

cause des bulgares de la cause du Cobourg. C'est Sasonow 
qui a empâche la Serbie dWattaguer la Bulgarie quand celle- 

ci mobilisait. Spalaikoviteh en 6tait fou de rage et Sasonow 
Va menacâ. Quand îl s'est plaint ă Goremikine, le viel homme 
lui a dit: «C'est de votre faute; on fait cela; mais on ne 
demande pas conseily. 

— Le soir ordre parfait. Obseurit complăte. A 9 h. tout 
est ferm, On circule dans le noir. Prâcautions bien obser- 
vâes, 

Suite du 15. — Aucune dâelaration n'6tait encore arrivâe 
de Berlin on d'ailleurs dans la journte. On sait seulement 
qne Bussche a demand€ ses lettres de rappel. — Jai moi- 
mâme rencontre ă, la prefecture de police Taxis qui a solicit 
mon intervention pour un sujet autrichien professeur, de- : 
puis 14 ans, de c&ramique, dans 6cole supârieure de VEtat. Il 
ne savaii pas lui mâme quand ils partiraient. 

16 aoât, — Cette nuit sifflets stridents des sergents de 
ville; annonce des aâroplanes âtrangers. A 1% de la nuit 
commencent les coups de canons, le erâpitement des mitrail- 
leuses, les raquettes lumineuses, les feux croisâs des râflee- 
teurs. A 2% h., dans le lointain, quelques dâtonations. On ap-
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plan a aruncat bombe în mahalaua uzinei Lemastre, ceva 
pagube spre strada Călăraşi, se spune că aeroplanul ar fi 
fost dat jos spre Cerniea, dincolo de fortul Căţelu. La 
ora, 3 nu se ştia încă nimic precis. 

— Trupele noastre au intrat foarte uşor, pe dife- 
rite puncte, în 'Transilvania. Căile şi mijloacele 'par 
a fi fost studiate cu amănunțime. 

— Avion mă dăscăleşte multă vreme ca să primese 
să intru în guvern. Eu nu mă ocup decât de Crucea 
Roşie. 

17 August. — Captura aeroplanului care a bombar- 
dat nu se confirmă. Comunicatul oficial pretinde că am 
avut de a face cu un Zeppelin şi un aeroplan. cari au fu- 
git fără a ti cauzat vre-o pagubă. Tot aceiaşi greşeală de 
a nu se spune adevărul, chiar pentru fleacuri. 

Burnea ştie dela fraţii Capşa că nu s'a înălțat nici 
un aeroplan de luptă. Aceasta este exact ceeace îmi 
spusese Regele Dumineca trecută : «Aparatele de luptă 
ne lipsesc cu desăvârşire. dar ele vor sosi». 

Lupu Kostake se afla la Severin când un monitor 
austriac a bombardat timp de o oră oraşul. S'a tras a- 

  

prend qu'un Farman biplan a jet6 des bombes quartier Usi- 
nes Lemaitre; quelgues dâgâts du cât6 de Str. Calarasi; on 
dit que Paroplane a ste descendu du câtâ de Cernica, au-delă 
du fort Catzelu. A 3 h. on ne savait rien de precis. 

Nos troupes ont assez facilement pentr sur divers. 
points en Transylvanie: les voies et moyens semblent avoir 
6t€ soigneusement tudi6s, 

Arion me chapitre longuement pour que jaceepte d'en- 
fzer dans gouvernement. Je m'ocenpe soigneusement de la 
Croix Rouge. 

11 aocât. — La capture de Patroplane qui a bombardă ne 
se confirme pas. Le communiqut offieiel prâtend que nous 
avons eu affaire â un Zeppelin et ă un a6roplane qui ont pris 
la fuite sans avoir caus6 des dâgâts. Le mâme tort de ne pas 
dire la vârit6, mâme pour des riens. — Burnea tient des fr&- 
res Capsa qw'aucun de nos appareils na vo!6, parceque nous 
n'avons pas de machines de combat. C'est exactement ce que 
m'avait dit le Roi, dimanche: les appareils de combat man- 
quent totalement. mais vont arriver. Lupu Kostache a ât6 ă. 
Severin lorsque un moniteur autrichien a bombardâ uns.
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supra gărei, comandamentului diviziei şi palatului ad- 
ministrativ. Nu s'a evacuat oraşul, cum se pretindea, şi 
pagubele nu sunt mari. | 

— In ceeace priveşte statul-major, tot aceiaşi co- 
medie : Zottu, bolnav şi în concediu, este menţinut ca 
şef, ca să poată subşeful Iliescu să aibă mână liberă! 
Bietul Christescu devine şef de stat-major la armata, II 
(Averescu). E a spus cu durere lui Butculescu : «Sunt 
lăsat la o parte: sunt nemţofil». 

— Primese vizita ministrului Antonescu, care mă 
pune în curent cu legile ce vor prezenta ca legislaţie ci- 
vilă extraordinară. Deci convocarea Camerelor este a- 
propiată. — Avem peste două mii de morţi şi răniţi; 
atrag atenţia lui Antonescu că lucrul trebue spus pe 
faţă publicului : să se urmeze în această, privinţă siste- 
mul german. — De asemenea eu îi reproşez lipsa de 
francheţă în privinţa numirii şefului de stat-major : 
«Nu. este omul meu», dar din momentul ce a fost ales, 
trebuie să i se dea situaţia, voită. 

— La Maiorescu reluăm împreună unele scene din 
Consiliul de Coroană : atitudinea Regelui care plânge şi 
care, pentru a-şi da o ţinută, desemnează pe hârtia lui 
  

heure durant la ville. On a tir6 sur la gare, le commande- 
ment dela, division, le palais administratif. On n'a pas var 
cu6 la. ville, comme on le prâtendait, et les dâgâts peu graves, 

Pour lEtat Major la mâme comâdie: Zotţu, malade et en 
cong6, est maintenu chef pour que le sous-chef Iliescu ait 
main libre! Le pauvre Christescu devient chef d'Etat Major 
de larmâe Averescu (la 2-8me), Il a dit ă Buteulescu, avec 
rage: «Sunt lăsat la o parte: sunt nemţofil». 

— Visite ministre Antonescu ; il me met au courant des 
lois qu'ils vont presenter comme l&gislation civile extraordi- 
naire, Done la eonvocation des Chambres est proche. Nous 
avons plus de deux mille morts et blessâs. J'attire son atten- 
tion qu'il faut le dire nettement au public: suivre le systeme 
allemand en cela. De mâme je lui reproche Pabsence de fran- 
chise dans la nommination du chef d'Etat Major: «c'est pas 
mon homme», mais puisqu'on Pa choisi, il faut lui donner 
Vassise voulue. 

— Chez Maiorescu. Nous repassons ensemble certains 
scânes du Conseil de Couronne: Pattitude du Roi qui pleure 
et qui, pour se donner du maintien, fait des dessins sur son 

u*,
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şi trage linii cu creionul, urmând marginea sărăcăcioasei 
călimări de onix falş pe care o am încă în faţa ochilor ! 
— Şi Prinţul Carol, palid, fără casă mişte o trăsătură 
din faţa lui, cu aerul foarte îndepărtat, aproape indife- 
rent, salutând pe unii, uitând pe alţii! La Consiliul 
dela Sinaia. Ferdinand, prinţ moştenitor, nu a vorbit, 
dar toate fibrele lui erau încordate... — Maiorescu îmi 
cere să precizez dacă în adevăr Regele mi-a mărturisit 
că a minţit. Cum a putut să facă o astfel de mărturisire 
faţă de un supus al lui ? Gen de isterie ? 

— Curtea, nu doarme în oraş. In toate serile la orele 
6, ea plecă în automobil. Regele îşi conduce singur ma- 
şina. Unii dorm la Buftea: Stirbey a refăcut în stare 
bună căsuţa din pare. Regele, mi se spune, la Cocioe, 
unde are un foarte drăguţ pavilion de vânătoare. — Se 
pare că Cartierul general va, fi la Periş. 

19 August. — Cu toată reaua rechiziţie de cai din 
Bucureşti, — cei buni au dispărut de multă vreme prin 
uzură, — s'a ordonat azi dimineață (Udrisky) să se 
scoată din pământ încă 400 cai de artilerie. Este mare 

  

papier et tire des lignes au crayon, en suivantla bordure dn 
maigre encrier, en faux onyx vert que je vois encore ! Et le 
Prince Carol pâle, sans un trait qui bouge, l'air bien loin, 
quasi indiffârent, saluant les uns, oubliant les autres ! Au 
Conseil de Couronne de Sinaia, Ferdinand, Prince royal, n'a 
pas parl€, mais tvus les fibres &taient tendus... Maiorescu me 
demande de prâeiser si râellement le Roi m'a avou6 avoîr 
menti. «Comment a-t-il pu en convenir devant un sujet ? 
Genre d'hysterie?» — (Au moment de mon arrivee le Prince 
Carol 6tait en visite chez les Racota, les demoiselles: Ben- 
gescu,...) 

La Cour ne couche pas en ville. Tous les soirs, ă 6 h,, îla 
partent en auto. Le Roi conduit seul la sienne. Les uns sem- 
bie-t-il, couchent ă Buftea: Stirbey a remis en tat la petite 
maison dans le pare. Le Roi, me dit-on, ă Cocioe oi îl y a ra- 
vissant pavillon de chasse. Il paraât que le guartier gânâral 
sera ă Periş. 

19 aoât. — Malgre le mauvais recrutement des chevaux 
â Bucarest — les bons chevaux ayant depuis longtemps dis- 
paru par usure, — on a ordonn ce matin (Udrisky) de faire 
sortir de sous terre encore 400 chevaux pour arțillerie. On
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îndoială că se vor putea găsi. Col. Alevra avea, drep- 
tate : In loe să se cheltuiască 100 de milioane pentru 
a răscoli pământul, ar fi fost mai nemerit să se rechi- 
ziţioneze mereu şi să se pue caii în subsistenţă şi la 
antrenament, - 

Antonescu, care trebuia să vie să discute cu mine 
proectele lor de legi, îmi telefonează că această, discuţie 
va avea loc săptămâna viitoare. Deci convocarea Came- 
rilor este amânată. 

— Germania ne-a declarat război Joi seara, 1? Au- 
gust, după o telegramă dela Sofia. 

— Cartierul general publică ultimul buletin, dând 
numele ofiţerilor morţi şi răniţi. In capul listei morţilor 
este locot.-col. Poenaru-Bordea. Suntem în împrejuri; 
anile Sibiului, dar nu se vorbeşte de intrarea noastră în 
acest, oraş. | 

20 August, — Brătianu, cerându-mi o întrevedere, a 
venit la mine la ora, 3%. — Unii aflaseră de această în- 
revedere şi C. Arion sa, prezentat câteva minute îna- 
inte. pentru a mai pleda cauza intrărei mele «sau a 
noastră» întrun guvern de coaliţie. 

  

“dloute fort qu'on puisse les trouver. Le colonel Alevra avait 
raison; au lieu de dâpenser 100 millions ă fouiller la terre, on 
aurait mieux fait de râquisitionner tout le temps ef de meţ- 
“tre en snbsistance et ă Pentrainement ces animaux, 

Antonescu, qui devait venir discuter avee moi leurs pro- 
jets de lois, tl&phone que ce sera pour la semaine prochaine,. 
Done la convoeation des Chambres est remise, 

L'Allemagne nous a declare la guerre jeudi 17 act, le 
-Soîr, sur une dâpâche de Sofia. „” 

Le Quartier genâral publie le premier bulletin donnant 
les noms des officiers morts et blessâs. En tâte des mortis 
le lieut.-colonel Poenaru-Bordea. Nous sommes dâns les 
environs de Sibiu, mais on ne parle pas de notre entre dans 
cette ville. i 

20 aofit. — Bratiano m'ayant demandă entrevue vient me 
voir â 8% h. Quelques-uns avaient eu vent, et C, Arion s'est 
present6 quelques minutes avant pour plaider encore la 
cause de mon «ou de notre» entrâe dans un gouvernement 
de coalition, ”
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Brătianu : «Voiam să-ţi vorbese de programul nos- 
tru parlamentar, dar am acum ceva mai urgent de spus- 
In urma, spuselor d-tale la Consiliu şi în urma conver- 
sajiei d-tale cu Regele, cred că pot să cer un serviciu. 
Bussche pleacă mâine. Trebue să mă due să-l văd». — 
Eu: <La un neutru ?» — Brătianu: «Ar fi complicat: 
şi sar svoni. — Eu: «Nam avut niciun contact cu el 
de Vinerea trecută». — Brătianu : «Serie-i şi voi trimite 
cu scrisoarea». — 

Ii seriu ceremonios, rugându-l să mă primească, 
seara, Ja orele 8. «Dorese să vă văd (adaug după cererea 
lui Brătianu) şi voi avea autorizarea să pătrund pe: 
lângă D-voastră». — Vasiliu, şeful de cabinet al lui 
Brătianu, duce scrisoarea şi mă însoţeşte seara, Bus- 
sche mă aştepta în pragul uşei ; emoţionat ; pare mul: 
țumit de a mă vedea. — Transmit : «Guvernul a amânat 
multă vreme încheerea acordurilor sale, fiindcă nu a. 
consimţit să declare războiu Germaniei ; de asemenea; 
el nu s'a asociat pentru viitor la războiul economie şi a. 
păstrat libertatea, lui de acţiune. E1 speră că, după răz- 
boi, un regim normal se va, putea relua între ambele țări, 

  

Bratiano: «Je voulais vous parler de notre programme- 
parlementaire, mais j'ai maintenant quelque chose de plus 
urgent. DWaprts ce que vous avez dit au Conseil et apres: 
votre conversation avec le Roi, je erois ponvoir vous de- 
mander un service. Bussehe part demain. ÎI] faut que j'aille 
le voir». — «Chez un neutre?» — Ce serait complique et 
aurait du retentissement, — Moi: «Je n'ai pas de contact au- 
cun depuis vendredi pass6>, — «Ecrivez et Je ferait parvenir- 
la lettre». — J'6cris c&remonieusement, le priant de me re-- 
cevoir ce soir 8 h. «Je dâsire vous voir» (ajoute sur la de- 
mande de Bratiano) «et j'aurai Pautorisation de pântrer: 
aupres de vous». Vasiliu, chef de cabinet, porte la lettre 
et m'accompagne le soir. 

Bussche m'attendait sur le pas de la porte. Emu, semble- 
content de me voir. Je transmets : le gouvernement a long- 
temps retard6 la conclusion de ses aceords parce qu'il n'a 
pas consenti deelarer guerre Allemagne ; de mâme il ne s'est 
pas associ6 pour Pavenir â la guerre 6conomique et a gard6- 
sa libertă d'action; il espâre, apres la guerre, qu'un râgime. 
normal pourra reprendre entre les deux pays, mais pour
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ar pentru aceasta nu trebue ca la faptele de război să 
se adauge cruzimi inutile, ca bombardările aeriene şi 
gloanţele dum-dum, ete.>. — Bussche : «Declaraţie de răz- 
boi ? Subtilitate, din momentul când. guvernul ştia, că 
Taptul de a ataca Austria era a ataca Germania. Nu 
facem niciodată război populaţiunei civile. In Belgia, 
franetirorii erau organizaţi de guvern, trebuia să luăm 
măsuri. Bombardarea Londrei ? Răspunsul pentru Ba- 
ralong şi echipajele nesalvate. La Paris? Răspunsul 
pentru Karlsruhe. Nu veţi avea război aerian». — Eu : 
«Pot transmite această, asigurare ?» — Bussche : «N'am 
nici o autorizaţie, dar cum voi sosi la Stockholm, voi 
.aviza guvernul mew». — Restul convorbirei : plângerile 
lui asupra stărei de mizerie a transporturilor de de- 
-portaţi. — Eu: «Trupele noastre nu călătorese mai bine». 
Dau şi exemple. — Plângeri asupra sechestrărei socie- 
tăţilor străine, Eu îi răspund că sunt măsuri de conser- 
'vare generală, cari nu împiedică deloc funcţionarea lor. 
—- Şi de odată: «Mărturisese că Regele este o enigmă 
pentru mine; cum a putut E] să se schimbe aşa de 
brusc ? (!!) Ruşii trebue să-l fi ameninţat şi i-a fost 

  

„cela il ne faut pas qwaux faits de guerre se joigne la cruaut6 
înutile, telle que les bombardements a6riens et les  balles 
doum-doum, ete., ete—Bussche: Dâclaration de guerre? Sub- 
“tilit€, puisque le gouvernement savait qwattaquer YAutri- 
che c'âtait attaguer TAllemagne. Nous -ne faisons jamais la 
„guerre ă la population civile. En Belgique : franc-tireurs 
“organiss par le gouvernement, nous devions sâvir, Bom- 
“'bardement Londres? R&ponse pour le Baralong et les 6qui- 
pages non secourus, A Paris? Râponse pour Karlsruhe. Vous 
maurea pas la guerre acrienne. — Moi: Puis-je transmettre 
«cette assurance ? — Bussche: Je n'ai aucune autorisation, 
“mais sitât arrive Stockholm, je saisirai mon gouvernement. 
— Le reste de notre entretien : ses plaintes sur Pâtat mise 
rable des transports des d&portâs. — Moi: Nos troupes ne 
'voyagent pas mieux ; exemples ă Vappui. — Plainte sur la 
sequestration des socittâs 6trangtres. — Moi: Mesures con- 
servatoires, gânerales, qui ne gânent aucun fonctionnement, 
“Tout ă coup Bussche: «J'avoue que le Roi est une enigme 
our moi; comment a-t-il change si brusquement? Les Rus-
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frică». — (Ce reflecţii îmi făceam eu, în mine!) — In 
urmă, întreb dacă nota germană conţine ceva personal 
sau. jignitor şi exprim dorinţa să nu fie aşa. Bussche 
îmi dă, asigurarea că n'a trecut nimic prin intermediul 
lui. | 

După avizul lui Diamandy, pe care îl văzusem îna- 
inte, dau asigurări pentru Germanii rămaşi încă captivi, 
ca. de exemplu funcţionarii comisiunilor cari au lucrat 
în ţară. : | | 

» Din partea Regelui ? Sau din partea lui Brătianu î 
Dar s'a: pus puţin -ulei în frecătură, 

La sfârşitul conversaţiei noastre, Brătianu mi se 
plânsese de sectarismul aliaţilor lui politici : scene pen-- 
țrucă Stere e la Marele Cartier, scene fiindcă a dat o 
situaţie unui om de ai mei. . 

21 August, — Am văzut pe Brătianu pentru a-i da: 
răspunsul. E] îmi spune că Constanţa a, fost bombardată 
de hidroavioane şi că sunt 100 de victime în populaţiu- 
nea civilă. Cum nu se poate face Bussche răspunzător: 
de aceasta, el îi va, telegrafia în numele meu la Iaşi prin 
Conţescu. .care însoţeşte trenul lui. 

Suntem angajaţi într'o afacere foarte serioasă la 

  

ses ont dâ le menacer et il en a eu peur», (Quelles reflexions 
muettes je me faisais!). | 

Lă-dessus je demande si la note allemande contient quel- 
que chose de personnel ou de blessant et Yexprime le voeu- 
qu'il n'en soit rien. Lui me donne Passurance que par some 
intermâdiaire rien n'a passâ. 

Sur avis de Diamanây, que je venais de voir, je donne: 
assurances pour les Allemands restâs encore captifs, comme: 
notamment les fonctionnaires des commissions ayant fone- 
tionn6. Est-ce le Roi? Est-ce Bratiano? On a mis un peu 
dhuile dans les frottements. En fin de notre conversation,. 
Bratiano s'est plaint ă moi du sectarisme de ses alli6s poli-- 
tiques. «Scenes puisque Stere est au grand quartier ; scânes: 
parce que jai donnâ une situation ă Pun des vâtres», 

21 aoât. — Vu le matin Bratiano pour faire mon rapport.. 
Il me dit que Constantza a 6t6 bombardte par des hydra.-- 
vions et qu'il y a 100 victimes population civile, Comme on: 
ne saurait en rendre responsable Bussche, îl va lui t6l6-- 
graphier' en mon nom ă Iassy par Contesco, qui aceompagne 
son train. —- Nous sommes engagâs dans une action trâs
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Turtucaia şi la Silistra. Bulgaria atacă pretutindeni 
fără declarare de război. Guvernul a protestat eri pe 
lângă Statele neutre. Numai dacă nu cum-va au făcut 
comunicarea lui Derussi şi mai apoi Pau blocat! 

Din convorbirile noastre de eri şi de astăzi, se pare 
că Brătianu spera să destrame pe Bulgari. La Consiliul 
de Coroană el spusese că nu va ataca pe Bulgari, iar 
Regele îmi afirmase: «Nici o ofensivă la Sud». — Cu 
o săptămână înainte, Radoslavoff pusese să se pipăe 
pulsul: el voia prietenia României, salvgardarea di- 
nastiei şi recunoaşterea, cuceririlor în Macedonia. — Dar 
cum Massow spusese: «Dacă România atacă Austria, 
Bulgaria, va declara război», şi cum Derussi ceruse ex- 
plicaţii, Radoslavoff a răspuns: «Bulgaria nu este ca 
Turcia: un fecior la ordinele -Germaniei». Brătianu a 
indicat că el va fi intermediarul pe lângă puterile An- 
tantei pentru dinastie şi pentru a consolida o parte din 
cuceriri, şi a întărit telegrama lui, punând pe Miti- 
lineu la, Haga, să vorbească cu ministrul bulgar de acolo, 
el părând accesibil. — 'Toate aceste calcule cad, căci ne 
batem cu Bulgarii pe tot frontul. Serios? Se puteau 
concepe astfel de perspective ? 
  

s6rieuse 'Turtucaia-Silistra. Les Bulgares attaquent partout 
sans declaration de guerre: le gouvernement a proteste hier 
aupres des Etats neutres. A moins quw'ils n'aient fait une 
communication ă Derussi et Paient ensuite bloqu€. | 

De notre conversation hieret dujourd'hui, il semble que 
Bratiano espârait un peu dâtacher les Bulgares. Au Con- 
seil de Couronne îl avait dit: Je w'attaque pas les Bulga- 
res, — et le Roi m'avait affirm&: pas d'offensive au sud, 
Une semaine auparavant, Radoslavoff a fait tâter le terrain: 
il voulait amiti€ roumaine, sauvegarde de la dynastie et 
reconnaissance de sa conquâte en Macâdoine. Mais Massow 
ayant dit: si la Roumanie attaque PAutriche, la Bulgarie 
declare la guerre, et Derussy ayanit demandâ explieation, Ra- 
doslavoff a r&pondu: «La Bulgarie n'est pas, comme la Tur- 
quie, un domestique aux ordres de PAllemagne». Bratiano 
a indiqu qu'il serait intermâdiaire aupr&s des puissances 
de l'Entente pour la dynastie et pour consolider une partie 
des conquâtes, — et il a doubl€ sa d&pâche, en faisant parler 
aussi Mitilineu au Bulgare ă La Haye; le Ministre de lâ-bas 
semblait accesible. Tous ces ealculs tombent; on se bat sus 
toute la line avec les Bulgares, Serieusement? ponvait-on 
concevoir de pareilles perspeclives ?
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— La, Club, generalul Aslan îmi confirmă că, la Tur- 
tucaia lupta este serioasă. O divizie germană şi bulgară 
a atacat de şapte ori. Generalul] Teodorescu, care comandă 
acolo, telegrafiază că înaintea reţelelor lui de sârmă 
este un maldăr de cadavre. La întrebarea mea el îmi spune 
că trupele lui sunt cam de «adunătură». EI se plânge că 
Rușii nu sunt încă pe front şi că nu sunt destul de nu- 
meroşi. 

z2 August. — Buletinul de astăzi zice că 10 atacuri 
au avut, loc; George Balş şi Mişu Sutzu, îngrijaţi, cred 
că acolo lucrurile merg foarte rău. Trenuri militare cari 
trebuiau să aducă întăriri, au întârziat, şi cum pe stradă 
s'a luat cu japea, orice automobil ce circula, G. Balş îmi 
spune că ga luat această măsură pentru a încărca sol- 
daţi şi a-i trimite în regiunea, aceia. 

Nu mi se pare posibil ca la 70 de km. de Bucureşti 
să fim fără acoperire! 

— Astă noapte : luptă aeriană, la 1% şi la 3. 
— Comunicatul de ora 2 (No. 8) nu pomeneşte nimic 

de aceasta. Se pare că am fi tras în propriile noastre a: 
vioane (căpitanul Christescu a spus-o lui Ciorăneanu). 
In orice caz Duca, pe care Pam văzut la orele 10, nu 

  

  

Au Club le gânâral Aslan me confirme qu'ă Turtucaia 
combat strieux. Une division, allemande et bulgare a atta- 
qu€ sept fois. Le gânâral Teodorescu qui ecommande, t6l€- 
phone que devant ses fils de fer amas de cadavres. Sur mon 
interrogation, me dit que ses troupes sont un peu cadună- 
tură». Il s'est plaint que les Russes n'&taient pas encore sur 
le front et qu'il n'y en avait pas assez, 

22 aoât. — Le bulletin de ce jour dit qu'il y a eu dix 
atiaques de nos lignes et Georges Balş et Michel Soutzo, 
suucieux, pensent que cela ne va, pas bien lă-bas. Des trains 
militaires devant porter des renforts ont du retard ef com- 
me on a fait main basse dans la rue sur toute automobile 
vencontree, G. Bals me dit que c'est pour charger des soldats 
et les envoyer dans la râgion. 

Cette nuit combats atriens, ă 14 etâ 3h. Le commu- 
niqu€ de 2 h. (No. 8) n'en souffle mot. I] paraît que nous a- 
vons tir€ sur nos propres oviseaux (Cap. Christescu Pa dit a 
Cioraneanu). Dans țtous les cas, Duca, vu ă 10 h., doutaii
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credea ca avioanele inamice să fi aruncat bombe. 
Ploae de proectile oarbe pe tot cartierul dela Crucea 
Roşie până la casa Sturdza. Am auzit căzând şi în gră- 
-dina mea, 

— Eri, Brătianu mă consultase dacă n'ar trebui 
publicat în gazete că populaţia din cauza, bombardamen- 
telor aeriene cere represalii asupra persoanelor şi bu- 
nurilor Germanilor. Am fost de părere contrarie. Cu 
toate astea nota s'a publicat până şi în «Viitorul», unde 
a tost trimisă chiar de Duca. Eu, în «La Politique» po- 
văţuesc liniştea şi rezistenţa, la această sugestiune ; iar 
-censura nu mi-a tăiat aceste cuvinte. 

— La, ora 7, la Club, generalul Aslan îmi spune că la 
"Turtucaia, afacerea, s'a terminat prin retragerea Bulga- 
rilor, căci singuri Bulgarii atacau. Nici un German. A- 
seară el era, foarte îngrijat. 

23 August. — Bombardarea aeriană de astă noapte 
:a fost gravă. Trei bombe au căzut la vre-o cincizeci 
«de paşi şi toată casa s'a cutremurat. Alarma a fost dată 
după ce trecuse Zeppelinul care a urmat o linie dreaptă : 

Nisipari o bombă.— Piaţa A. Lahovary, casa inspeeto- 
  

que les avions ennemis eussent jet des bombes. Pluie de 
projectiles mortis sur le quartier dâpuis la Croix Rouge 
jusquă la maison Sturdza. Je les ai entendu tomber dans 
mon jardin,. | 

Hier, Mr. Bratiaro m'avait consulte sil ne fallait pas 
mettre dans les jourhaux que la population demande sur 
a personne et les biens des Allemands des repressailles pour 
les bombardements ariens. Jai dconseill6 la note. Elle 
y est pourtant, jusque dans le «Viitorul». Duca me dit que 
Gest lui qui a fait passer. Moi, dans «La Politique», je 
censeille le calme et la râsistanee ă cette suggestion. Le 
„passage n'a, pas 6t6 biffe par la censure. 

A 1 h. au Club, genâral Aslan me dit quă Turtucaia 
Vaffaire sest termine par la retraite des Bulgares, car 
les Bulgares seuls etaient assaillants. Pas d'Allemands. Hier 
:scir îl avait 616 sârieusement inquiet. 

23 aociit. — Le bombardement aârien de cette nuit a te 
grave. Trois bombes sont tombees ă quelque 50 pas et ont fait 

trembler la maison. L'alarme a ât6 donnâe apres le passage 
«du Zeppelin qui a suivi la ligne droite: Nisipari (bombe) — 
Place A. Lahovary (Inspectorat gendarmerie rurale d6-
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ratului jandarmeriei rurale dărâmată. — Str. Jules 
Michelet un imobil are o aripă dărâmată. — In col- 
țul străzilor Eldorado şi Poşta Veche, o bombă neexplo: 
dată. — In grădina Palatului, o pâlnie mare. — In col- 
ţul străzei Brezoianu. o imprimerie şi un colţ al casei 
Vrani turtite. — Pe trotuarul din faţa ministerului lucră- 
rilor publice, un copac smuls. — Cu puţină precizie, Pa- 
latul Regal, ministerul de război şi un alt minister 
erau distruse. O victimă omenească. Mare indignare în 
populaţie. 

— Suntem din nou atacați la Turtucaia, de astădată 
de o divizie germană. Ruşii nu vor sosi pe frontul Ca- 
drilaterului decât pe ziua de 25. Din nou domneşte o 
mare grijă. Prietenul C. Paciuri este cel mai alarmat 
din toţi. 

— Nicu Pikhpescu a şi început să peroreze la Club 
în contra guvernului imbecil. EI pretinde că este vina 
guvernului dacă ne batem şi cu Bulgarii. Ei nu erau 
prevăzuţi ! El se mai plânge şi de prostia cenzurei. Pre- 
supun că nu li se mai vorbeşte destul de des de guvern 
național: 

Guvernul s'a ţinut de cuvânt: a ridicat interdicţia 
«Minervei». | 
  

moli) — Rue Jules Michelet (Lycte Cantemir, une aile 
effondree) — Coin me Eldorado — Posta Veche (bombe 
non explodâe) — Jardin du Palais Royal grand entonnoir 
— Coin strada Brezoianu (une imprimerie aplatie) et un 
coin de la maison Vrany — Ministăre des travaux pu- 
blics (trottoir et arbre arrachâs). Un peu plus de precision 
et le Palais Royal. Ministăre guerre et un autre ministere 
y €taient. Une victime humaine, dit-on. Grande indignation 
populaire. Nous sommes attaquâs ă nouveau â Turtucaia: la 
division allemande donne cette fois-ei. Les Russes ne seront 
que le 25 sur le front du Quadrilatâre. On est de nouveau 
inquiet. L'ami Patzouris est le plus alarmă! 

Nicu Filipesco pârore dâjă au Club contre le gouverne- 
ment imbâeile. C'est, pour lui, la faute du gouvernement 
si on se bat aussi avec les Bulgares. Ils ne sont pas de jeu! 
II se plaint aussi de «l'imbâcilit6» de la censure. Je supposa 
qu'on ne leur parle dâjă plus assez frequemment du «gou- 
vernement national». 

— Le gouvernement a tenu parole: il a levă Vinterdit 
de la «Minerva».
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Avioanele de luptă ne lipsese cu desăvârşire : Luy- 
nes îmi spune la Jockey Club că au sosit 5, dar că mi- 
tralierele lor lipsese încă ! , 

24 August, — Dis de dimineaţă încep răniții să inun- 
de. Bucureştii ; mai toate spitalele sunt nepregătite : ele 
nu trebuiau să fie puse în stare de serviciu decât peste 
trei săptămâni ! Toţi răniții vin dela, Turtucaia. Crucea, 
Roşie munceşte din răsputeri... E 

La ora 2 svonuri sinistre circulă. Mi se anunţă că 
Turtucaia a căzut. La ora 4 G. Stirbey află dela Ma- 
vrocordato că o divizie este distrusă şi alta în primej- 
die. — La ora 6 Bărdeseu, care vine din Olteniţa, îm: 
spune că acolo este un infern ; că răniții zac peste tot: 
mortierele austriace şi automobilele blindate îngroapă 
pe soldaţi de vii. Bulgarii omoară tot ce le cade în mână, 
Unul din regimentele noastre, țiganii din Olteniţa, s'a 
destrămat; ar fi tras asupra ofiţerilor. La 7 4, la Club, 
G. Strat, din statul-major al lui Aslan, raportează, că 
30.000 de oameni sunt pierduţi! La Club domneşte o 
consternare; Poklevsky povesteşte că Ruşii se află la 80 
de km. de frontul de luptă, unde au fost plasați de 

  

— Nous manquons totalement d'avions de combat: 
Luynes me dit au Jockey qu'il en est arrivâ cing, mais que 
leurs mitrailleuses manquent encore! - ! 

24 aoiit.—Des le matin des blesses commencent & inonder 
Bucarest; la plupart des hâpitaux sont pris de court: on ne 
comptait les mettre en tat de service que dans trois semai- 
nes! 'Tout cela vient de Turtucaia. On se multiplie ă la 
Croix Rouge... . 

A 2 h. il court des bruits sinistres. On m'annonce que 
Turtucaia est tomb. A 4 h. G, Stirbey tient de Mavrocordato 
qu'une division est anâantie et une autre en pâril. A 6. 
Bardeseo qui revient d'Olteniţa me dit que c'est un enfer 
lă-bas; que les bless6s gisent partout: les mortiers autrichiens: 
et les autos blindes «îngroapă pe soldaţi de vii». Les Bul- 
gares tient tout. Un de nos râgiments, les tzigans d'Olteni- 
tza, s'est d6bands; il aurait tir6 sur sas officiers. A 7% h, 
au Club, G. Strat, de VEtat Major de Aslan, rapporte 
qw'il y a 80000 hommes de perdus! — Au Club conster- 
nation. Poklevsky raconte que les Russes sont ă 80 km. du 
front du combat, lă oh les a placâs PEtat Major roumain
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statul-major românesa şi că nu se pot mişca fără un 
ordin al Cartierului general român... 

Tânărul Pleşa, care a cutreeraţ în automobil zona 
Dunărei, anunţă, lui Stirbey că Calafat, Islaz, 'Turnu- 
Măgurele au fost bombardate. La, Calafat artileria noas- 
tră atât de inferioară, nu a ripostat, pentru a nu da pe 
faţă lipsa ei de bătae. Este oare posibil ? 

25 August, — In sferele Duca-Censură-Banca Naţio- 
nală-Henri Catargi, se agită chestia de a se părăsi Bucu- 
reştii. Se anunţă destituirea, generalului Basarabescu ; 
se crede că şi Aslan ar fi destituit, In privinţa unui ar- 
ticol, dictat de mine şi prezentat la censură, Duca a 
rugat să se şteargă toată partea, finală în care statul- 
anajor era pus în cauză, spunând că schimbări impor= 
tante au fost aduse în comandament ! 

Locotenentul Ioanid (Vaslui) din Obuziere, sosit 
nu se ştie cum la Bucureşti, povesteşte că, pe când ar- 
tileria germană şi bulgară trăgeau cârmuite de un balon 
gi de numeroase aeroplane, noi nu aveam nici unul. 
Timp de patru zile servanţii n'au avut cel mai mic re- 
paus şi n'au fost schimbaţi! Când frontul a fost spart, 

  

et qu'ils ne peuvent bouger sans un ordre du Quartier gân6- 
ral roumain... 

Le jeune Plesa, qui a, fait en auto la zone du Danube, 
annonce ă Stirbey que Calafat, Islaz, Turnu-Măgurele ont 
St bombardâs. A Calafat notre artillerie tellemeni inferieure 
ma pas ripostă pour ne pas avouer son manque de portte, 
Est-ee possible ? 

25 aoiit. — Dans les sphăres Duea-Censure, Banque Na- 
tionale-Henri Catargi on agite la question de quitter Buca- 
rest. On annonce la destiţution du gânâral Basarabesco ; 
on croit que Aslan a 6t6 misă pied. A un article diete par 
moi et presentă â la Censure, Duca a pri€ de retirer toute 
la partie finale dans laquelle PEtat Major 6tait mis en 
cause, en disant que des changements importants ont 6t6 
apportes dans le commandemenț. 

Le lieutenant Joanid (Vaslui) des obusiers, arriv6 on 
ne sait; comment ă Bucarest, raconte que pendant que lar- 
tillerie allemande et bulgare tirait, guide par un ballon et 
de nombreux a€roplanes, nous n'en avoins pas un. Quatre 
Jours durant les servants n'ont pas pris de repos et n'ont
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au luat-o toţi la fugă. Neniţeseu, care lucrează la minis- 
ter, vorbeşte de o pierdere de 300 de tunuri şi de 30.000- 
de oameni ! Se pare că se organizează, apărarea la Bu-. 
deşti, care se află la jumătatea, drumului dela, Olteniţa.. 

Dimitriu, secretarul general dela, interne, are i-- 
deia stupidă să anunţe, ca să fie răspândită, vestea fal-. 
şă că am reluat Turtucaia şi că am făcut prizonieri ! 

Cafeneaua Capşa şi cea de peste drum au fost în- 
chise. Se începuse acolo să fie înjurat Brătianu în gura. 
mare. Xeni şi ceilalţi takiști, mai violenţi ca, toată lu- 
mea : «Brătianu este un criminal, dacă după doi ani de- 
preparaţie este încă desorganizat». 

— Am văzut pe Maiorescu, care mă, căutase de: 
dimineaţă. E1 e foarte intransigent : cu nici un preţ nu 
trebue, în momentul de faţă, să intrăm în guvern. Cu 
cât vor merge lucrurile mai rău, cu atât o rezervă va. 
fi mai necesară. 

26 August, — In cercurile Censurei se vorbeşte de: 
pierderi de 20.000 de oameni şi 180 guri de foc. G. Stir- 
bey crede că la ministerul de război, unde sa, constatat: 
o agitaţie foarte mare, se lucrează la modificări radica- 

  

pas eu de relăve! Quand le front a âţ6 rompu, ils ont tous 
d&ecampâ. Nenitzesco qui travaille au Ministăre, parte d'une- 
perte de 300 canons et de 30.000 hommes! 

Il paraît que c'est A Budeşti, ă mi-ehemin d'Oltenitza, 
qwon organise la defense. Dimitriu, secrâtaire genâral ă. 
PIntârieur, a la stupide ide d'annoneer, pour qw'on la râ-. 
pande, la stupide fausse nouvelle que nous avons repris Tur-- 
tueaia et fait des prisonniers ! 

Les cafes Capşa et celui d'en face ont âtâ fermâs. On com-- 
meugait ă injurier fort Bratiano. Xeni, les autres Takistes,. 
plus violents que les autres: «Bratiano este un criminel si 
apres deux ans de pr&paration, il est encore dâsorganis6». 

Vu Maiorescu qui m'avait cherch6 dans la maţinte. In-- 
transigeant: — ă aucun prix îl] ne faudrait, a Pheure ac-- 
tuelle, que nous entrions dans le gouvernement. Plus cela. 
ira mal, plus il y aura nâcessit6 d'une reserve. 

26 aoât. — Dans les cereles de la censure on parle de- 
perte de 20.000 hommes et 180 bouehes â feu. G. Stirbey pen- 
se quau Ministăre de la Guerre, oă on a constată &norme 
agitation ont travaille A des modifieations radicales. Devant:
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le. — In faţa proporţiilor dezastrului, Brătieniştii pre- 
tind că Brătianu a fost siluit de ameninţarea Ruşilor 
că vor invada ţara! Din cuvinte scăpate unora şi al- 
tora, din modul de a vorbi la Consiliul de Coroană des- 
pre Bulgaria sar părea că Brătianu a avut iluzia că 
Bulgaria nu se va mişca. O astfel de naivitate este oare 
posibilă ? 

Deputaţii, cari fuseseră convocați în mod ofieios, 
au plecat eri cu un tren special — sine die. 

— Ministrul Duca, scuzându-se de schimbările ce 
a făcut notiţei mele din «La Politique» asupra 'Turtu- 
caei, mă pune în curent cu faptele următoare: noi tre- 
bue să fi pierdut 10.000 de prizonieri ; comunicatul ger- 
man zice 20.000 şi 100 tunuri. Generalul Aslan este înlo- 
cuit cu Averescu, care are pe Christescu ca şef de stat- 
major ; el comandă «marea» armată care trebue să a- 
copere Bucureştii; Basarabescu este înlocuit cu Petala 
C.; este vorba de Crăiniceanu spre a înlocui pe Averescu 
la armata II. Eu exclam : «Cum se poate 2» Şi de trei 
ori repet acelaş lucru: «Să nu se facă o astfel de gre- 
şeală; toată viaţa lui a fost confuz şi este absolut obo- 

  

les proportions du dâsastre les Bratianistes mettent en avant 
que Bratiano a eu la main foreâe par la menace des Russes 
d'envahir le pays! — Des mots 6chappâs aux uns et aux 
autres, de la facon de parler au Conseil de Couronne de la 
Bulgarie, îl semblerait que Bratiano a eu Lillusion que 'la 
Bulgarie ne bougerait pas. Est-ce possible une pareille 
naivet6? 

— Les dâputâs qu'on avait officiensement convoqus sont 
repartis hier par: un train spâcial — sine die, 

Le ministre Duca s'excusant des retouches donnâes ă ma 
aotice de la «Politique» sur Turtucaia, me met au courant des 
faits suivanis: Nous avons dîi perdre 10090 prisonniers, le 
communiqu6 allemand en accuse 20.000 et cent canons; le 
gânâral Aslan est remplacs par Averescu avec Christescu 
chef dWEtat Major ; il commande la «grande» armaâe qui doit 
couvrir Bucarest. Basarabescu est remplacs par Petala; il 
est question de Crainiceanu pour remplacer Averescu ă la 
2-âme armâe. Je m'exelame: «Comment est ce possible?» et par 
trois fois- Je reviens ă la charge gwon ne fasse pas cette 
faule: toute sa vie contus; îl est absolument fatiguâ. — Il
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sit». Duca nu poate să spue dacă au avut loe cruzimi, 
dar populaţia Turtucaiei a tras asupra soldaţilor noştri 
cari se retrăgeau în desordine. — Dealtmintrelea la Si- 
listra, populaţia voind să se mişte s'a procedat la exe- 
cuţii sumare. — (Imi reamintesc că cineva, Mavroiani 
sau altul, venind din Constanţa, îmi spusese : Prefectul 
Cămărăşescu trece drept omul providenţial ; el a retras 
toate vitele din Cadrilater şi le-a trimis în Ialomiţa ; 
se pare că aceste spolieri şi alte măsuri în contra Bul- 
garilor au adus femeile să fie sălbatice cu Românii. Mă- 
celuri ar fi avut loc la Bazargic şi în satele învecinate...) 

— Ministrul Antonescu, foarte binevoitor pentru o 
chestie de Cruce Roşie, îmi spune că un mare Consiliu 
de război la Marele Cartier General are loc şi că se va 
proceda, la o curăţire : zece zile după intrarea în război L 
EI nu crede în numirea, lui Crăiniceanu, ştiind ce opinie 
are Brătianu de el (?!) — Lucru de necrezuţ, : regimen- 
tul de Teleorman a avut slăbiciuni din cauza Bulga- 
rilor, dintr'un batalion ; o unitate a fost pusă la zid şi 
regimentul s'a purtat foarte bine în urmă ! 

  

ne saurait me dire sil y a des cruautâs, mais la population 
de Turtucaia a tir6 sur les soldats en dâbandade —D'ailleure 
A Silistrie, la population avait fait mine de bouger: «on « 
procede & des exccutions sommaires». (Je me rappelle que 
je ne sais qui, Mavrojany ou quelqu'un dautre, venant de 
Constantza, m'avait dit: le prâfet Camaraseseu passe pour 
VYhomme providentiel; il a enlev€ tous les bestiaux et tous 
les animaux du Quadrilatăre et les a conduits 4 Ialomitza;: 
il paraît que ces spoliations et d'autres sâvices contre - les 
Bulgares ont amen6 les femmeş ă âtre sauvages â l6gard des 
Roumains. Il y a eu des massacres ă Bazargic et dans les 
villages avoisinants....). 

Le ministre Antonescu, tres pr&venant pour une question 
de Croix Rouge, me dit quiil y a eu grand Conseil de Guerse 
au Grand Quartier e qu'on allait opârer un nettoyage: dix 
jours apres Pentrâe en campagne! — II ne croiţ pas ă la nom- 
mination de Crainiceanu, sachant ce qu'en pense Bratia- 
no (2!) — Chose stupâtiante: le regiment de Teleorman a 
eu des defaillances â cause des Bulgares, dun bataillon: 
on a mis au mur une unite et le râgiment a fait tres bonne
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Cei cu alarmele de eri erau takiştii şi d-na Simky 
Lahovary ! 

27 August, — Ministrul Antonescu a pus multă stă- 
ruinţă pentru a numi, după r6comandaţia mea, pe ingi- 
nerul Pisosky ca conservator a două imobile germane 
şi mi-a trimis procurorul general ca, să instalez, even: 
tual, Crucea Roşie în aceste imobile. 

— Colonelul Alevra (dela statul-major sedentar) 
profită de un pretext de serviciu ca să vie să mă vadă. 
De multă vreme el a, cerut un regiment ca să scape de 
răspunderea, statului-major. Totul este condus de colo- 
nelul Răşeanu, foarte deştept, dar care are nevoe să fie 
el condus şi nicidecum să conducă el pe ceilalţi, — şi de 
maiorul Rosetti, un băiat de treabă, cu mintea cam li- 
mitată, dar care «bruschează» pe generali la telefon. Fă- 
ră o schimbare radicală la, statul-major, colonelul vede: 
totul în negru. — Sub Averescu, Referendarul era mare- 
le specialist în privinţa trenurilor şi comunicaţiilor ; 
«copiii dela statul-major au stricat şi aci totul». Genera- 
lul Popovici. care comandă astăzi serviciul, s'a încurcat 
în aşa hal încât confuzia este extremă. Am pierdut la 
Turtucaia 36 de batalioane! —Am ajuns, cu toată conven- 
  

figure aprts!! Les alarmistes d'hier, c'âtaient les takistes: 
et Simky Lahovary! - 

27 aoât. — Le ministre Antonescu mit un grad em- 
pressement ă nommer, sur ma recommandation, Ping6nieur 
Pisosky conservateur de deux immeubles allemands et de 
m'envoyer le procureur gânâral pour y installer &ventuelle- 
ment Croix Rouge. 

Le colonel Alevra (Etat Major s6dentaire) profite d'un 
Prâtexte de service pour. venir me voir, [] y a longtemps 
qu'il demandait un râgiment pour ne pas avoir ă l'Etat Ma- 
jor la responsabilită. "Tout est menâ par colonel Raştanu, 
tr&s inteligent, mais qui a besoin d'âtre conduit et non pas 
de conduire, et par le major Rosetti, un bon garcon «mais 
yui brusque par le tâl&phone les gân6raux». Sans un chan- 
gement radical ă VEtat Major, le colonel voit tout en noir. 
Sous Averescu, Referendaru &tait le grand spâcialiste des 
trains et des communications: «copiii dela Stat Major au 
stricat şi aci tot». Le gântral Popovici, qui a aujourd'hui le 
service, s'est mbrouill€ au point que la confusion est ex- 
trâme. Nous avons perdu 36 bataillions â Turtucaia ! — Nous
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ţia care pune în mod expres toate trupele ruseşti sub 
comandamentul nostru, să dăm generalului rus tot co- 

mandamentul din Dobrogea împreună cu cele două di- 

vizii care le mai avem acolo. El mi-a vorbit de moartea, 
eroică a, colonelului Grigorescu care, cu toate că nu a- 
vea, decât două baterii de obuziere angajate, a venit să 
moară în mijlocul soldaţilor săi, şi a locotenentului He- 
raru, care şi-a zburat creerii pentru ca să nu se predea, ! 

Materialul uman, superb ca. eroism, dar nici un fel de 
direcţie. Am avut a face cu trei divizii de câte trei bri- 

găzi, şi statul-major nu o ştia ! Când s'au cerut ajutoare, 

Rosetti a răspuns «în numele Regelui» că Teodorescu 

trebuia, să ţie cu ce avea. Fiecare unitate care s'a trimis 

ulterior, în pachete mici, s'a dus să se arunce în prăpas- 
tie. Din două divizii nu mai rămâne absolut nimic ! 

— Silistra este evacuată ! 
Pie Pherikyde serie: Colonelul lor a primit ordin 

să atace imediat Sepsi-San-Georgy. Când. au sosit acolo, 
cavaleria noastră ocupa, oraşul de 5 zile. Dacă ordinul 
ar fi fost executat noaptea, o luptă ar fi avut loc între 
Români. Mi se mai raportează că spre Borsek nu se mai 
află, nici o fiinţă omenească. Ungurii au luat toată 

populaţia cu ei. 
28 August, — Se organizează puternic în sudul Bu- 
  

sommes arrivâs, malgrâ la convention qui met expressâmenţ 

toute troupe russe sous notre commandement, ă donner au 

genâral russe tout le commandement en Dobrogea, y com- 
pris les deux divisions que nous y avons encore, Il m'a 

parl6 de la mort heroique du colonel Grigorescu qui, quociqua 

wayant que deux batteries d'obusiers engagtes, est venu 

mourir au milieu de ses soldats; et du lieutenant Heraru, qui 

s'est brâl6 la cervelle pour ne pas se rendre! Matâriel hommes 

superbe d'heroisme, mais aucune direction, Nous avons eu 

afifaire ă trois divisions ă 3 brigades; VEtat Major n'en sa- 
vait rien. 

“Silistria est evacute! 
Pie (Pherekyde) €crit: Leur colonne a vecu Pordre d'oc- 

cuper de suite Sepsi-San-Georgy. Quand ils y sont arrivâs, 
la cavalerie la tenait depuis 5 jours, Si Pordre avait 6t6 ex& 

cut6 la nuit, on se serait canardâ entre Roumains. 

28 aofât, — On s'organise fortement au sud de Bucarest; 

19%
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cureştiului ; multe trupe sunt trimise în această diree- 

ție ; reg. 22 de artilerie dela, Dadilov se află în gara Mo- 

goşoaia. Am vorbit cu colonelul Mărculescu ; critici vii 
pentru comandamentul dela Turtucaia, care nu a ştiut 
să organizeze retragerea şi vecinie acelaş refren: cap 

de pod, fără pod! Dealtfel, toţi militarii au primit seri- 
sori şi toţi ştiu ce s'a petrecut. Domneşte o auasi-unani- 

mitate pentru a se dori ca Averescu să devie şetul statu- 

lui-major—Ni se cere să şi trimitem una din ambulan- 
țele noastre la Ciulniţa: nici nu mai este spital de e- 
vacuare ! Cât de mult trebue să se simtă lipsa de stric- 
tul necesar. 

La, censură s'a publicat că generalul Georgescu este 
trimis la Londra la marele stat-major. ] se îa deci co- 

mamnda. Printr'însul vor putea Englezii să judece de 
deşteptăciunea câtorva militari cocoţaţi foarte sus, prie- 

teni ai d-lui Brătianu! 

Tot la censură, gazetele au fost rugate să nu mai 
vorbească de Turtucaia, şi să exalteze faptele de arme 

din Transilvania. Imediat manşete şi ediţii speciale 

pentru ocuparea... Csic-Seredei, pe când Topliţa. la poar- 

  

beaucoup de troupes rebroussent chemin; en gare de Mo- 

goshoaia le reg. 22 d'artillerie de Dadilov. Causă avec co- 

lonel Marculescu, vive criţique du commandement de Turtu- 
caia, qui n'a pas su organiser retraite et toujours le refrain: 

tâte de pont sans pont! D'ailleurs, tous les militaires ont 
recu des lettres et tous savent ce qui sest pass. Illyaă 

peu pres unanimit€ ă souhaiter que Averesco devienne chef 
WEtat Major. On nous demande d'envoyer dâjă une de nos 

ambulaneces â Ciulniiza: ce n'est plus PhSpital d'&vacuation. 
Doivent-ils assez manquer de nâcessaire... 

A la censure on a communiquc: le gântral Georgesen 
€tait envoye ă Londres au Grand Etat Major. On lui prend 
donc son commandement. Par Imi les Anglais pourront ju- 

ger de. Lintelligence de guelques militaires haut perchâs, 

amis de Mr. Bratiano. 

Toujours ă la censure, on prie les journaux de ne plus 

parler de Turtucaia et d'exalter les faits d'arme de Transyl- 
vanie. Aussi manchettes et 6ditions spâciales pour Poceupa- 
tion de Csic-Sereda alors que Poplitza, ă la porte de la ville,
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ta oraşului este ocupată încă de vre-o trei patru zile! Se 

începe iar Jocul veștilor false sau răsuflate. 

29 August, — Am părăsit Silistra; sau incendiat 
«depozitele noastre de grâu şi de petrol, s'a ars Popina, 

sa distrus tot ce putea fi distrus şi armata s'a retras 
la Lipnița, la vre-o 5 km. de Cerna-Vodă. — Totul este 
măcel şi pradă în această nenorocită, regiune. "Toate şti- 

rile concordă spre a certifica faptele pe care Duca mi le 

anunţase acum trei zile ca un fapt divers. 

— Vârtejanu, căpitan rănit şi scăpat ca prin minune 
la Balcic, confirmă că, pe întreg acest front, totul este 
datorit uşurinţei şi lipsei de informaţii. Regimentul lui 
primeşte ordin să trimeată o companie să curețe înălţi- 
mea unde «nu se afla decât comitagii». Colonelul răs- 
punde: «Am înaintea mea forţe în număr serios». Arghi- 
rescu îi răspunde: «Informaţiile mele sunt precise!» Se 
atacă, se găseşte artilerie şi infanterie, şi din cei 400 de 
oameni nu se întoarce nici unul! | 

Se încearcă, oprind chiar doamnele dela Crucea 
Roşie să se apropie de trenurile de răniţi, permiţând 

  

-est annone comme oecup6 depuis trois ou quatre jours! On 

commence dâjă le jeu des nouvelles fausses ou, rechauffes. 
29 aoât. — Nous avons abandonne Silistrie, incendi6 nos 

-d&pâts de bles et pâtrole, brâl6 Popina, fait sauter tout ce 
qui pouvait tre dâtruit et Parmâe s'est retirâe â Lipnitza, â 
50 k. de Cernavoda. Tout est meurtre et pillage daus cette 
malhenreuse region. 

Tous les: renseienements corcordent pour certifier ce 
-due- Duea m'a annonc6 comme <un fait divers» îl y a trois 
jours, 

Vârtejeanu, capitaine blessă et miraculeusement &chapp& 
ă Balcic, confirme que sur tout ce front: legâret6 et man- 
-gue d'intormation, Son râgiment recoit Pordre d'envoyer une 
compagnie nettoyer la hauteur, «il n'y a que de commitagis:. 
Le colonel repond: fai devant moi des fobees en nombre 
s6rieux Arghirescu lui repligue: «mes informations: sont 
precises». On aţtaque, on tombe sur artillerie et infanterie, 
les 400 hommes restent sur le carreau. 

On essaye, en dâfendant mâme aux Dames de la Croik 
Rouge, d'approcher des trains de blessâs, en permettanţ anxk



180 NOTE POLITICE — 1916 

poliţiei să aresteze pe oricine ar da ştiri, să se facă tă- 
cere asupra grozăviei dezastrului dela Turtucaia. 

Şi în răstimpul acesta, Butoulescu aflându-se în ziua 
de 27 la Cartierul general, a văzut pe Regele dându-se 
Jos din automobil, ascultând, patru minute, cu un aer 
distrat, raportul nelipsitului Rosetti şi apoi dispărând 
spre pavilionul lui. Iar Iliescu, vesel, punând în vedere 
noua sa decorație rusească, poftea la masa lui acope- 
rită cu flori ! — A doua zi generalul Popovici era si- 
lit să pedepsească pe un căpitan, comandantul unei co- 
loane de provizii tăiată la Slobozia şi întoarsă la Bucu- 
reşti, ai cărei oameni și cai nu mâncaseră nimic de trei 
zile. Şi căpitanul avea cu dânsul lăzi de pesmeţi şi cutii; 
de conserve... 

Bine îmi spunea Alevra că acest Cartier General, 
la Periş, era, o fantezie caraghioasă a acestui început de 
război. 

Ruşii au smuls din mâinile noastre o coloană de 
prizonieri bulgari şi i-au omorât; şi aceasta se petrecea 
departe de front (raportat, de Vârtejanu şi Buteulescu). 
Acesta din urmă a văzut dealtminterea pe însuşi coman- 
dantul lui rănit, înţepat de Bulgari cu baionetele. 
  

officiers de police d'arrâter qui que ce soit qui donne des 
nouvelles; on essaye de faire le silence sur les atrocites 
du desastre de Turtucaia. Et pendant ce temps, Buteulescu 
Stant le 27 au Quartier Geânâral, a vu le Roi descendre d'au- 
tomobile, €couter guatre minutes, dun air distrait, le rap- 
port de limmanquable Rosetii et disparaâtre du câtă de som 
pavillon. Et Iliescu, gai, talant sa nouvelle dâcoration russe, 
invitait ă sa table couverte de fleurs! Le lendemain, le g6- 
n€ral Popovici avait â sâvir contre un capitaine comman- 
dant de eolonne de provisions, coupâe ă Slobozia et revenue ă 
Bucarest, dont les hommes et les chevaux n'avaient pas 
mang€ depuis trois jours. Et le capitaine avait avec lui 
des caisses de biscuits et des conserves.... 

Alevra me disait bien que ce Quartier General ă Peris 
est une des fantaisies burlesques de tout commencement de. 
guerre. Les Russes (Vartejeanu-Buteulescu) ont arrach6 de 
nos mains une colonne des prisonniers bulgares et les ont 
pass6 par les armes, et ceci se passait loin du front. Le mâme 
a vu dailleurs son propre commandant bless€, que les Bul- 
gares lardaient de coups de baionnettes.
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Duca a anunţat gazetelor numirea, lui Crăiniceanu 
ca şef al armatei II. Trebue să fie cineva, nebun ca, să 
facă astfel de numiri. Şi Regele, în ziua de Duminecă 
14, îmi spunea: «IL se va da o însăreinare alături, ceva 
“onorific !». 

Arhiepiscopul Netzhammer ne este cu totul vrăj- 
maş: el ar fi spus că distrugerea Bucureştiului i-ar. face 
mare plăcere. Și totuşi M. S. «Pa luat pe garanţie». (Teo- 
dorian). 

Generalul Popovici, şeful Statului Major sedentar, 
a destăinuit lui Buteulescu că încă de patru luni el 
ştia, din ordinile primite, că vom intra în război: ceeace 
nu opreşte pe Brătienişti să răspândească zvonul că 
Brătianu a fost siliţ să cedeze fiindcă Ruşii amenințau 
să ne invadeze ! 

30 Auzust. — Nu se spune nimic, dar am pierdut tot 
Quadrilaterul şi, din vechea, Dobroge, Mangalia. 

«Monitorul» publică decretul numirei lui Cămără- 
şescu ca comisar civil pe lângă Zaintehikowsly, «coman- 
dantul armatei din Dobrogea». Faptul este consumat : 
suntem comandaţi de un străin. 

— ba ora 4, după ce fusese anunţat de Catargi, 
  

Duca a annoncâ aux journaux la nominaţion de Crai- 
niceanu comme chef de la deuziăme armâe, Il fauţ &tre fou 
pour s'arrâter ă des pareils choix. Et le Roi qui dimaneche, 
le 14 me disait: «on lui donnera un emploi ă cât6; guelque 
chose d'honorifigue». 

IiArchevâque Netzhammer nous est fonci&rement hos- 
tile; il aurait dit que la destruction de Bucarest lui feraitţ, 
plaisir. Mais Sa Majest6 «l'a luat pe garanţie». (Teodorian). 

Gâncral Popovici a confi6 ă Buteuleseu que depuis 
guaire mois il savait, par les ordres regus, qu'on entraiten 
guerre: ce qui n'empâche les Bratianistes de râpandre nou- 
velle que Bratiano a di câder paree que la Russie menagait 
Wenvahir. - 

30 aoât. — On ne dit rien, mais nous avons perdu tout 
1e Quadrilatăre et, de Lancienne Dobrogea, Mangalia, , 
„Le «Moniteur» porte decret de Cămărășeseu nommâ com- 
missaire civil aupres de Zaintehikowsky: «Comandantul ar- 
matei din Dobrogea». C'est consommă, nous sommes eOm- 
mandâs pâr un 6tranger. NE E | 
A 4 hu, apres avoir 6t6 annoneâ par Catargi, Barbu Stir-
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Barbu Stirbey în uniformă de major aghiotant a venit 
să mă vadă. El îmi spune : «Sunt însărcinat oficial de 
Rege să te felicit; Regele îţi urează sănătate şi viaţă 
lungă. E] îţi mulţumeşte pentru serviciile aduse până. 

acum şi îți exprimă recunoştinţa Sa pentru atitudinea 
ta patriotică şi pentru atitudinea patriotică a partidului 

tău. Regele ar fi încântat să te vadă şi n'ai decât, să ceri 
o audienţă». — Am mulţumit: «Când promit ceva, mă 
ţiu de promisiune». N'am răspuns la invitaţie de au: 
dienţă, dar am rugat pe Stirbey să transmită Regelui. 
expresiunea consternărei pe care a produs-o numirea 

lui Crăiniceanu. Stirbey impasibil. 

Miniştrii Mortzun, Porumbaru şi Duca au depus. 
cărţile lor; A. Constantinescu mi-a telegrafiat... 

31 August. — Take Ionescu a fost eri în audienţă la. 
Rege. Prietenii lui răspândesc zvonul că el a declarat în. 
numele său, în numele lui Filipescu și a lui Stelian (!) 
că ei nu.vor.urma cu încrederea, lor în guvern, dacă nu: 
se schimbă Iliescu. 

Mereu se îndreptează trupe spre sud. Nu este o ar- 
mată de rezervă, dar rezerva tutulor armatelor. 

  

bey, en. uniforme major aide de camp, est venu me voir: 
«Suis charg€ officiellement par le Roi de te feliciter, le: 
Roi te souhaite sant et longue vie, Îl te remesrcie pour les 
services d6jă rendus et t'exprime Sa reconnaissance pour: 
ton attiţude patriotique et pour Pattitude patriotique da ţon 

“parti. Le Roi sera charmâ de te voir et tu v'as qwă deman-: 
der audience». — J'ai remereit. — «Quand je promets, je- 
tiens». Pas râpondu ă Pinvite audience mais pri6 de trans- 
mettre au Roi Pexpression de la consternation qwa produite 
la nomination de Crainiceanu. Stirbey pas bronchâ. Les. 
ministres Mortzun, Porumbaru, Duca ont depos6 leurs car- 
tes; Alexandre Constantinescu m'a tâlegraphi€. 

31 acât. — Take Jonescu a 6t6 hier en audience. Ses amis 
x6pandent le propos qu'il a dâelart en son nom; et au nom de. 
Filipeseu et Stelian qu'ils ne continuaient pas leur con- 
fiance au gouvernement si on ne change pas Iliescu. 

On dirige tout le temps des troupes vers le Sud. Ce 
n'est pas une armâe de reserve; se sont les râserves des au- 
tres armâes,
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1 Septembre. — Azi dimineaţă. Seceleanu îmi afirmă 
că Berceanu, în Ialomiţa, pune să împuşte pe Bulgari, 
cum a făcut Cămărăşescu la Silistra. Fără judecată ! La 
vederea unei hârţii care i s'a părut că este un plan, un 
agricultor este pornit la închisoare «eu ordin să-l îm- 
puşte la noapte» ! 

— Mare bătălie pe tot frontul, dela Oltina la Carao- 
mer. Alternative indecise, eri şi astăzi.— Culcer, în trea- 
căt, chemat la Cartierul General, îmi spune : Dacă pier- 
dem bătăha, suntem, pierduţi ! — EI este îngrijat pen- 
tru propriul lui front, căci îi sa luat toate rezervele : 
două divizii. El nu poate intra în Sibiu ca să nu se de- 
părteze prea mult, fără eşaloane în spatele lui. Se teme şi 
de o ofensivă Mehadia-Orşova. Are foarte mulţi răniţi. 
Mâine Consiliul de Război. Dela Periş, Culcer pleacă 

"direct la cartierul lui. 
Averescu comandă bătălia din Dobrogea; el stă la 

Bucureşti, bine legat prin telefon şi telegraf. Dacă mâine 
criza ar fi trecută... 

— Splendid raid a patru avioane franceze plecate 
azi dimineaţă din Salonic şi sosite la amiază în Româ- 

  

l-er septembre.— Ce matin Seceleanu m'aftirme que Ber- 
ceanu fait fusiller en Ialomitza des Bulgares, tout comme 
Camaraseseu dans Silistra. Sans jugement! Sur le vu 
dun papier, qui lui semblait €tre un plan un cultivateur 
est expedi€ en prison «eu ordin să-] împuște la noapte!» 

Grande bataille sur tout le fronţ de Oltina ă Caraomer. 
Alternatives indâcises, hier et aujourd'hui, Culcer, de pas- 
sage, appel€ au Quartier General, me dit: si nous perdons 
cette bataille, nous sommes perdus! Il est inquiet pour son 
propre front, ear on lui a: pris toutes ses râserves: deux di- 
visions. IL ne peut entrer â Sibiu pour ne pas s'6carter trop 
lcin sans &chelons derritre lui, Il redoute aussi une offensive 
Mehadia-Orşova, Il a beaucoup de blessâs. 

Demain Conseil de Guerre, De Periş il repart directe- 
ment pour son quarțier, 

, 
Averescu commande la bataille de la Dobrogea; il est 4 

Buearest, bien reli par tâlâgraphes et t6l&phones, Si demain 
on aura pass la crise.., 

Maenifique randonnâe de quatre avions francais, partis 
ce matin de Salonigue et arrivâs ă .midi en Roumanie. Le
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nia. Locotenentul Noăl a aterizat direct la Bucureşti, a- 

ducând gazeta, «/'Indâpendant» care a apărut azi dimi- 
meaţă la Salonic. Aceste aeroplane au aruncat bombe a: 
supra Sofiei, ceeace ar putea justifica reluarea bombar- 

damentelor nocturne: ale Bucureştilor. O bombă a căzut 

la cincizeci de metri de Palatul Regal (Sotia). D-nul de 
St. Aulaire, pe balconul Clubului, zice: «Din nenorocire 

Yerdinand se afla la Cartierul general german! El va 
avea o spaimă retrospectivă». Adaug că nimenea împre- 

jurul lui nu a făcut haz... 

2 Septembrie. — Aceeaşi desordine în toate. Un spi- 

tal al Crucei Roşii a fost echipat şi îmbarcat cu toată 

graba. EI se afla la Giagoga,; a fost pornit, fără înştiin- 
țare. la B. M. — E1 era destinat să meargă la Feteşti; va 

fi trimis la Țăndărei; şi acum nu mai pleacă deloc... 
până la o nouă criză nervoasă, 

„_. — Prima grije a lui Crăiniceanu, după ce şi-a luat 
comanda : un inginer de mine, două zile de sforțări şi de 
detunături şi foarte mulţi bani, pentru a dărâma, statua 
lui Arpad la Braşov. 

— Pie Pherekyde de pa front: la 60 km. de 

  

lieutenant Nol a aţterri ă Bucarest directement, apportant 

Y'Independant» de Salonique de ce matin. Ces Messieurs ont 
jet6 des bombes sur Sofia, ce qui pourra justifier la reprise 
des bombardements nocturnes de Bucarest. Une bombe se- 
vait tombee ă 50 m. du Palais Royal. Monsieur de Saint- 
Aulaire, sur le balcon du Club: «Malheuresement Ferdinand 
Stait au quartier gân6ral des Allemands. Il aura une frousse 
retrospective». J'ajoute qw'on ne sest pas exelam6 autour 

“de lui... 

2 septembre, — Le mâme dâsordre en tout. Un hâpital 
Croix Rouge a 6t6 6quipă et embarqut en toute hate. [] 6tâit 
ă Geagoga; il a fil6 sans avertissemeni 4 B. M. Il devait aller 
Feteşti; on Penverra âă 'Țândărei; maintenant il ne part plus 
du tout... jusqu'ă nouvelle crise nerveuse, 

Le premier soin de Crăiniceanu, prenant possesion de son 
"commandement: un ing6nieur des mines, deux jours d'efforts 
et de d€tonnations, beaucoup d'argent pour dâmolir la statue 
d'Axpad ă Brasov, 

Pie Ph6rekyde revient du front: âă 60 k. de notre froat,
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frontul nostru nici o trupă de susținere, nici un eşalon 
de rezervă. Divizia V, de abia sosită, este reîmbareată în 
grabă spre sud : oamenii istoviţi de oboseală. Dela divi- 
zia VI sa retras un regiment şi jumătate. 

Totul concordă pentru a stabili că în adevăr Bră- 

tianu credea că Bulgarii nu se vor mişca ! — De altfel, 
cum ar fi lăsat el o simplă perdea în Dobrogea ? 

Stirbey îmi povesteşte că Porumbaru a spus lui 

Vredenbureh, când acesta sa prezentat pentru a noti- 
fica că a luat protecţiunea Germanilor şi Bulgarilor : 

«Bulgarilor? Dar aceasta este inutil din momentul ce noi 
ne învoim cu ei!» 

Colonelul Alexiu, şef de Stat-Major al: lui Costescu, 
însărcinat mai ales să-l spioneze, nu ştia că circulaţia 
trenurilor cu Feldioara era restabilită de trei zile şi con- 

tinua să evacueze răniții, în automobil, la Sepsi-San 
George. 

Şi pe acest front a început să se simtă superiorita- 
tea artileriei. grele inamice. Nouă ne lipseşte cu totul şi 

soldaţii ştiu aceasta! Aceasta probează că “Austriaeii au 

și organizat linia de apărare... 
  

plus une troupe de soutien, pas un 6chelon de reserve. La 
5-eme division, a peine arrivâe, rembarqute en hâte pour le 

Sud: hommes harrassâs. 

De la 6-&me on a enlevâ un regiment et demni. Tout con- 

corde â-€ctablir que râellement Bratiano pensait que les Bul- 

gares ne bougeraient pas... “Comment aurait-il autrement 

laiss6 un simple rideau en Dobrogea? 

Stirbey me raconte que Vredembureh, lorsqu'il s'est prâ- 

sent ă Porumbaru pour lui notifier qu'il prenait charge des 
Allemanâs et des Bulgares, Porumbaru lui a dit: «Des Bui- 

-gares? mais cest inutile, puisgue nous nous arrangeons avec 

PUX>,. 

Colonel Alexiu, chef d'Etat Major de Costescu, charge sur- 

“tout de le moucharder, ne savait pas que la cireulation da 

„hemin de fer de Feldioara 6tait râtablie depuis trois jours 

et continuait d'âvacuer ses bless6s par autos sur Sepsi-Sans- 
“George, 

Sur ce front on commence aussi ă sentir -la supâriorit€ 

-de Partillerie lourde ennemie, — nous en manguons et les 

soldats le savent dâjă, Cela prouve aussi que les Autri- 

:ghiens ont. dejă organis6 la line de defense...
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— Azi dimineaţă la ora 9 a avut loc Consiliul de 
Răsboi la Periş. Comunicatul oficial a, venit târziu, pro- 
babil după acest Consiliu. Ei: «Lupte vii pe tot fron- 
tul dobrogean». Astăzi : «Lupte foarte vii, armata ruso- 
română se retrage spre nord». — Deci, suntem bătuţi. 
Se pare că frontul nu se află decât la 16 km. de Cerna- 
voda. Tot frontul de eri Oltina-Caraomer, a cedat. 

3 Septembre, — Comunicatul zice: «In Dobrogea. 
nimie nou!» Este sinistru, când ştii că toată divizia Pe- 
tala este nimicită, că 'Pekir-Ghiol este ocupat, că sau 
pus speranţe mari asupra apărărei Cusgunului şi că ne- 
aflăm la Cernavoda ! 

Stirbey ştie dela Leon Mavrocordat că trupele noa- 
stre nu ţin când sunt atacate ; şi că Bulgarii au adus la 

Turtucaia, pe automobile, pontoanele pentru facerea. 

unui pod. Prin traducătorul telegramei, el ştie că Coan- 
dă a telegrafiat că Ruşii nu mai au rezerve să ne tri- 
meată, că, se formează la Reni o divizie, care va, fi gata 

de abia peste tre; săptămâni, şi atâta tot! Aceasta sunt 
bazele pe cari guvernul Brătianu a riseat soarta ţărei ! 

In «Adevărul» Take Ionescu răspunde la o înţepă- 

  

Ce matin ă 9 h. Conseil de Guerre ă Periş. Le communi- 
qu€ officiel est venu tard; probablement apres ce conseil, 
Hier: «lupte vii pe tot frontul Dobrogean». Aujourd'hui : 

«Lupte foarte vii, armata ruso-română se retrage spre Nord». 

Done nous sommes battus. Il paraît qu'on ne se tronve qu'ă.. 

16 k. de Cernavoda. Tout le front d'hier Oltina-Caraomer a 
done pli€, 

3 septembre—Le communiqu€ dit: «Dobrogea nimic nou!» 
C'est sinistre quand on sait que la division Petala est anâan- 

tie, que Techirghiol est occupă, qw'on a fond& des espârances. 

superbes sur la defense de Kusgun et qu'on est sur Cerna- 
voda. 

Stixbey sait par Leon Mavrocordato, que ros tronpes ne: 
tiennent pas quand elles sont attaquâes; que sur autos les 
Bulgares ont amen€ dâjă âă Turtucaia les pontons d'un pont, 

Par le tradueteur de la dâpâche îl sait que Coanda a tâl€- 
graphi€ que les Russes n'ont plus de reserve ă nous envoyer;: 
qu'on forme â Reni une division qui sera prâte dans trois 
semaines ă peine et c'est tout. Voilă les bases sur lesguelles- 
le gouvernement Bratiano a risque le sort du pays?! 

Dans P«Adevărul» Take fait r&pondre ă uue pointe de-
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tură a ziarului «La Politique» : «că ar fi trebuit să ne în- 
țelegem cu Bulgarii înainte de a face războiul»! 

4 Septembre. — Se continuă a nu se spune nimic pu- 
blicului. Luptele continuă; sa; luat comanda lui Socec: 
fiindcă a, emis opinia că ar trebui să se retragă, iar co- 
municatul spune: «Angajamente cu detașamentele îna- 
intate inamice». , | 

In Transilvania: «Lupte violente în valea Stre- 
iului». | 

5 Septembre, — Aceiaşi tăcere exasperantă. Care este: 
linia noastră : Raşova-Cobadin cu, probabil, Constanţa 
evacuată sau ameninţată ? Comunicatul nu menţionează 
decât că mortiere ruseşti au redus la tăcere o baterie 
grea germană, la sudul Cobadinului. ” 

Paul Teodoru, la Stâlpu, a văzut trecând pe It.-colo- 
nelul Slăniceanu, mâna dreaptă a lui Iliescu, cu nevasta: 
în automobil, urmat de un camion-automobil încărcat eu. 
cufere : «Dar asta seamănă. a fugă» le-a zis 'Teodoru, 
care a vorbit cu ei chiar înaintea, porţei sale. 

Şi gazetele guvernului atacă pe alarmişti! 

  

«La Politique»: «qu'il fallait sentendre ayec les Bulgares a- 
vant de commeneer guerre!!» , 

4 septembre.—On continue ă ne rien dire au public. On se 
bat, puisqw'on a enlevâ ă Socec son commandement, rien qua 
pour avoir mis Popinion qu'il devait se retirer, et le com-. 
muniqu€ dit: cengagements avec les dâtachements avancâs: 
de l'ennemi». 

_En Transylvanie, «lutte violente» dans la, vallâe du 
Streiu. DI 

5 septembre. — Mâme silence exaspârant. Quelle este: 
notre ligne? Rasova—Cobadin avec probablement Constantza 
€vacute on menacâe? Le communiqu€ fait mention seulement 
de mortiers rnsses ayant râduit au silence - une  batterie: 
lourde allemande cu Sud de Cobadin. 

— Paul Teodoru: 4 Stâlpu a pass le lt.-eolonel Siani- 
ceanu, bras droit de Iliescu, avec sa femme dans une auto: 
et suivie d'un autocamiou charge de malles. «Dar asta sea- 
mână a fugă», leur a dit Teodoru, qui a caus€ avec cux 
devant sa propre porte. 

Et les journaux du gouvernement aitaguent les alar- 
mistes! !
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George Stirbey : «Se construeşte la Buftea niște 
pivnițe betonate; salon pentru Regina...» 
— Se zvonise înlăturarea lui Iliescu ; d-rul Hasnaş 

o ştia şi el dela doamna Vintilă Brătianu. Am întrebat 
pe Catargi: Regele îi spusese acum două zile, că el se 
cam elătina, dar că astăzi, cum planurile sale au fost a- 
probate de generali, nici nu mai era vorba de aşa, ceva. 
Aceasta, este opinia unui Rege ? Aceasta este seriozi- 
tatea hotărârilor în astfel de momente... ? 

— Cu toată neînsemnătatea uimitoare a ultimelor 
două comunicate, censura a, lăsa! să treacă următoarele 
rânduri în «La, Politique»: «De două zile totalitatea fron- 
tului nostru din Dobrogea este angajată în lupta cea mai 
crâncenă care a avut loc până acuma dincolo de Du- 
năre». — Dealtminterea, răniții curg la Bucureşti; toată 
regiunea este plină; din ei au fost evacuaţi până la Bu- 
zău; două formaţii ale Crucei-Roşii au fost expediate de 
urgenţă la 'Țândărei şi la, Feteşti, dacă nu cum-va, aceas- 
ta din urmă nu a fost oprită în alt loa mai departe de 
front. 

Censura, de o extremă severitate cu ziarele mele, a 
îngăduit ca «Adevărul» să aibă o pagină întreagă, cu 
mare succes de vânzare, vorbind de luarea Monastirului 
  

— Georges Stirbey: on construit ă Buftea des caves be- 
tonntes: «salon pour la Reine». | 

— On avait annoncâ la mise ă pied d'Iliescu; le Dr. 
“Hasnas le savait aussi de la femme de Vintila. J'en parle 
â Catargi. Le Roi lui avait dit îl y a deux jours qu'il «braa- 
lait dans la manche», mais qw'aujourd'hui, — comme ses 
plans avaient 6!6 approuvâs par les gân6raux, — il n'en 
dtait plus question. — Est-ce lă Popinion dun Roi? Est-ce 
jă la fermet6 des dâcisions en de pareils. moments ? 

— Malgre Pincolore stnpâfiant des deux derniers commu- 
niques, la censure a laiss6 passer ces lignes de la «Politigue»: 
«Depuis deux jours Pensemble de notre front de la Do- 
brogea se trouve engag6 dans une des plus acharntes batail- 
“les, qui aient 6t6 livr&es Jusavwiici -au delă du Danube». — 
D'ailleurs les blesses affluent ă Bucarest; toute la râgion 
“en est pleine; il y en a dW'ailleurs jusqu'ă Buzău; deux for- 
“mations de la Croix Rouge ont 6t6 expâdites d'urgence â 
“Țăndărei et Feteşti, ă moins qu'en cours de route cette der- 
ni&re ne soit arrâtâe plus loin du theâtre de la guerre.
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de Sârbi, şi instalarea guvernului sârb acolo, ete. De- 
peşă privată ! La Club şi Poklevsky şi Marinkoviteh 
mi-au spus că nu ştiu nimica. «Universul», ediţie de 
seară, afirmă că ştirea au primit-o şi guvernul şi legaţiile 
Quadruplei ! — Censură, nu glumă. (Această ştire mai 
era încă falsă la data, de 15 Septembre). 

6 Septembre, — Nimic bun. Comunicatul zice: «In: 
valea, Streiului inamicul atacă violent cu forţe mult 
superioare, în faţa cărora a trebuit să ne retragem pu- 

țin». — Să te retragi după două zile de lupte vii, ştire 
ce va să zică, 

— D-rul Dinu Brătianu, care vine din Feldioara, 
îmi spune că soldaţii noştri pradă îngrozitor. Casele din. 

sate sunt tlevastate, mobilele sunt distruse pentru plăce- 
rea, de a distruge. — In urma unei scrisori anonime (a- 
tribuită şefului lui de Stat-Major Alexiu) sa luat co- 
manda, lui Costescu cu o brutalitate revoltătoare. Iar în 
ce priveşte pe Crăiniceanu : nu era vorba măcar de sta- 
tuia lui Arpad ci de soclul ei, o frumoasă coloană pe 

care se voia să se aşeze vulturul românese şi pe care, 
după sforţări reînoite, a izbutit să-l dărâme în ziua de 2 
Septembre. 

Aeroplane inimice nu ne mai vizitează, nici măcar 
ca, răspuns bombardărei din Sofia. Deci Bussche a putut 
să se ţie de cuvânt! | 
  

6 septembre. — Rien de bien fameux. Le communiqgu& 

porte que «în Valea Streiului, unde inamicul atacă violent 

cu forţe mult superioare, în faţa cărora a trebuit să ne re- 

tragem puţin». Se reţirer apres deux jours de combais vifs; 
on sait ce que cela veut dire. 

Dinu, qui revient de Feldioara, me dit que nos soldats 

pillent terriblement. Les maisons des villages dâvasttes. Or 
saccage les meubles pour le plaisir de dâtruire. Sur anonyme 
(atribute ă son chef d'Etat Major Alexiu) on a pris ă C. 
Costescu son commandement avec une brutalită râvoltante. 
Quant ă Crainiceanu, ce n'est mâme pas la statue d'Arpad, 
mais le soele, une belle colonne sur laquelle on voulait pla- 
cer laigle roumain, qw'aprăs des efforts renouvelâs, il a 
fini par demolir le 2 sept. 

Les aroplanes ennemis ne nous visitent plus, mâme 

pour râpondre au bombardement de Sofia. Bussche done 2 
pu tenir parole?
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1 Septembre. — Mica retragere anunţată eri se ex- plică astăzi. Am pierdut Pietroşanii ! «Trupele noastre din Valea Streiului şi-au oprit retragerea la sud de Pe- troşani, unde se întăresc», — Se pare că Cocorăscu şi un alt general au avut brigăzile lor măcelărite în nişte lupte nebune. Culcer arătase tot pericolul ce era dacă i se retrăgea, rezervele lui, 
Dela Giurgiu mi se semnalează că şi acolo trupele noastre jefuese casele locuitorilor cari au plecat ! Un re- giment care vine din Transilvania are, după câte se zice, 

în bagajele lui, tot telul de animale furate acolo ! 
Numărul răniților şi insuficienţa, mijloacelor sani- tare sunt înspăimântătoare! A treia, formaţie a noastră a plecat în grabă, şi ca, cele două dintâi, la Feteşti-Ţân- 

dărei. Gussi dela Galaţi telegrafiază, spre a, cere aju- 
toare : Galaţii este un centru mare de evacuări şi este lipsit de toate. Dela Brăila Poenaru-Căplescu  telegra: tiază lui Bărdeseu că dacă nu se trimite o secţie de Cru- 
cea-Roşie, se comite o adevărată crimă faţă de răniţi. Numai în curte, zac 2000 dintre ei, Censura, a lăsat tele- 
grama să treacă, 

    

7 septembre—La petite retraite annoncâe hier s'explique aujourd'hui. Nous avons perdu Petroşani: «Trupele noastre din Valea Streiului şi-au oprit retragerea la Sud de Pe- troşani, unde se întăresc». I] paraiît que Cocorăseu et un autre genral ont fait massacrer leurs brigades en luttes folles. — Culcer avait signal tout le danger de lui prendre ses râ- serves, - 
De Giurgiu on me signale que lă aussi nos troupes pil- lent les maisons des habitants qui ont; quittă leurs habita- tions! 

Un regiment qui revient de Transylvanie a, paraît-il, dans ses colonnes' de bagages toutes espăces d'animaux volâs Jă- bas! — Le nombre des blessâs et linsuffisance des moyens sanitaires sont effrayanis! Notre froisieme formation est partia dare-dare et comme les deux premitres ă Feteşti-Tzan- darei. Gussi de Galaizi tâl&graphie pour des Secours: grand ' centre d'6vacuation manquant de tout; et de Braila. Poenaru Caplescu tâl6graphie ă Bardescu que si on n'envoie pas une 
section de Croix Rouge au secours, on -commet un veritable crime vis-ă-vis des blessâs, Il Y en a 2000 rien que pour ce coin. La censure a laiss6 passer cela.
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8 Septembre, — Anghelescu îmi spune că la Ceina- 
voda, avem 14.000 de răniţi! — Ştirile sunt mai bune: 
în Dobrogea, am dat înapoi aripa dreaptă inamică care 
ajunsese până la Tuzla ! 

9 Septembre, — Dintr'o convorbire cu generalul Po- 

povici aflu că la Petroşani luptele au fost foarte însem- 

nate. Dealtminteri la Craiova au sosit dintr'odată, 2400 
de răniţi. 

19 Septembre. — Situaţia, este îmbunătăţită în Do- 
brogea; suntem aproape pe granița vechilor provincii : 

Mangalia-Caraomer. Dar la est tot Oltina. — In Tran- 
silvania nu ne mişcăm. afară de regiunea Dorna-Vatra, 
unde atacăm pe muntele Căliman. 

Prezan se singularizează printr'o ordonanţă oprind 

întrebuinţarea, oricărei limbi străine, fie în casă fie 

pentru a scri sau a vorbi! Şi totuşi poşta autoriză căr- 

ţile de corespondenţă pe franţuzeşte... 
11 Septembre. — Nauen anunţă că se comunică din 

Sofia că am fi pierdut 70.000 de oameni şi 30.000 de pri- 

zonieri. Cam prea mult! — Printr'un ordin special a lui 
Vintilă Brătianu (scrisoare dela Scupiewsky şi expli- 

  

8 septembre.— Anghelescu me dit que nous avons du câte 

de Cernavoda 14.040 blesses! — Les nonvelles sont meilleures: 

sur le front Dobrogea avons fait fl&chir Paile droite des enne: 
mis qui 6taient arrives jusqu'ă Tuzla ! 

9 septembre, — D'une conversation avec gânral Pope- 

vici Japprends qu'ă Petroşani la bataille a 6t6 importante. 
D'ailleurs â. Craiova d'un seul trait sont arrivâs 2400 blessâs, 

10 septembre. — Situation amâliorâe en Dobrogea; nous 
sommes presque sur les limites de lP'ancienne province ă PEst 

de Mangalia-Caraomer — mais ă PEst toujours Oltina. 
En Transylvanie nous ne bougeons plus, sauf du câtă 

Dorna-Vatra, ou nous attaqnons sur le mont Caliman. 
Prezan se singularise par une ordonnance dâfendant 

lemploi de toute langue âtrangere, mâme chez soi, soit pour 
parler, soit pour €crire! Et la poste autorise les cartes-cor- 

respondances en francais... 

11 septembre. — «Nauen» annonce que de Sofia on com- 

munique que nous avons perdu 70.000, et prisonniers 30.009. 

'Prop gros! — Par ordre spâcia]l de Vintila Bratiano (ettre 

Scupievsky et explieations verbales du gântral Iancovescu)
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caţii verbale ale generalului Iancovescu), se ridică din 
administraţia spitalelor toţi milițienii evrei, pentru ca. 

să facă un serviciu militar de gardă şi de etapă. 

13 Septembre, — Aseară a fost, presupun, o recunoaş- 
tere de avioane; s'a tras cu tunul pe la ora 2 de diminea- 
ţă şi comunicatul spune că inimicul a fost îndepărtat de: 

tunurile noastre. Astăzi, pe o vreme frumoasă, la ora 214. 

vizita a mai multor aeroplane care aruncă bombe. S'a 

încercat să se tragă asupra lor. Spectacolul părea atră- 

gător, dar nimeni nu-şi dădea seamă de proporţia dra- 

mei. Circulaţia împedica, să se audă detunăturile, bănu- 
iam o nouă recunoaştere inofensivă, când o bombă căzu 

în strada Pitar Moşu 4, din fericire fără să omoare peni-- 

meni. Pe la ora 6 se ştia că erau numeroşi morţi şi că 

peste 200 de răniţi umpleau spitalele... Crimă stupidă ? 
Mulțimea nu era. departe să caute o răzbunare asupra 
internaţilor. La Club, Blondel, într'un mod stupid, cerea 
exterminarea, lor ! | 

— Cu toate desminţirile publicate, două zile în şir, 

de gazete, Banca Naţională a transportat la Iaşi tot sto= 
cul ei metale. Bărbulescu îmi confirmă ştirea: hotăriî- 

rea a fost luată de minoritatea Consiliului. 

  

on ramasse dans les administrations des hâpitaux les mili-- 
ciens juifs pour leur faire un service militaire de garde et 
d'âtapes. 

13 septembre. — Hier soir il y a eu reconnaissance- 
d'avions, je suppose ; on a tir6 vers deux heures du matia 
et le communiqu€ dit que Passaillant a 6t6 €loign6 par nos 
canons. Aujourd'hui, par une belle journte, ă 2% visite de- 
plusieurs a6roplans ; ils jettent des bombes; on essaye d> 
tirer dessus. Le spectaele €tait plutât attrayant et nul ne se- 

- doutait de Iintensit6 du drame. La circulation empâchait 
d'entendre les dâtonations et je eroyais ă une nouvelle re- 
connaissance inoffensive, quand un proiectile est tombe Pitar- 
Mosu 4, sans tuer heureusement personne. Vers 6 h. on savait. 
qu'il y avait de nombreux morts et plus de 200 blessâs rem- 
plissaient les hâpitaux... Crime stupide. Dans la foule on 
mâtait pas loin de vouloir se venger sur les internâs. Au 
Club, Blondel, stupidement clamait ă Pextermination ! 

— Malgr6 les dâmentis insârâs deux jours de suite dans 
les journaux, la Banque Nationale a bel et bien transports- 
â Iassy toute son encaisse metallique. Barbulescu me le con- 
firme: cest une dâcision prise par la minorit6 du Conseil,
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— Lupu Kostache ştie de la fiul său — directorul 
pretecturei Bazargic — că am comis excese oribile în 
contra Bulgarilor noştri din Quadrilater şi că de sigur 
am legitimat represalii (?) 

— Brătianu ar fi furios în contra Ruşilor şi le-ar fi 

trimis o notă ameninţându-i că va încheia pace sepa- 

rată dacă nu trimit forţe mai serioase. (Raportat de Ta- 
mara, care o ştie probabil dela cumnatul său Verzea). 

— Am conferit cu Antonescu, care mi-a adus proee- 

tele lor de legi. El crede că se va convoca Parlamentul 
imediat ce situaţiunea, va fi puţin ameliorată. Povăţuese 
ca această convocare să nu se facă înaintea termenului 

legal de 15 Noembre, făcându-l să observe că amatorii 
de guvern naţionai ar putea prea bine să-i plictisească. 
EI: «Da! sunt foarte impacienţi !». 

13 Septembre. — După tragicul bombardament de 
eri, care a făcut în morţi şi răniţi peste 300 de.victime, 
un Zeppelin a, venit azi noapte (ora 2) şi a aruncat noui 
bombe ; împrejurimile mele au fost din belşug stropite. 
Grădina Moteanu, al cărei zid -megieşte cu Brătianu, a 
fost dărâmat, Hotel Carpaţi din str. Primăverei, Casa 

  

Lupu Kostache tient de son fils, directeur prâfecture de 

Bazargic, que nous avons commis des exces affreux contre 
nos Bulgares du (Quadrilatăre et que certainement nous avons 
l6gitim6 des r&presailles. Bratiano serait furieuz contre les 
Russes et leur aurait envoy6 une note, les menacant de con- 
clure une paix separâe sils n'envoyaient pas des forces plus 

s6rieuses. (Tamara, qui le tient probablement de son bean- 

îreve Verzea), 
Conf&re avee Antonescu qui m'apporte lenrs projets de 

loi, Il croit A une convocation du Parlement sitât que la si- 
tuation se sera un peu plus amâliorâe. Je conseille de ne pas 
devancer le terme lâgal, 15 novembre, lui faisant remarquer 
que les amateurs de gouvernements nationaux pourraient 

bien les embâter. Lui: «A! da, sunt foarte impacienţi!». 

14 septembre.— Apres le bombardement dhier, tragique, 

et qui a fait en morts et bless6s plus de 300 victimes, un Zep- 

pelin est venu cette nuit (2 h.) jeter de nouvelles bombes: 
mes environs ont. 6t€ copieusement arrosâs. Jardin Motea- 
nu, dont le mur mitoyen Bratiano a 6t6 renverse, Hâtel Car- 

13%
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Bruzzesi, la intrarea stradei Cătun au suferit mult. Pu- 
ţine victime cu toată mărimea proectilelor. Zeppelinul a 
trecut deasupra casei mele. — Azi dimineaţă la ora 11 
sau reîntors avioanele şi iar se numără, 60 de răniţi; o 
bombă a căzut pe depozitul Crucei Roşii dela Şosea, 
probabil că telegrafia fără fir fusese ochită, — Trei 
hombardări în două zeci şi patru de ore, şi nici un avion 
rumânese nu a fost văzut! Este adevărat că, pentru a 
mări încă ridicolul, un biplan românesc s'a învârtit dea- 
supra oraşului când totul reintrase în linişte.—Comuni- 
catul zice, dulce ironie : «aeroplanele noastre au aruncat 
bombe asupra cantonamentelor inamice din 'Transilva= 
nia !». Toată presa, vorbeşte, pe cât o lasă cenzura, des- 
pre ordinul de zi al lui Prezan. Monument de stupidi- 
tate. - 

— Lupte vii pe Jiu, de două zile. Comunicatul nos- 
tru zice: «Trupele noastre au progresat». Comunicatele 
Centralitor (Radio) spun: «Intre Pasul Vulcan şi Surduk 
au fost respinse atacurile Românilor». — 'Toate telegra- 
mele din ambele tabere pomenesc de lupte de o rară in- 
tensitate pe Somme, la Goritza, pe frontul rusesc, îm- 
prejurul Florinei şi pe Struma, în plus de frontul nostru! 
  

pai, Str, Primăverii, maison Bruzzesi — amorce de Cătun, 
fortement endommages. Peu de vietimes malgr€ le volume 
des projeectiles. Le Zeppelin a pass juste au-dessus de mu 
maison. Ce matin ă 11 h. sont revenus les avions, en plein 
soleil et on compte de nouveau soixante blessâs ; une bombe 
a 6t6 sur le depât de la Croix Rouge ă la Chaussee. C'est 
probablement la t6l&graphie sans fil qu'on visait. 'Trois bom- 
bardements en 24 h. et pas un avion roumain n'a 6t6 vu! 
Il est vrai que pour augmenter le ridicule, hier, 5 bh., un bi- 
plan roumain a survole la ville quand 'tout 6tait rentr6 dans 
le calme. Le communiquâ porte, douce ironie : «aeroplanele 
noastre au aruncat bombe asupra cantonamentelor inamice 
din Transilvania!». 

_ Youte la presse brode, autant que la censure le permet, 
sur l'ordre de jour de Prezan, Comme monument de stupi- 
dite. | 

— Luttes vives sur le Jiul depuis deux jours. Notre com: 
muniqu€ dit: «Trupele noastre au progresat». Les communi- 
qu6s centraux disent : «Intre pasul Vulcan şi Surduk an fost 
vespinse atacurile Românilor». — 'Tous les telegrammes des 
deux câtâs temoignent de combats de rare intensită sur la 
Somme, ă Goritza, sur la front russe, autour de Florina et 
sur la Struma, en plus de notre front!
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Acum şase zile generalul Frunză a pus pe prefec- 
“tul de Buzău 15 zile la închisoare! Prefectul nu vroia 
să primească dintr”un tren de răniţi decât 200, pentru 
ari avea, paturi ; generalul vroia, să-i oprească pe toţi 
şi să nu lase să fie evacuaţi mai departe pe linie: de 
aci închisoarea, prefectului ! — Acum două zile, genera- 
lul Dragalina trimitea pe profesorul Daniel dela Palota 
la Craiova la arest de rigoare din cauza unei discuţii 
sanitare, în timp ce pe front, de unde a fost trimis Da- 
riel, era o lipsă grozavă de chirurgi ! 

— Frumoase lucruri se află ! Cea, mai mare parte 
din răniții noştri de eri, sunt victimele propriilor noastre 
proectile. S'a tras asupra avioanelor cu -şrapnele şi obu- 
ze, dintre cari unele nu au explodat decât când au căzut 
la pământ! Petre Ghica a constatat că proectilele că- 
zute aveau o traectorie oblică, ceeace nu poate fi cazul 
pentru proectile svârlite din -aeroplan ! Dealtminterea 
toată lunea a ridicat de jos gloanţe de şrapnele ro- 
mâneşti ! — Se pare că aparatele noastre de vânătoare 
— B&b&-Newport — au fost răspândite pe diferite fron- 
turi imediat ce au fost montate şi echipate ! — Mortzun 
se repede la prefectura poliţiei: «Dar unde e aviația 
noastră ?» ! ” 
  

— Il y a six jours le gânâral Frunza a mis aux arrâts 
le prefet de 'Buzeu pour 15 jours. Le prâfet ne voulait ac- 
-cepter d'un train de blesses que deux cents pour lesquels il 
y avait des lits; le gânâral entendait les prendre tous et ne 
pas les laisser 6vacuer plus loin sur la ligne: de lă les ar- 
râts du prâfet. Il y a deux jours, le gântral Dragalina en- 
voyait ă Craiova de Palota, aux arrâts de rigueur, le pro- 
fesseur Daniel pour une discussion sanitaire, alors que sur 
Je front, dont ou 6eartait Daniel, on manqnait de chirurgiens! 

On en apprend de belles; la plupart de nos blessâs d'hier- 
sont victimes de nos propres projectiles. On a tire contre 
les avions, assaillants avec des sechrapnels et des obuses; 
quelques uns n'ont faiţ explosion qwă terre. Pierre Ghika. 
a constate une foule de tirs â trajectoires obliques, ce qui 
ne peut âtre le cas des projeetiles lancâs par avions, D'ail- 
leurs, tout le monde a rammassâ des balles des shrapnels 
roumains. Îl parait que nos appareils de chasse Bâb6-New- 
port. ont 6t6 dispersâs sur les fronis de guerre sitât montâs | 
et quipâs. Mortzun accourt â la, prâfecture de police: «dar 
unde este aviatia noastră 2».
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14 Septembre. — Zorii de zi ai primei luni de răz= 
"boi au fost salutate de un atac de aeroplane, urmând, 

după 5 ore de interval, atacul nocturn al Zeppelinului 

care în fiecare noapte vine să ne bombardeze. Zeppeli- 

nul, pe care Pam văzut foarte bine, era grandios, dar a. 
făcut foarte puţine victime. Aeroplanele, din contra, au 
secerat; numai la: încrucişătura Bulevardului şi stră- 
zei Atena au fost cinci morţi şi răniţi. Rapoartele de 

poliţie arată pentru noapte şi dimineaţă 63 de victime— 

Război sălbatee, care va fi fără cruţare. 

O simţitoare ameliorare are loc la nord. Comunica- 
tul zice: «In Valea Jiului trupele noastre au atacat şi 

respins pe inamic, care se retrage în grabă spre nord 
şi nord-vest; s'au luat 100 prizonieri din care doui ofi- 
țeri». — Ştirea este confirmată şi prin buletinul din 
Koenigswusterhausen : «Românii au pus stăpânire pe: 
înălțimile liniei Surduk Pasu Vulcan. Garnizoana Pa- 
sului singură a respins toate atacurile, trupele însă au 
fost retrase noaptea aceasta din ordin !» 

La Sibiu, la sud: «Lupte violente care mai sunt; în 

4. 

15 septembre. -- L'aube du jour du premier mois de guerre 
a 6t6 salnâe par une attaque d'a6roplanes, suivunt, ă 5 heures 
d'intervalle, Pattaque nocturne du Zeppelin, qui toutes les. 
nuits vient bombarder. Le Zeppelin que j'ai admirablement 
vu €tait grandiose, il a fait peu de victimes; les a6roplans: 
par contre ont fauch&; rien qu'au croisement du Boulevard 
et de la Strada Athena îl y a eu 5 morts et des blessâs; les. 
rapporis de police accusent pour la nuit et la matinte 63 
sinistres. Guerre sauvage. Elle sera. sans merci. 

Il ya sensible amâlioration au Nord. Le communiqu& 
porte: cîn Valea Jiului trupele noastre au atacat şi respins 
pe inamie care se retrage în grabă spre Nord şi Nod-Vest; 
sa luat 100 prizonieri din care 2 ofiţeri». La nouvelle est 
confirmâe ainsi par bulletin de Koenigswarthausen: «Ro- 
mânii au pus stăpânire pe înălțimile liniei Surduk- Pasul 
“Vulcan. Garnizoana Pasului singură a respins toate ata- 
curile, trupele însă au fost retrase în noaptea aceasta din 
ordin». 

A Sibiu, au Sud, «luttes iata qui sont en cours», dit 
„notre communiqu6; le commurfiqu€ allemand: «dans le 

/
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curs». lar comunicatul german : «In sectorul Hermann: 
stadt trupele noastre continuă a lua ofensiva». 

Statul Major publică o lungă dare de seamă a ma- 
vei bătălii din Dobrogea, începută la 4 Septembrie di- 
mineaţa şi terminată la 7 Sept. şi care a fost o victorie, 
din momentul ce a scăpat linia Cernavoda-Constanţa şi 
a respins frontul inamic. 

15 Septembre. — Căpitanul Solacolu vine din Do- 
brogea. Frontul nostru ar fi acum: Raşova-sud de Co- 
badin-Topraisar-Malu Mărei, între Tuzla, şi Tatlageac. 
Aripa noastră stângă, încredinţată, Ruşilor, ar fi tot- 
deauna gata să cedeze teren pentru a-şi cruța oamenii.— 
Ruşii cum dau peste o cârciumă, se îmbată îngrozitor 
şi apoi pradă tot. Georges Balş îmi spune că Cazacii 
au prădat la Tekirghiol şi în sanatoriul nostru de acolo. 

— Liberalii continuă mici afaceri bănoase. Boii, 
retraşi din Cadrilater, au fost vânduți prietenilor, iar 
d. Berceanu, pentru moşia lui Dâlga, a avut cu 670 de lei 
perechea, 144) de boi luaţi în Dobrogea. Am fost rugat. 

“să notez acest fapt. 

  

seoteur Hermannstadt (Sibiu) nos troupes continuent ă. 
prendre !Poffensive». 

V'Etat Major publie un long. compte-rendu de la grande 
bataille de la Dobrogea, commence le 4 septembre au matin 
“et termince le 7; et qui fut une vietoire puisqu'elle a sauvâ 
la line Cernavoda-Constantza et repouss6 le front de las- 
sailant. 

15 septembre. — Capitaine Solacolu (ss. direeteur &cole 
“Târgoviste) vient de Dobrogea. Notre front serait maintenant 
„Rasova-Sud de Cobadin, Topraisar, le lițtoral entre Tuziu 
et Tatleageae. Notre aile gauche confise aux Russes seraiţ 
4oujours toute disposte 4 ceder du terrain pour &pargner 
ses hommes, Les Russes, dâs qu'ils rencontrent un cabaret, 
-se grisent ă mort et se livrent au pillage. Georges Balş me 
dit que les Casaques ont touţ pille ă 'Techirghiol et dans 
notre Sanatorium de lă-bas, 

Les libâraux continuenţ petites affaires lueratives. Les 
îboeufs enlevâs du Quadrilatâre ont €t6 vendus aux amis-et 
Mr. Berceanu pour sa terra de Dalga a eu pour 670 lei la 
paire 140 boeufs pris ă la Dobrogea. On m'a pri6 de noter 
de faiţ.,
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16 Septembre. — Două nopţi dearândul fără Zep- 
“pelin, eri şi toată dimineaţa, de astăzi nici un bombar- 
dament de avion. Aceasta e o noutate ! Dealtfel, Stirbey 
a primit dela Vredenbureh comunicarea telefonică că 
miniştrii german şi austriac au sosit de două zile la et 
şi că nu vor mai avea loc bombardamente. — Bussche: 
iot se va ţine de cuvânt şi îmi explic, dacă călătoria a. 
ținut până acum, că nu i se poate reproşa mare lucru. 

— Notiţă a ministerului de finanţe : Anglia ne pune 
la, dispoziţie un miliard, în bonuri de tezaur de 500.000; 
de livre. Am cheltuit în Anglia, înainte de război, 300: 
de milioane; socotelile au fost trimise acum de Mişu 
dela Londra—D-rul Anghelescu a anunţat la censură că 
am fi luat Sibiul cu 6000 de prizonieri şi vreo 80 de- 
tunuri. — Dar comunicatul nu pomeneşte decât de lup-— 
tele violente la sudul Sibiului şi de înaintarea noastră la 

Stein şi Rombav, ceeace scurtează linia noastră dela Fă-- 
zăraş la Odorhei. 

— Valoarea comunicatelor : comunicatul german de. 
eri zice că stau aruncat din nou numeroase bombe asupra; 

Bucureştiului, care mai arde încă în numeroase puncte,. 

  

17 septembre. — Deux nuits sans Zeppelin, hier et toute- 

la matin€e pas de bombardement par avions. C'est du nou- 

veau. D'ailleurs Stirbey a recu de Vredenbureh communi-- 
cation telephonique que les Ministres allemand eţ autrichien 

sont, arrives' depuis deux jours chez eux et qu'il n'aura plus: 

de bombardement, Bussche tiendra tont de mâme parole et; 
je m'explique, si le voyage a dur jusqw'â ces jours, qu'on 

ma pas grand chose 4 lui reprocher. 

— Notice du Ministtre des Finances: PAngleterre meț 
ă notre disposition un millard en bons du trâsor de 300.00% 
livres. Nous avons depens en Angleterre, avant la guerre, 
200 millions; les comptes viennent d'âtre envoyes par Mişu 
de Londres. 

— Le Dr. Anghelescu a annoncâ ă la censure que nous: 
avons pris Sibiu avec 6000 prisonniers et environ 80 canons. 
Le communiqu6 n6amoins ne parle que de luttes violentes: 
au Sud de Sibiu et de notre poussâe en avantă Stein et 

Rodbav, ce qui raecoureit notre ligne de Făgăraşi ă Odorhei. 
La valeur des communigues : le commandement allemand' 

d'hier porte qwon a lanc6 de nouveau de nombreuses bom: 
bes sur Bucarest, qui brâte encore sur de nombreux points:
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după ultimile atacuri; comunicatul sârb, după ce a vor- 
bit eri de «armata sârbească» din Dobrogea, care a ni- 
micit. 5 regimente bulgare, adaogă astăzi dela, Corfu 
că, afară de cele 5 regimente anunţate eri, «divizia, sâr- 
bească» a nimicit deasemenea, şi brigada dela Sofia!.: 

1? Septembre, — Aeroplanele sau reîntors prin sur- 
prindere şi pentru o scurtă durată. Au făcut victime sub 
Filaret : o bombă a căzuţ aproape de tot de spitalul nos: 
tru din str. Principatele Unite. Morți şi răniţi în car- 
tierul Suter. Dealtfel se povestea eri că nouii aviatori 
francezi, sosiți la, Bucureşti, au bombardat Sofia ! An- 
ghelescu este inconştient sau un «sinistru farsor». Ves- 

"tea dela Sibiu este exact contrariul realităţei. Alex. 
Seulescu, întors de pe front, îmi spunea eri: «Să dea 
Dumnezeu să fie adevărat, dar Culcer era, foarte îngri- 
jorat !» Pe de altă parte comunicatele germane ziceau : 
13/26 Septembre : «Continuăm a. lua, ofensiva». Şi la 
15/28 Septembre: «Lupte crâncene şi cu succes». Nicu 
Ghika, spunea că aseară, la Cartierul General, capetele 
erau la, fel ca în ziua Turtucaiei. — Din nenorocire, co: 
municatul nostru zice : «Trupele noastre dela Sibiu, cari 
—— 
  

  

depuis les dernitres attagues; le communiqu€ serbe, apres avoir parl6 hier de «Parmâe serbe» de la Dobrogea qui a an6anti 5 r6giments bulgares, ajoute de Corfou aujourd'hui que, ă part les 5 râgiments annoneâs hier, «la division serbe a complâtement anâanti Egalement la brigade de Sofia». 17 septembre. _—— Les a€roplanes sont revenus par sur. prise et pour courte dure. Cause des victimes sous Filaret: une bombe est all& tout pres de notre hâpital Strada Prin- cipatele Unite. Morts eţ blessâs quartier Sutter, Hier, d'ail- leurs, on racontait gue les nouveaux aviateurs francais, ar- rivâs Bucarest, avaienţ bombardâ Sofia. | 
Angheleseco est un inconscient ou un sinistre farceur. La nouvelle de Sibiu est le contrerpied de la râalit. A. Sar- lesco, revenu du front, me disait hier: «Dieu veuille que se soi vrai; mais Culcer âtaiţ bien inquiet». D'autre part, les communiqus allemands portaient : «nous continuous de prendre offensive» et le 15 septembre: «lupte crâncene şi cu succes». Nicu Ghika avait rapportă qw'hier soir en avait an Quartier la mâme tâte que lors de 'Turtucaia. Malheureu- sement notre communiqu€ dit: «trupele noastre dela Sibiu,



200 NOTE POLITICI — 1916 

au fost atacate de toate părţile de forţe superioare ina- 

mice, după lupte care au ţinut trei zile, şi-au restabilit 

comunicaţia spre sud, respingând inamicii care atacau 
flin acea parte. Aceste trupe ale noastre s'au retras spre 
sud». 

Căpitanul Aurel Solacolu îmi raportează că Balif, 
trimis de Rege pe frontul din Dobrogea, sar fi întors 
cu o rea impresie. Noi n'avem mai mult de 100.000 de 

oameni cu Ruşii împreună şi dacă lovitura pe care o 

încercăm, trecerea Dunărei în împrejurimea Giurgiului, 
(2) nu reuşeşte, linia Constanţa este în pericol. El a po- 

văţuit pe Solacolu să-şi evacueze toată averea agricolă 
dela Murfatlar ! 

18 Septembre, — Astă-noapte şi azi dimineaţă, alar- 
mă falşă. Nu se mai văd pretutindeni decât aeroplane, 
dealtminterea ca şi spioni! 

Barbu Catargi se găsea la dezastrul dela Sibiu. El 
a fost sub focul mitralierelor ungureşti în defileul dela 
Turnu-Roşu, pe care Va trecut adăpostit lângă un fur- 
gon încărcat cu bagaje. El crede că afară de artilerie, 
nu se mai află o singură unitate compactă. Cu toate 
isprăvile regimentului I grăniceri (Zizi Cantacuzino) 
  

cari au fost atacate din toate părţile de forţe superioare i- 

namice, după lupte cari au ţinut trei zile, şi-au restabilit 

comunicaţia spre sud, respingând inamicii care atacau din 

acea parte, Aceste trupe ale noastre sau retras spra Sud». 

Le capitaine Aurel Solacolu me rapporte que Ballif, 
envoy& par le Roi sur le front Dobrogea, serait revenu avec 

mauvaise impression, Nous n'avons pas plus que 100.009 
hommes y compris les Russes, et si le coup que nvus essayons 

— le passage du Danube du cât6 Giurgevo (?) — ne râussit 
pas, notre ligne de Constantza est en danger, Il a donnâ ă 
Solacolo le conseil d'6vaeuer tout son avoir agricole de Mur- 
fatlar. 

18 septembre. — Cette nuit et ce matin fausse alerte; ă 
2% h. encore une, mais partielle. On voit des aâroplanes par: 
tont; comme des espions aussi! Barbu Catargi 6tait de la 

debâcle de Sibiu. Il a essuy6 le feu des mitrailleuses hon- 
groises, dans le dâfil€ de Turnu Roşu. gw'il a passe la tet: 
basse, abrită contre un fourgon, charg& de bagages. Pour 
lui, sauf artillerie, îl n'y a plus une seule unit€ compacte. 
Malere les prouesses du premier grăniceri (Zizi Cantacuzâne)
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la stânga şi al 5-lea vânători la dreapta, cari cu tot 
eroismul lor n'au puiut să-şi păstreze poziţiile din 
lipsă de susţinere, tot frontul nostru Orlat-Selimberg 
şi înă.ţimea între Selimberg şi Sacadate (această localitate 
în mâinile inamice) a dat înapoi şi retragerea a început. 
Zadarnic s'a, încercat să se facă legătura între trupele 
dela Sibiu cu cele dela Făgăraş. După podul de lemn 
dela Boiţa pe Olt, franctirori cu mitraliere (cari se 
furişaseră din Valea Jiului se zice prin Voineasa), au 
atacat pe flanc la intrarea strâmtorei Turnu-Roşu. De- 
bandada a fost îngrozitoare. Se va încerca să se recon- 
stituiască regimentele la Câineni! Praporgescu cu trupe 
noui operează barajul. Statele Majoare trebue să fi 
trecut, D-zeu ştie cum, peste munţi. Nu sunt mulţi morţi, 
nici răniţi. din fericire. Locotenentul Gotzeseu, pu- 
nând în baterie câteva tunuri şi locotenent-colonelul 
Marcovici din artilerie raliând puţină infanterie, au îm- 
piedecat un dezastru. — Retragerea, a început; Joi seara 
15 Septembre. Acum Făgăraşul este în pericol. — Regi- 
mentele desmembrate sunt: 44, 42, 47, 48 (Buzău), 72 

  

ă gauche et du d-eme chasseur ă droite, qui malgr& leur 
îh6roisme n'ont jamais pu conserver les positions, faute de 
soutien ; tout notre front Orlat-Selembere et la hauteur 

- entre Selemberg et Sacadate (cette localit& aux mains de 
Yennemi) a flchi et la retraite a commencă. On avait vai- 
nement tente de operer la jonetion des troupes Sibiu avec 

les troupes Fagaraş. 
! Apres le pont en bois de Boiţa sur VOltul, des franc- 
tireurs avec mitrailleuses, qui s'taient gliss€ de la Vallâe 
da Jiul (par Voineasa, dit-on) ont attaqu€ de flanc ă Pentrâe 
du Turnu Roşu, La dâbandade a 6t6 formidable. On essaiera 
-de reconstituer les râgiments â Câineni, Prapurgesco avec 
“les troupes nouvelles opâre le barrage. Les Eitat-Majors 
doivent avoir pass6, Dieu sait comment, ă iravers la mon- 
“tagne. Pas beaucoup de morts ni de blessâs, heureusemenf. 

Le lieutenanat Gotzesco en mettant en batterie guelques 
-canons et le It.colonel Marcovici de Partillerie en ralliant 
un peu d'infanterie, ont empâchă un dâsastre. C'est jeudi soir 
15 septembre, que la retraite a commence. C'est maintenaut 
Fagaraşi qui est en danger. Les regiments desarticulâs sont 
des 44, 42, 47, 43, 72. On a change en 15 jours quatre fois de
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Mizil). — In 15 zile s'au schimbat de patru ori genera- 

lii. Sănătescu este cel din urmă numit. Când la, Porceşti, 
coloana a cerut instrucţii, el aproape a, autorizat oamenii 
să opereze un «sauve qui peut». Oamenii sunt, istoviţi ;. 

de trei săptămâni nici un schimb; mau avut un minut 0- 
dihnă, un moment pentru a se curăţi! Nici nu mai intră. 
în toe, mai ales regimentele teritoriale. Toţi vor să se 
întoarcă. (Cei doi ani de concentrare trebue să-i fi în- 
cereat, grozav de mult!) 

— Am vorbit cu colonelul Sturdza de ceeace se în- 
tâmplă. El zice că materialul de oameni este excelent, 
dar ofiţerii proşti. Sunt regimente care nu ştiu'ce va, să. 

zică un şef! In regimentul lui, în Banat, maiorul Gher- 

mani este cel dintâi care a luat-o la fugă! — EI ştie că 
cu toată valoarea lui Petala, divizia, atât de încercată la; 
Turtucaia, tot nu şi-a venit în fire. Pentru el regimen- 

tele destrămate la Sibiu nu mai pot fi utilizate înainte 
de 5—6 săptămâni ! 

__— La ministerul de război, chemat de Vintilă Bră- 
tianu pentru spitalul militar, Pam întrebat dacă el con- 
sideră că faptele dela Sibiu ar fi foarte importante : 

  

gânâraux. Sanatesco est le dernier nomme. Quand ă Pox-- 
ceşti la colonne a demand des instructions, îl a presque 
autoris€ les hommes â opârer un «sauve qui peut». 

Les hommes sont extenuâs ; depuis trois semaines pas: 
de rel&ve; les hommes n'ont pas cu une minute de repos 
un instant pour se nettoyer. Ils n'entrent pas au feu, les 
regiments territoriaux surtont, Tous veulent rentrer, (Les 
deux ans de coneentration ont di les &prouver terrible- 
ment). 

Avons caus6 avce colonel Sturdza de ce qui arrive. Pour: 
lui, le matâriel hommes est excellent, mais les officiers mau- 
vais. Îl y a des r6giments qui ne savaient ce que c'est qu'un 
chef. Dans son regiment, en Banat, le major Ghermani a 
pris le premier la fuite. Il sait que malgre la valeur de: 
Petala la division si secoute 4 Turtucaia n'a pes encore 
repris pied. Pour lui, les regiments debandâs de Sibiu ne 
sont pas utilisables avant 5—6 semaines. 

An Ministere de la Guerre, appel6 par Vintila Bretiano 
pour lhâpital militaire, je lui ai demande sil considerait:
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«Retragere ! Cum vrei ca o retragere să fie fără pa- 
gube» ! 

„ — Hammerstein, în trenul diplomatic (raportat de- 
Stirbey), ar ti spus: «Păcat! Soldaţii români, încadraţi. 
de noi, în timp de două luni ar fi devenit o putere in- 
comparabilă ; lăsaţi singuri, îi vom tăia în bucăţi în: 
două luni». — Poate că tot nu se va realiza această pro-: 
feţie ! 

— Joi, Butculescu îmi destăinuise în secret, că se va 
încerca o operaţie pe Dunăre. Sâmbătă sa vorbit din nou 
de această întreprindere cu prilejul misiunei lui Balif. 
Astăzi se precizează că pregătirile se fac la Prundu. A- 
ceasta ar explica arestarea, ciudată a bietului Radu Ivă- 
neseu, proprietar la Prundu, pe care mar dori să-l aibă la faţa locului având în vedere origina lui bulgară. 
Sturdza, este de părere că această întreprindere este 
foarte periculoasă, 

__ Comunicatul nostru zice:i «Acţiuni parţiale pe tot 
frontul. Comunicatul german anunţă că ofensiva noas- 
tră în spre Odorhei a fost respinsă, că la Hondorf o co- 
loană românească a, lăsat 11 ofiţeri şi 591 de oameni pri- 

  

que les faits de Sibiu fussent importants: «retragere; cum: 
vrei ca o retragere să fie fără pagube? 

Hammerstein, dans le train diplomatique (rapportă par Stirbey). aurait. dit; «Cest dommage! les soldats roumains: encadrâs par nous, en deux mois eussent 6t6 une force incom-. -parable; laiss6s, seuls, nous allons les tajller en deux mois». Peut-âtre que la prophâtie ne se r6alisera tout de: 
mâme pas! 

— Jeudi Buteuleseo mavaiţ secretement confi6 qw'on ten-- terait une opration sur le Danube, Samedi on a, reparl€ de cette entreprise au sujet de la mission de Ballif, Au. „jourdhui on prâcise que c'est ă Prundu que se font les prâ-- „paratifs. Ceci expliguerait Parrestation singuliâre de ce pau- vre Radu Ivanesco, propriâtaire de Prundu, qu'en sa qua- lit€ d'originaire bulgare on ne voudrait -pas avoir sur les lieux. Pour Sturdza cette entreprise est trâs dangereuse. Notre communiqus dit: «Acţiuni parţiale pe tot frontul; le communiqu6 allemand annonce que notre offensive Pa- rajd—Odorhei repouss€e; qu'a Hondort une da nos colonnes 
-a laiss6 11 oficiers et 591 hommes prisoniers; et sur Sibiw
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zonieri; şi în privinţa Sibiului : «Lupta de învăluire în- 
cepută la 26 Septembre (Marţia tvecută), a fost câşti- 
sgată». — Ne luptăm cu Falkenhayn. Radio din Buda- 
pesta adaugă: «Trupele austro-ungare-germane, coman- 

date de Falkenhayn, au repurtat la Sibiu o victorie de- 
<ăvărşită !». 

Atacurile noastre dela Mehadia şi din munţii Hatze- 
sgului ar fi fost şi ele respinse. 

19 Septembre. — In fine o veste bună: Comunicatul 
ne anunţă că am trecut Dunărea la punctul Prundu- 

Flămânda. Am ajuns pe țărmul celalt între Rusciuk şi 
Turtucaia cu -o divizie (printre care reg. 33, cu toate că 
conţine mulţi Bulgari) care a trecut Dunărea în bărci, 

apoi s'a făcut, podul pe vase care a fost atacat de aero- 
plane, fără pagube însă, şi 3 divizii sunt acum pe teri- 
toriul inamic. Cum comunicatul mai zice că am atacat 
pe tot frontul dobrogean şi că centrul şi aripa dreaptă 
inamică par a ceda, operaţia se pare că ar reuşi. Totul 
depinde bine înţeles de desvoltarea pe care Averescu va 

putea să i-o dea. Ofițerii răniţi cari au sosit, povestese 
că trupele sunt electrizate de Averescu. 

Comunicatul nostru din 17 Septembre (No. 34) zicea: 

  

la bataille d'enveloppement commence le 26 septembre 
(mardi dernier) a 6t€ gagnâe». _ 

Nous avons ă faire ă Falkenhayn. Le radio de Budapest 

ajoute: les troupes austro-hongroises-allemandes  comman- 

<A6es par Falkenlayn ont remportă pres de Sibiu une vic- 

toire complete. Nos attagues Mehadia et montagne Haţez 
auraient aussi €choues. 

19 septembre. — Enfin une bonne nouvelie: le commu- 

nique nous dit que nous avons pass6 le Danube devant 

Prundu-Flămânda. Nous avons pris pied entre Rusciuk et 
“Turtueaia avec une division qui a traverst en barques, puis 

on a lance le pont de bateaux gue les aâroplanes ont inef- 

ficacement bombard€ et trois divisions sont en territoire 
ennemi, Comme le communiqus dit en plus que nous avons 

attaqu€ sur tout le front Dobrogea et que le centre ct Vaile 
droite ennemis c&dent, Popâration semble râussir, “Pont dâ- 
pend €videmment du developpement qu'Averesco pourra lui 
«lonner. Les officiers blessâs d6jă arrivâs rapportent que trou- 
pes sont electrises par Averescu.—Notre communiqut du 17
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«La Corabia o mică încercare de debarcare a ina- 
micului a fost, imediat respinsă». — Iată acum cum a- 
celaș fapt este prezintat de comunicatul german: «O 
diviziune de vase întărită de un grup de vedete şi de: 
vasul german «<Weichsel» a pătruns în portul Corabia 
învingând lucrările de apărare, a intrat în interiorul 
basinului distrugând gara şi depozitele portului, un vas 
rus punător de mine, şlepuri şi a readus cele două şlepuri 
austro-ungare care erau reţinute acolo». — De altfel şi 
Radio confirmă : «La 29 Septembrie (concordanța de 
date cu comunicatul nostru) o flotă dunăreană austro- 
ungară a forţat intrarea portului Corabia, a distrus nouă. 
vapoare în parte încărcate, și a capturat alte şapte va- 
poare». Suntem înşelaţi în fiecare zi şi privitor la toate? 

Am văzut pe Sărmanul Vârnav : fiul său a, fost o- 
morât la Zimnicea. Pentru el aceasta este un asasinat : 
luptă inegală între o baterie de câmp şi artileria grea 
dela, Şiştov ; proectilele noastre nu ajungeau nici la ju- 
mătatea, drumului. La Club, Romalo afirmă că aceasta: 
era o adevărată nebunie ! 

«Nauen» este precis ; înşiră tot ce sa capturat la: 
Sibiu: 13 tunuri, adăposturile aeroplanelor, 2 aero- 
  

septembre portait: «la Corabia o mică încercare de debar- 
care a inamicului a fost'imediat respinsă». Voiei comment 
le fait est prâsent6. par communigu€ allemand : «0 divi- 
ziune de vase întărită de un grup de vedete şi de vasul 
german «<Weichsel» a pătruns în portul Corabia, învingând 
Iuerările de apărare, a intrat în interiorul basinului distru- 
gând gara şi depozitele portului, un vas punător de mine 
rus, șlepuri, şi a readus cele 9 şlepuri austro-ungare care 
erau reţinute acolo». D'ailleurs le radio confime: «le 29 
septembre — concordance de date avec notre communiqu& 
— une flotte danubienne austro-hongroise a force Pentrâe 
du port de Corabia, a dâtruit 9 bateaux en partie charges, et 
en a captură 7». 

On nous trompe ainsi chaque jour et ă propos de tout! 
— Vu le pauvre Vârnav. Son fils tuâ â Zimnicea, Pour 

lui est un assassinat: lutte inegale entre une batterie de 
camapgne et les grosses pitees de Sistov; nos projeetiles n'ai- 
laient pas ă mi-chemin. Au Club, Romalo affirme que c'âtait 
de la folie, 

Le «Nauen» est prăcis ; îl d&nombre capture de 13 canons, 
hangars aros, 2 a6ros, 10 locomotives, un train sanjtaire,
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plane, 10 locomotive, 1 tren sanitar, 200 furgoane de 
muniţiuni, alte 70 furgoane şi încă se mai adună de 
Peste tot material părăsit. Adaugă că atacurile Români- 
lor pe înălțimile la apus de Câineni sunt respinse — deci 

pe teritoriul românesc !! — Mai sus buletinul zice că 
luptele au fost extrem de sângeroase! Cum el nu vor: 
beşte de prizonieri şi numai de materialele diviziilor 
române împrăştiate, tare mă tem că nu a existat cru- 

are: în ajun buletinul ne acuza că am fi omorât ră- 
iţi. Semn rău! 

Grig. Cantacuzino îmi spune că la comisia de apro- 
vizionare s'a cerut furnizarea, de urgenţă a echipamen- 
„elor pentru 200 de ofiţeri cari nu au putut să-şi scape 
„decât cămăşile ! 

20 Septembre. — Robert Flamm vine depe frontul 
bulgar foarte deprimat, mai mult de inferioritatea ar- 
mamentului decât de greşelile comandamentului. Mi- 
tralierele franceze se strică la fiecare moment ; proecti- 
lele franceze şi. japoneze nu iau foc; şi mai ales: marea 
lipsă de mitraliere. El este în brigada de cavalerie 9/10 
“Călăraşi : Caii toţi au răni în spate, nu se mai ţin pe 
picioare. Cei 4000 de călăreţi ruşi — la aceasta se re- 
«Guce cei 20.000 cazaci, anunţaţi, — au cai odihniţi şi 
graşi. Se pradă şi se fură oribil, de ai noştri ca şi de 
Ruşi. Lui Roșculeţ — mamei lui Banciu deşi i-a căzut 
băiatul pe îront, i s'a luat şi stricat tot. 

La Perveli, pe o simplă bănuială s'au împuşcat toţi 
copiii şi bătrânii; iar unde Ruşii şi-au bătut joc de fe- 
mei, pe urmă le-au ars închizându-le în casă ! 
  

200 voitures munitions, 70 fourgons et on ramasse leute- 

ment partout du materie]. [| ajoute que les attaques des 

Roumains sur hauteurs ă /Ouest de Caineni sont repous- 

s6es — done sur territoire roumain ! Plus haut le bulletin 
“dit que les luttes ont 6t€ extraordinairement sanglantes!!! 

Comme il n'est pas parle de prisonniers, mais de debris 
«les divisions ronumaines dispercâs, j'ai bien peur qw'on n'ait 
pas fait de guartor: le veille un bulletin nous aecusait d'avoir 

1u6 des bless€s. Mauvais signe. 
Gregoire Cantacuzăne me dit qu'ă Ja comission d'ap- 

provisionement cn a demand de fournir d'urgence 200 
<duipements d'offioiers qui m'ont sauve que leurs chemises
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— Nicu loanid, îndurerat, desperat: De la 9 la 15 
armata s'a bătut fără răgaz; au fost acte de eroism 
nebun; dela 9 sa cerut mereu ajutoare, dar nimic n'a 
venit. Din ziua întâi sa dat ordin să se menajeze mu- 
niţiile, la urmă nu mai erau! Se vede că Popovici a 
raportat că nu se poate ţine un front de 55 km. cu ar 
mata ce avea. Prin pas n'a trebuit să treacă mulţi; cei 
ce au scăpat, au fugit prin munţii Surului şi Negoiu- 
lui; răniții au mens 6 şi 6 jum. ore fără un moment 
de odihnă, până au ajuns pe creastă. Pentru el, nu mai 
există o singură unitate întreagă. Regim. 48 Buzău a 
tost tocat; din reg. Vâlcea, nau rămas 500 de oameni în 
picioare! Crede că am pierdut 80 de tunuri (2). Navem 
nimio din armamentul şi sculele moderne; la Germani, la 
10 oameni este şi un: telefon, artificii luminoase pentru 
semnale, reflectoare puternice, şi mai ales mitrailiere 
extraordinare! 'Punurile lor e o precisiune uimitoare. 
Vorba de «dezastru» nu este exagerată. Buletinul Nauen 
ce astăzi explică cum Alpinii generalului von Kraft au 
venit prin Valea Cibinului (a est de Turnu Roşiu, pe linia Talmaş) şi au tăiat pe la spate pe Români. 

Găsese cinic, în asmenea condițiuni, comunicatul nos- 
tru No. 37 din 20 Sept. Cine poate să înțeleagă că con- 
traatacul de care e vorba se petrece pe teritoriul nos- 
tru: «În retragerea lor spre Câineni, în ziua de 16 Sept., trupele noastre din Valea Oltului au luat 300 de 
prizonieri şi 5 mitraliere; ele contraatacă acum pe ina- 
mie în zona muntoasă de pe malul drept al Oltului !» 

21 Septembre. — Eri se seria în comunicat : «In Va. lea Jiului inamicul a atacat violent în regiunea mun- ielui Obroca-Pietroşani, întrebuințând gaze asfixiante : atacurile sale a fost respinse». Azi comunicatul spune : «Atacuri violente în Valea J iului, în faţa cărora, forţele 
noastre Sau retraş Puțin, distrugând minele de cărbuni 
dela Pietroşani, care erau obiectivul inamicului». 

Deci pe Jiu ca şi pe Olt, suntem bătuţi; ne retra- gem, dar publicului se anunţă, lucrurile pe dos! 
„-— Eri, Duca recomanda ziarelor să nu insiste asu- pre operaţiei de la Dunăre. De ce Guvernul se grăbise să o anunţe ţărei, când era încă flagrantă. Aseară «ma-
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laise». Tatarinoff, venit depe front, a conferit 10 minute 
cu Poklevsky, şi Poklevsky a rămas mut şi îneruntat. 
Azi comunicatul nu suflă o vorbă. Aflu că am trecut 
înapoi Dunărea ! Monitoarele dușmane — cele dela Co- 
rabia probabil — au început o violentă bombardare a 
podului, se vede chiar că artileria noastră a fost sur- 

prinsă; fiul lui Jean Cantacuzino a fost rănit în primul 
moment; spre a nu fi tăiaţi, ne-am întors înapoi! 

Ce să mai cred atunci, când comunicatul spune că 
am cucerit, pe frontul celalt dobrogean, poziţiunea, dela 
Amzacea cu 7 tunuri şi 1000 de prizonieri? 

— Colonelul A. Sturdza a văzut raportul lui Zizr : 
Cantacuzino, la Statul Major partea, sedentară. El seria 
pe o foae de carnet: «Dezastrul este complet; trimit stofa 
drapelului reg. meu, de care vă rog să-mi daţi descăr- 
care; îngrijiţi de oameni pentru reconstituirea regimen- 
tului». La un moment, din I grăniceri rămăsese 300 de 
cameni, apoi Sau putut strânge şi aduna 800. Atâta tot! 

Reg. 2 Vâlcea, -este absolut desfiinţat cu Colonel cu 
tot ; se zice că acel eminent şef ar fi prizonier. — Urmă- 
rile: "Toate câmpurile din prejurul Câinenilor sunt pli- 
ne de nenorociţi de Români din împrejurimile Sibiului, 
cari au urmat armata în retragerea ei. N. Ioanid spunea 
cât de jalnic era exodul acesta, iar doamna Tocilescu a 
văzut cu ochii ei jalnica lor situaţie. (Mişu Seulescu). 

Mavrocordat a spus: «O divizie este desfiinţată. 
Restul se va putea, probabil, reconstitui !». 

22 Septembre. — Ce a provocat retragerea subită 
dela Dunăre? Comunicatul german zice: «Forţele româ- 
ne care au trecut Dunărea la Rahova, sau sustras prin- 
ir'o fugă grabnică atacului de încercuire al trupelor ger- 
mano-bulgare». La noi se spune că: «Podul fiind atacat 
violent de monitoarele austriace şi germane, ne-am te- 
mut de a fi tăiaţi». Luptă a avut loc şi, după Leon Ma- 

vrocordat, am fi pierdut mult material. Cavaleria a fost 
şi ea încercată şi reg. de roşiori al Reginei a pierdut 300 
de oameni; fiul lui Mitică Soutzo. din acest regiment, a 
fost rănit. Dar nu se ştia că există monitoarele acestea ? 
Ziariştii spunean azi că cercurile lui Iliescu jubilau si 
îndemnau să nu mai fie lăudat Averescu ! — Altă cauză
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Poate fi (informaţie căpătată dela armament), că sau luat acum 18 zile şase divizii dela Verdun, cari au sosit pe trontul Transilvaniei, Presiunea de pe Jiu şi Oi se resimțise atâţ de greu încât rechemarea, armatei se im- punea ! De fapt azi, Johnson de la «Indâpendance rou- maine» a afirmat că ne batem, la Brezoi, deci la con- fluența Lotru-Olt! Iar comunicatul oficial are neobră- zarea să spună; <Demonstraţia făcută între Ruseiuk şi Turtucaia luând sfârşit, trupele noastre au fost retrase pe malul stâng al Dunărei», 
O mică consolaţie : La, Parajd, după trei zile de lupte tragice, am pus stăpânire pe întăriturile inamicului, respingându-l spre vesţ, Germanii, în buletinul lor, re cunosc că avantajul este a] nostru. 
— N. Ioanid îmi spusese că pentru a avea un «ta- bleau». se iau civili Şi se declară prizonieri. O capelă militară a, unui fiu sau nepot găsită în casa, omului, a- junge ca să-l constitue beligerant Şi deci prizonier, — Azi, G. Bagdad, primul preşedinte al Curţei de Casaţie, venind la Crucea Roşie în afaceri de prizonieri mi-a mărturisit că are 27 de ciungi sau amputaţi vechi cari în viaţa lor nu au putut purta o armă! — Comunicatul bulgar pretinde că am trecut Du- nărca cu 15—17 batalioane şi că înaintasem binişor, o- cupând Slivopole, Caga, Malle, Barisovo Malko, Gu. lano, Brânovo Breslen. Două coloane au înaintat con: centrie din Ruseiuk şi "Turtucaia ; la 20 Septembre co. loana din Rusciuk a atacat şi ne-a constrâns să ne re tragem şi «să căutăm podul distrus (?) de monitoare». -- Bulgarii ne acuză de cruzimi comise în retragere precum şi în Dobrogea. i 

Pentru frontul dobrogean comunicatul nostru spu- ne: «Lupte foarte violente pe întregul front; sau luat prizonieri 5 ofițeri şi 100 de oameni». — Iar comuni- catul bulgar: «Toate sforțările infanteriei române de a înainta Sau prăbuşit faţă de focui Bu'garilor şi de con- traatacurile lor încoronate de succes». | Comunicatul de eri spunea că progreStim, că. am capturat multe lucruri la, Amzacea ; azi. niei-o desvol- tare a acestui sueeng,. 

* 

14
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23 Septembre. — Comunicatul anunţă că. trupele 

noastre s'au retras din Făgăraş Vlădeni, având în ve 

dere forțele superioare ale inamicului. In retragere peste 

tot ! — Batem în retragere şi cu toate acestea în comuni- 

catul din 21 (din ajunul retragerei), afirmam că am bătut 

pe Germani şi că le-am luat 800 de prizonieri şi mai 

multe mitraliere. Cum este posibil?—Mai susţinem încă 

lupte violente în văile superioare ale Târnavelor : adică 

linia Odorhei-Praid. Eri ni se spunea că acolo avanta- 

jul e al nostru. 

— Acum, 3 zile, guvernul examinase necesitatea de 

a părăsi Bucureştii, dar s'a lovit de opoziţia formală a 

Regelui. Această veste, dată de soră-mea, mi-a, fost con- 

firmată de Nicu Butculescu. Ştiu că teza constantă a lui 

Poklevsky este : «Când guvernul va fi în Rusia...» Săr- 

mana Românie ! 
In comunicatul 4 Oectombre st.n. afirmam că «am 

cucerit poziţiile dela Amzacea» căpătând 7 tunuri, 1000 de 

oameni şi mitraliere. Or, buletinul din 5 Octombre spune 

că toate sforţările noastre pentru a pătrunde în poziţiile 

liniei Karabaca-Şotular-Amzacea-Perveli au fost respin- 

    

20 septembre. — Le communiqu6 annonce que nos troupes 

se sonţ retirâes de Făgăraşi-Vlădeni vu les forces supârieu- 

es de nos ennemis. Nous battons en retraite et pourtant, 

dans le communiqu6 de 21 (de la veille de la retraite) nous 

avons atfirm6 avoir battu les Allemands et leurs avoir pris 

des prisonniers (800) et des mitrailleuses. Estee possible ? 

Nous sommes encore engagâs dans des luites violentes dans 

les valles supârieures de Tarnava: cest ă dire la ligne Odor- 

hei-Parajd. Hier on nous dișait que nous y avions Yavan- 

tage. Îl y a trois jours, le gouvernement avait examin6 la 

necessit€ de quitter Bucarest ; il s'est heurt6 ă l'opposition 

formelle du Roi. Ce renseignement donn€ par Hâlene (ma 

soeur) m'a 6t6 confirm6 par Nicu Butoulescu, Je sais que 

“est la thâse constante de Poklevsky, quand le gouverne- 

ment sera en Russie... pauvre Roumanie! 

Dans le communiqus du 4 octobre, nouveau style, nous 

avons affirme avoir «conquis les positions d'Amzacea» en 

capturant 7 canons, 1000 hommes et du matâriel. Or, le bul- 

letin du 5 oct. bulgăre, affirme que tous nos efforts en vue 

de pânetrer dans leurs positions de la lizne Karabaca-Şoiu-
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se! Care este partea care minte? Oare din nenorocire, tot 
noi să fim aceia? Eivacuăm Braşovul şi dela Etape aflu 
că inamicul nu se mai apără decât la 14 km. de acest oraş. 
Dezastru şi pe această vale! Etapele zic că ne-am bătut 
bine, dar că şi aci comandamentul ne-a lipsit cu totul. 
Armata lui Averescu se îndreaptă acum, în marş. for- 
ţat spre Carpaţi. 

— ŞI în acest timp guvernul se amuzează făcând glu- 
me stupide: aseară la Ciub, C. Diamandy, care nu-mi 
vorbeşte niciodată, se apropie de mine pentru a-mi spu- 
ne : «Inchipueşte-ţi că s'a găsit, Wopicka fiind prezent, 
o maşină infernală şi ecrazită la legaţiunea. Germaniei ; 
aceasta nu mai este un local inviolabil, este un antre- 
pozit». Şi Poklevsky adaugă: «Frumoasă diplomaţie, 
diplomaţia germană». — Aceasta nu rezistă unui exa- 
men : glumă proastă, sau poliţie rea ! — Astăzi nu mai 
este ministrul Statelor-Unite, ci secretarul lui care a- 
sista — şi aceste faimoase descoperiri sar fi făcut în 
grădină. Din fericire gazetele nu au avut ridicolul să 
vorbească de acestea. 

24 Septembre. — Spitalele nu mai ajung să coprindă 

  

lar Amzacea-Perveli ont 6t6 refouls. Quel est le parti qui 
ment? Est-ce, par malheur, encore nous? 

Nous 6vacuons Braşov, et des Etapes j'apprends que 
Pennemi n'est plus qu'ă 14 km. de cette ville. La dâbâele snr 
cette vallte aussi,. Les Etapes disent qu'on s'est bien battu, 
mais que lă aussi le commandement a fait totalement defaut. 
L'armâe de Averescu va maintenant ă marches foreses vers 
les Karpathes. Pendant ce temps-lă, le gouvernement s'amuse 
ă des niches stupides. Hier soir, au cerele, C. Diamandy, qui 

ne me parle jamais, s'approche de moi pour me dire: «Fi- 
gurez-vous qw'on a trouv6, Vopicka prâsent, une machine in- 
fernale et de âcrasite ă la Lâgation dAllemagne ; ce n'est 
plus un local înviolable, c'est un entrepât> — et Poklevsky a 
ajout: «jolie diplomatie, la diplomatie allemande». Ca ne 
vesiste pas 4 examen, mauvais tour de mauvaise police! 
Aujourd'hui ce west plus le Ministre des Etats-Unis, “est son 
secrâtaire qui assistait — et c'est dans le jardin qu'on a fait 
cette belle dâcouverte. Heureusement que les jonrnaux n'ont 
pas eu le ridicule de parler de ea. 

24 septembre. — Les hâpitaux ne peuvent plus suffire an
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numărul prodigios de răniţi cari sosesc. li sunt puşi 
pretutindeni : în cazărmi, în şcoli rechiziţionate, în co- 
riucare, peste tot, pese tot. Mi-am petrecut dimineaţa 

luând în primire spitalul militar: stare deplorabilă ! 

— Maiorescu a venit să mă vadă. El nu va părăsi 

Bucureștiul, orice sar întâmpla. Crede că pacea se im- 

pune. Pentu moment, cei bine informaţi închiriază 

case la ilaşi sau în alte oraşe din Moldova, iar Brătia- 

nu a îndemnat pe Stirbey să facă şi el tot aşa. ” 

— Victor Baranga afirmă că ştirea din 21 era a- 

devărată ; că corpul de armată al lui Cotteseu era vic- 
torios şi că s'au luat 7 tunuri grele, dintre cari 2 au și 
tras în contra Germanilor. Deodată Crăiniecanu, îngri- 
jat de aripa lui Arghirescu, din care numai o singură 

brigadă « era aranjată, a dat subit ordin de retragere şi 
panica s'a, încins atunei printre soldaţi, deseurajaţi fiin.!- 

că numai înțelegeau nimic! Dealtminterea Crăiniceanu. 
pentru a răspândi mai bine descurajarea, şi-a transfe- 
rat caitierul,.. la Buşteni. 

— Spre edificare strâng o lecţie indirectă a unei ga: 
zete franţuzeşti asupra uşurinţei cu care noi am scontat 

  

nombre prodigieux de blessâs qui arrivent. On en met par- 
tent: dans les easernes, dans les 6coles râguisitionntes, dans 
les eouloirs, partout, partout. La matinte passe â prendre 
livraison de Phâpital militaire: 6tat lamentable. 

“Maiorescu vient me voir. Il ne quittera pas Bucarest quoi 
qu il arvive. Jl croit que la paix s'impose, 

En attendant, ies avisâs louent des maisons ă Iassy ou 
ailleurs en Moldavie et Bratiano a encourag6 Stirbey ă en 
faire autant. Victor Baranga affirme que la nouvelle de 21 
iz: vraie; que le corps d'armâe de Cotteseu &tait victerieux 
et qwon avait pris 7 gros canons, dont deux ont mâme tir& 

contre Allemands. Soudain, Crainiceanu, inquitt pour son 
aile Arghireseu — dont une seule brigade âtait pourtant en- 
gaste — a donn6 subitement ordre retraite et la panique 

c'est alors mise parmi soldats decouragâs, paree qui'ils ne 
“comprenaient plus rien. D'ailleurs Crainiceanu, pour mieuz 
semer d6conragement, a transfer6 son Quartier â Buşteni. 

Pour 6difieation je mets de cât6 (actes) une legon indi: 
recte tun journal francais sur la l&g6ret€ avec laguelle nous
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cşirea iui Sarrail; critica gazetei «Temps», asupra, pla: 
nului nostru şi ia ce se reduce, după Brusilov însuşi, ma- 
rea ofensivă rusească! (La Politique din 24 Sept. 1916). 25 Septembre. — Iar am fost bombardaţi, ca şi eri dimineaţa, aproape la oră fixă; sunt victime spre gară şi la Chiti.a. Mă aflam la spitalul militar, drept sub avioa- ne : Noi trimitem obuze de care inamicul âre aerul să-şi bată joc, dar tot nu văd avioanele noastre de luptă. Se pare că în regiunea, Braşovului panica, este foarte mare. Cu trenul de Predeal au sosit notabilităţi din Braşov, cari primiseră funcțiunile municipale şi de poliţie. Gene- | ralul Popovici afirmă că sau trimis lui Crăiniceânu 55.000 de oameni şi că dacă nici acum el nu este în stare să iasă din buclue...! Din toate părţile ni se con- firmă acest, lucru, 

— Se vorbeşte de o serie de generali destituiţi şi de venirea generalului Berthelot cu 25 de ofiţeri de Stat- Major. Brătianu ar fi solicitaţ această măsură ! 
—. Colonelul Thomson a fost pe tot frontul lui Prezan eu Nicu Ghica. După el. suntem în situaţie proastă ; la urma urmei vom avea, «prin aliaţi» satisfac- 

avons escompts la sortie de Sarrail, la critique du «Temps: sur notre plan et ă quoi se reduit d'apres Brasilow la grande offensive russe! (Za Politique, 94 septembre 1916), 23 septembre. — On a bombardă tont comme hier, le matin, presque ă heure fixe; vietimes du cât6 de la Gare et Chitila. J'6tais a Phâpital militaire, en plein sous les avions: nous envoyons des obus donț ils ont Pair de se ficher, mais nos avions de combat je ne les vois toujours pas, Il paraît que la panique est enrayte. Dans le train de Predeal sont pourtani axrrivâs les notables de Brasov qui avaient accept les fonetions municipales et de police. Ge neral Popovici affirme qu'on a envoye ă Crainiceanu 55.000 homimes et que «si avec cela il ne s'en tire pas!..> De toutes parts il m'est confirmă. 
On parle de toute une sârie de gântraux degommâs eţ ce la venue du g&n6ral Berthelot avec 25 officiers d'Etai Major. Bratiano aurait sollicită cette mesure ! | Colonel 'Thompson a 6t6 sur tout le front de Presan avee Nicolas Ghica. Pour lui nous sommer en mauvaise posture ; la fin finale nous donnera «par les alliâs» satis- 
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ție, dar vom fi victimile loviturei pe care Germanii vor 

căuta să o dea undeva. Frontul de la Riga va fi în cu- 

rână uşor de ţinut cu trupe puţine, iar Germanii vor 

căuta, să lovească în frontul oriental, probabil în Mol- 

dova. Vom avea cinci-şase sute de mii de Germani pe 

braţe, căci rezervele lor sunt departe de a fi sleite! 

26 Septembre. — Se află că ne-am retras din Bra- 

sov. De fapt noi l-am pierdut încă de Sâmbătă seară 24. 

Când divizia Lambru a. fost adusă dela Dunăre la Car- 

paţi, ea a încercat să reia oraşul şi în două rânduri au 

avut loc lupte pe străzi. Am stat de vorbă aseară la 

club cu Culcer, care a venit la Cartier. Niciodată el n'a 

putut comunica cu Sibiu în timpul luptei, iar Mitilineu 

îmi povesteşte că singurul avion care li s'a trimis, după, 
lhingi reclamaţii, nu a putut duce un -ordin la 'Talma- 
şiu' fiindcă nu avea nici hartă, nici busolă. Dealtmin- 

terea tânărul a luat direct drumul spre Dunăre pen: 

tru a nu' merge pe munţi! Popovici a fost uşuratic şi 

vinovat. El n'a întărit punctele esenţiale pe care Cul- 

cer le prescrisese în scris şi pe unde s'au furișat Alpinii 

  

faction, mais nous serons les victimes du coup que le ALl- 
lemands chercheront ă donner quelque part. 

Le front Riga sera bientât facile ă tenir avec peu de 
monde et s'est en Moldavie que probablement les Allemands 

chercheront ă frapper le front -oriental, Nous aurons sur 
les bras 5 ă 600.000 Allemands, car leurs easernes sont loin 

d'âtre 6puises. 
26 septembre. — On apprenă que nous nous sommes re- 

tir6s Brasov. De fait nous Pavons perdu d6jă le samedi soir 
24. Quand la division Lambru a 6t6 reportte du Danube aux 
Karpathes, elle a essay6 de reprendre la ville et on s'est 
battu deux fois dans les rues dela ville. Caus6, hier soir 

Club, avec Culcer, qui est venu au Quartier. Jamais il n'a 
pu communiquer avec Sibiu pendant la bataille et Mitilineu 

me raconte que le seul avion qu'on lui a envoye apres de 

longues r€clamations, ma pas pu porter un ordre ă Tal: 

masiu, paree qu'il mavait ni carte ni boussole. D'ail'eurs le 
jeune homme a carrâment pris la route du Danube pour ne 
pas aller ă la montagne, Popovici a 6t€ leger et coupable. 

Ti -n'a pas garni les points essentiels que Culcer avait prâ- 

serit par 6crit et par oi se sont glissâs les alpius, qui nous
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cari ne-au întors. Vestit de prefectul de Vâlcea, el a scris , 
pe telegramă: «Vizuină»: | sa luat comanda. Culcer : 
crede că pierderile dela Sibiu sunt de 50%, plus 4 tunuri 
grele ; celalte tunuri pierdute n'au valoare. Din ne 
norocire soidaţii fug şi Culcer a cerut Regelui să in- 
stituiască un Consiliu de război de fiecare regiment! El 
crede că va putea ţine, dacă nu i se va mai lua din trupe, 
în care caz ar putea să fie întors. El a condus efectiv 
o divizie la foe, pentru a îmbărbăta pe soldaţi. La di- 
vizia Cocorăscu nu există legături telefonice: adeseori, 
pentru a şti ce se petrece pe aripi, trebuia aşteptat câte 
4 ore, timpul să se ducă şi să se întoarcă un călăreț. Me- 
reu acelaş leitmotiv: nu sunt aeroplane, nu sunt tele- 
toane, nu sunt mitraliere. 

— La ora 3 jum. am la mine o conferinţă cu d. Bră& 
tiamu: «Viu să fac un demers pe care aşi fi dorit să-l 
fac în alte împrejurări. Ai promis Regelui concursul 
D-tale în caz de împrejurări grave. Ele sunt foarte 
grave! Viu să vă, cer să ne unim sforțările pentru a aco- 
peri pe Rege! Nu cer să se împartă răspunderea. o păs- 
trez eu întreagă. Din nenorocire nu sunt două alterna- 

ent tournâs. Prâvenu par le prâfet de Vâlcea, îl a âerit sur 
le telegramme: «vizuină». On lui a pris son commandement. 
Culcer estime ă 50% les pertes de Sibiu, plus 4 gros canons; 
les autres canons perdus, sans valeur. Malheureusemeni 
les soldats decampent et il a demand au Roi diinstituer 
un Conseil de Guerre ponr chaque regiment, Il croit pouvoir 
tenir si on ne lui reprend plus de ses troupes, ear il peut 
âtre tournâ alors. Il a conduit effectivement une division. 
pours donner du coeur aux hommes. A la division Cocorasco, 
pas de liaison t6l6phonique ; souvent pour savoir ce qui se 
passait sur les ailes, îl fallait attendre 4 heures, la duree de 
la course & cheval. Le mâme leit-motif: pas d'a6roplanes, 
pas de tâlephones, pas de mitrailleuses, 

A 3 h. 4 conference ehez moi avee Mr. Braţiano: «Je 
viens faire une demarehe que j'aurais voulu faire en d'autres 
cireonstaneces. Vous avez promis au Roi votre eoneours en 
cas de cireonstances graves. Elles sont trâs graves. Je 
viens vous demander d'unir nos efforts pour couvrir le Roi. 
Je ne demande pas qwon partage ma. responsabilită: je la 
garde enticre. Il n'y a malheuresement pas deux alterna-



216 NOTE POLITICE — 1916 

tive; nu există decât una : a lupta...»—Eu : «Până unde 
aveţi de gând să împingeţi lupta»? — Brătianu: «Dacă 
Bucureştii cad, vom lupta în altă parte a ţării. căci ini- 
micul nu poate avea forţe suficiente pentru a ocupa ţara 
întreagă ! Fără a repudia principiul sistemului pe care 
Pam. urmat, recunosc că am făcut o mare greşală polh- 
tică : aceia de a fi primit ca România să intre în război 
la termen fix. Aliaţii, mi-am spus eu, nu au interes să 
aibă o Românie bătută şi m'am încrezut prea mult în ei. 
Ei aveau mai multe mijloace ea mine pentru a cântări 
puterile adversarilor. Mi-au afirmat întotdeauna, că nu 
se putea ca aceştia să aibă mai mult de şase divizii să 
ne opună. că ofensiva lui Sarrail era începută de 12 
zile, — şi vezi şi D-ta ce este cu Sarrail! Ne-am dat 
întâlnire cu Ruşii la Maroş şi la: Dorna-Vatra: am ajuns 
la ambele puncte, dar n'am găsit nici un Rus. Este evi- 
dent că în astfel de condiţii, acţiunea noastră nu pu- 
tea să reuşească. Cauza n ueste slăbiciunea planului 
cum să spus: el a fost supus lui Joffre şi lui Alexieff, 
cari Pau aprobat; numai Italianul a făcut obiecţii. Am 
declarat că primim pe un general francez, oricare ar 

  

  tives: iln'y en a qu'une: lutter....» Moi: «Jusqu'ori 
comptez-vous pousser la lutte?, — «Si Bucarest tombe. 
[utter dans une autre partie du pays, car ils ne peuvent 
avoir des forces suffisantes pour envahir tous le pays! 
Sans r&pudier le principe du systeme que jai suivi, j'ai 
commis une grosse fante politique, c'est davoir accepte 
Pentree de la Roumanie & terme fixe. Les allies, me suis-je 
dit, n'ont pas intârât ă avoir une Roumanie battue et je me 
suis trop fi€ ă eux. Ils avaient plus de moyens qie moi 
pour supputer les forces des adversaires. Ils m'ont toujours 
aftirm6 qu'il ne pouvait y avoir plus de 6 divisions ă nous 
oppossr, que Poifensive de Sarrail âtait commence depuis 
12 jours, — et vous voyez ce qu'il en est de Sarrail! Nous 
nous sommes donn€ rendez-vous au Maroş et ă Dorna Vatra: 
nous sommes arrives sur les deux points et nous n'y avons 
pas rencontră les Russes, Il est &vident que dans ces condi- 
tions, notre action ne pouvait r6ussir, Ce n'est pas la fai- 
blesse du plan, comme on la dit: il a 6t6 soumis â Joffre 
et ă Alexieff qui V'ont approuvă, seul Vltalien a fait des 
objections. Jai dit gue Jacceptais le gânâral francais, quel
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fi el, care star bucura de încrederea lui J oftre; mi-am consultat notele şi constat că i-a trebuit 24 de zile ca să se pue în mișcare». — Bu: «Ei aveau mai ales toţ inte- resul ca d-ta să intri în mişcare...» — Brătianu: «Dar au vre-un interes să ne vadă bătuţi?» — Bu : «Dacă ne ere- deau mai pregătiţi decât Suntem?» — Brătianu: «Am vrut un guvern naţional, dela început: ceilalţi se opu- neau la admiterea d-tale, Regele şi cu mine n'am admis”o. Astăzi este uşor şi starea lui Filipescu uşurează mult lucrurile. Eu văd luerurile după cum urmează: D-ta şi Take Ionescu fără portofoliu, ca să nu aveţi răspun- derea administraţiei. Dacă se cere încă un portofoliu pen- tru Cantacuzino care are mare poftă de el, un al doilea portofoliu sar pune şi la dispoziţia. D-tale. Dacă se crede că n'ar trebui să fiu eu acela care să formeze acest gu- vern. admit, şi această eventualitate». 
Când am vorbit din nou de comandament şi când aim reproşa. numirea lui Crăiniceanu, care tot a trebuit, să fie lăsat deoparte, Brătianu m'a lăsat să înţeleg că nu avea el răspunderea acestei numiri. — Averescu n'a fost chemat înapoi: el a renunțat. singur la planul lui, cum sa simţit ameninţat pe pod. «Am tremurat când am 

qu'il soit, qui aurait la confiance de Joftre; Jai consulte mes notes et je constate qu'il a mis 24 jours pour se mettra en mouvement». — Moi: «Ils avaient, surtout, tout intârât ă ce que vous entriez dans le mouvementy. Bratianu: «Mais ont-ils intâret ă nous voir battus?»— Moi :«S"ils-nous croyaient plus prâparâs que nous ne le sommes?» — Bratiano: «J'ai voulu gouvernement national dâs le prineipe : les autres s'opposaienţ â votre admission. Le. Roi et Moi, nous ne l'avons pas admis, Aujourd'hui, est facile et Pâtat de Filipescu arrange bien des choses, Je vois la chose ainsi : vous et Take sans portefeuille, pour que vous n'ayez pas la responsabilit6 de Padministration. Si on exige encore un portefeuille pour Cantacuzăâne, qui en a grande envie, un second serait aussi mis ă votre disposition. Si Pon croit que ce n'est pas moi qui doive former ce gouvernement, jen- visage aussi cette eventualite». — Quand nous avons reparl6 de commandements et que ai reproch6 Crainiceanu, qwon a tout mâme âtaiţ oblig6 de mettre de câte, il m'a laisss entendre qi! mavait pas la responsabilite de la nomânation. Averescu n'a pas 6t6 rappel6; est lui qui a renone6 ă son expâdition ds qu'il S'est senți menacă pour son pont.



218 „ NOTE POLITICE — 1916 

auzit expunerea acestui plan, de a pătrunde în Bul- 

garia cu două sau trei divizii!» 

Convorbirea noastră a luat sfârşit în modul urmă- 

tor: «Cer timpul de a vedea pe prietenii mei şi cum d-nul 

Brătianu a vorbit în numele Regelui, aşi dori să văd 

şi pe M. S.». Convorbirea noastră începuse prin susţi- 

nerea mea că remanierea guvernului era o nouă diii- 

eultate, căci oricine, eu desigur, alţii probabil, ar cere 

tehimbări în comandamenit. După aceasta a, venit apă- 

varea Lai dlieseu şi expunerea de mai sus. Brătianu să 

însărcinat singur să ceară Regelui să-mi fixeze o au- 

diență. 

"27 Septembre, Ne-am retras între Predeal şi 

Dârstele. 

-— D-rul Dinu Brătianu soseşte depe îront. Mari 

piorderi şi descurajare. Reg. 16 astilerie şi-a părăsit toate 

tunurile. (De Belloy cunoaşte acest trist incident ; seara 

la club se mira că faptul nu e încă pedepsit!) Regi- 

mentul aruncă vina pe al 16-lea de infanterie, care nu 

Tar fi susţinut. Divizia 4-a este descompusă: la ora 1] 

«Jai fr&mi quand j'ai entendu exposer ce plan de s'enfoncer 

en Bulgarie avec deux.ou trois divisions»!. , 

Notre conversation s'est terminte ainsi: je demande dn 

temps pour. voir mes amis et comme dest au nom du Roi 

que Mr. Bratiano a parl6, je voulais aussi voir Sa Majeste. 

Notre entretien avait commence, moi  soutenant toujours 

que la refonte du ministere âtait une diffieulte nouvelle, 

car mimporte qui, moi certainement, les autres peut &lre 

aussi, exigeraient des changemenis dans le commandement. 

Cest la-dessus qu'est venu la defensâ d'Iliescu ef, Pexposă ai: 

dessus. 
Cest Bratiano qui s'est charg6 de demander au Roi de 

me fixer une audience. 

37 septembre. — Nous nous sommes retirâs entre Pre 

deal et Dârstele. | 

Dr, Dinu Brătianu arrive du front. Grosses pertes et 

dâcouragement Le 16-ăme artillerie a abandonn€. tous les ca- 

nons (de Belloy connait ce triste incident. Le so:r au elub 

il sest 6tonn& que le fait ne soit pas encore puni). Il rejete 

la faute sur le 6-me Inf. qui ne Vaurait pas soutenu... 

La 4-âme. divsion est dâcomposte: 4 11 h. du soir, en
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seara. în pline retragere, su dat comanda ei lui Cos- 
tescu, care wa încerca să o refacă la Băicoi. (In aceaşi 
zi hRegeie îmi spusese: Costescu este un bolnav, care n'ar 
fi trebuit să fie înaintat şi care nu are decât un co- 

mandament provizoriu. E] a insistat asupra cuvântului. 

(Adversarii lui Iliescu sunt solid notaţi !) — Berendei, 
dintro brigadă de 6000 de oameni, s'a întors cu 1800; el 
însuşi a afirmat-o lui Dinu Brătianu. Toate şoselele” 
sunt ocupate de coloaneie care se scurg spre Bucureşti! 

La ora 5, pe când neaflamla Rege, sa telefonat; că 
Germanii au bombardat Predeal şi că şetul poliţiei îm- 
preună cu toată administraţia civilă au fugit. 

— Lia ora 94 seara Sau întrunit la mine: Maiores- 
cu, O. Arion, G. Stirbey, G. Cantacuzino; Neniţescu -a 
venit, după conferinţă. Pus la curent cu propunerile pri- 

mite, Comitetul, — toţi de acord că nu putem primi ni- 
mie sub Brătianu. Propunerea micului portofoliu de 
amăgire, i-a, făcut să dea din umeri: formula Brătianu 

a, fost găsită gyotească. In ceeace priveşte audiența mea, 
se va spune Regelui: schimbare de direcţie ca garanţie 
a schimbărei integrale a Statului-Major şi a vindecărei 

  

plein. retraite, on en a donnâ le commandement ă Costesan 

qui essayera de la refaire ă Băicoi (le mâme jour le Roi 

m'a, dit: «Costescu est un malade qw'on n'aurait pas da 
avancer et qui n'a quun commandement provisoire. I] a 
soulign€ le mot provisoire! Les adversaires de Iliescu sont 
solidement not6s»). Berendey, d'une brigade de 6000 hommes, 
en ramâne 1800: c'est lui qui l'a affirme ă Dinu. 'Toute 'la 
route prise par les colonnes qui s'âcoulent sur Bucarest, 

A 5 h., pendant que j'tais au Palais, on tâl&phonait que 
les Allemands avaient bombard6 Predeal eţ que le chef 
de la police ainsi que toute administration civile avaient 
dâcampă, 

A 9 h. se sont r6unis chez moi: Maiorescu, Arion, Stir- 
bey, Gr. Cantacuzâne. Neniţescu est venu aprâs confârence, 
Mis au courant des propositions, le comită, — tous bien 
d'accord que nous ne pouvons accepter rien sous Bratiano. 

La proposition du petit fauteuil d'invite a fait hausser 
les &paules ; formule Bratiano trouvâe grotesque. Pour. mon- 
audience il sera dit au Roi: changement de direction com. 
me garantie du changement intâgral de !Etat Major et
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de spiritul! de «clică» care otrăveşte armata. Schimbarea 

ar mai avea şi avantajul că ar putea, amenințând cu 
încheerea păcei, să obție repede dela Aliați tot ceea ce ei 

trebue să ne dea, Ar fi etapa întâi. Dacă Regele este dis- 
pus să intre pe această cale, se va examina ce angaja- 
mente ne leagă de Aliați: aceasta ar fi a doua etapă. 

— Casa de Depuneri şi-a evacuat, noaptea trecută, 
depozitul şi tezaurul la Iaşi. 

— Comunicatul este un monument: «Pe toate fron- 

turile mici hârţueli». Şi nicăeri nu se menţionează că 
deasupra Zimnicei insula Belina a fost ocupată de Bul- 
gari, cari au făcut acolo numeroşi prizonieri! De altfel 

toată ziua nu a fost vorba decât de eventualitatea inva.: 
ziei pe la sud. Eu nu cred, dar când înaintarea la nord 

va fi împinsă mai departe, cine ne spune că ea nu va 
avea, loc ? 

— La ora 4%, după o comunicare a lui Vasiliu, 
sunt primit de Rege. Imediat înaintea mea au fost pri- 
miţi Brătianu și Iliescu. — Cum am inţrat, am atacat 
subiectul. Expun Regelui că nu poate fi vorba de gu- 

  

guerison de Lesprit de elique qui empoisonne Parmâe. Le 

changement aurait aussi Pavantage de pouvoir, en mena- 

cant de conclure la paix, obtenir vite tout ce que les alli6s 

doivent donner. Ce serait la premitre âtape. 

Si le Roi est dispos6 â entrer dans cette voix, examiner 
quels engasements nous lient aux alli6s : ce serait la seconde 

stape. e 
La Caisse des depâts a 6vacut cette nuit son depât et son 

tresor sur lassy. 

La communiqu€ est un monument. Sur tous les fronts: 
«miei hărțueli». Et nulle part îl n'est fait une mention qu'au 

dessus de Zimnicea, Vile de Belina a 6t€ occupte par Bul- 

gares et qu'on nous y a pris des prisonniers. D'ailleurs, toute 

la journ6e on n'a parl6 que de V&ventualit d'invasion par 

la-bas. Je n'y crois pas, mais quand Papproche par le Nord 

aura 6t6 poussce plus loin, qui nous dit qu'elle maura pas 

lieu ? ' 

A 4 h. et demie, sar communication de Vasiliu, je suis 

recu par le Roi. Me precedaient immediatement Bratiano 

ei, quelques minutes seulement, Iliescu, 

A peine entr6, Jattaque le sujet. J'expose au Roi qu'il 
ne peut €tre question de gouvernement national” pour cou-
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vern. naţional ca să acopere pe Rege. Nimenea nu atacă Şi nu aruncă răspunderile d-nului Brătianu asupra Re- 
gelui. — «Dar voiam să fac aceasta cu toate partidele». — (Aceasta? Ce? A părăsi Bucureştii? — Căci, «aceas- ta» nu se mai poate raporta, în acest moment, la cuce- 
rirea Transilvaniei !) — Bu: «Toată lumea ştie că M. V. a vrut-o şi că un partida refuzat-o; atunci cine se „Poate plange! A ne uni puterile pentru a, încerca de a; da curaj armatei şi de a i-l stimula, este bine. Dar trebue schimbat cu totul statul-major, în care armata, nu mai are încredere, şi prin urmare şi direcţia guvernului, pen- tru a fi sigur că schimbarea va, fi reală şi că infiuen- țele oculte nu se vor mai exercita». — Regele: «A se schimba, direcţia, este oare posibil în momentul acesta?» Şi urmează o lungă apărare a lui Iliescu. Vorbesc de «cica» care a viciat totul. — Regele: «Averescu are şi el pe a lui, dar compusă din oameni mai puţin deştepţi decât clica lui Iliescu». — Pun înainte numele lui Cul- cer, care nare nici o «clică», — Regele nu face nici o obiecţiune. — Eu: Nam niei un candidat, dar Regele să aleagă între acei care au încrederea armatei: Prezan, 
i II II 
vrir le Roi. Personne wattaque et ne faiţ remonter les reg- ponsabilitâs de Mr. Bratiano au Roi. — «Mais je voulais iaire ca avec tous les partis». — (Ca ? quoi, qniţter Buca- Test? — car «Ca» ne peut plus se rapporter ă la conguete de la Transylvanie, en ce moment). — Moi: Tout le monde sait que Votre Majeste Pa voulu, que c'est un parti qui Va refus6; qui peut alors se plaindre? Unir aujouy- hui nos forces pour tâcher de donner courage ă l'armâe et remonter son courage, c'est bien. Mais îl faut clianger de fond en comble VEtat Major, dans lequel P'axmâe n'a plus confiance, eţ par consâquent la direction du gouvernement pour âlre sâr que le changement sera râe] et que les influ- ences oceultes ne s'exerceront pas. — Le Roi: «Changer de direetion, est-ce possible en ce moment ?» — Suit une lon- gue dâfense de Iliescu. Je parle de la elidue qui a tout viei. — Le Roi: «Averescu a la sienne aussi, mais composâe dW'hommes moins intelligents que la clique de Iliescu». —_ _Je mets en avant le nom de Culcer, qui n'a pas de clique, — Le Roi n'a pes dobjection. — Moi: Je wai pas de candidat, mais que le Roi choisisse entre ceux qui ont la confiance de 
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Averescu, Culcer. — Regele: «Nu'l pot lua pe Prezan» 

neavând cu cine să'l înlocuese». — Vorbese de greşala 

"ui Orăiniceanu: «Am rugat destul pe d-nul Brătianu 

să nu-l numească !» — Regele : «Dar i-am văzut ordini- 

le; sunt foarte bune; iar el este calm, foarte calm!» — 

Bu: «Hartelt» — Regele: «Eu Pam numit. E foarte 

deştept I» — Şi Iliescu tot rămâne în afară de discuţie. 

Ysprăvesc prin a spune: «Iliescu este acuzat că a preci- 

pitat războiul numai pentru a-şi ascunde hoţiile!» — Re- 

gole face gestul de a-şi reaminti lucruri neplăcute. — 

«Cum, după doui ani de pregătiri, ne lipsese toate, tele- 

foane, avioane...»— Regele: «Statul major nu o să facă şi 

aviaţie (17)... Francezii ne-au trimis avioane Breguet, 

proaste». — Eu: «De ce au fost primite? N'avem tunuri 

erele». — Regele: «Şi Ruşii n'au pentru tot, frontul decât 

12 baterii grele (!17)». — Eu: «Navem telefoane, iar la 

Pietroşani ordinile trebuia să fie duse de călăreţi!» — 

Regele: «Nu avem oamenii cari ar trebui spre a-i 0pu- 

ne Bavarezilor şi Alpinilor, care şi-au făcut o speciali- 

tate din războiul pe munţi!» — Eu: «Atunci. dece am fă- 

cut războiul?» — Regele: «Şi să nu uiţi că facem răz- 

    

Parmâe: Prezan, Averescu, Culcer, — Le Roi: «Je ne puis 

prendre Prezan, m'ayant pas par qui le remplacer>. — Je parle 

de la faute de Crainiceari: ai-je assez suppli& Mr. Bra- 

tianu de ne pas le nommer!» — Le Roi: «Mais jai vu ses 

ordres : excellents ; et il est calme, tres calme».— Hartel ? 

«C'est moi qui Pai nommă, îl est tres inteligent». Et toujours 

[liescu reste en dehors. Je finis par dire: on Paceuse d'avoir 

prâcipit& la guerre rien que pour cacher ses voleries. Le 

Roi fait le geste de se rappeler des choses  dâsagrâables, 

Comment au bout de deux ans de preparations manquons- 

nous de tout, des tâl&phones ete, ete.? — Le Roi: «LEtat 

„Major ne va pas faire aussi de Paviationţ!... les Francais 

nous ont envoy des Breguets mauvais». —. Moi: «Pourquoi 

les a-t-on acceptâs? Nous n'avons pas de gros canons. — 

Le Roi: «Les Russes, eux aussi, mont pour tout le front 

que 12 batteries lourdes (7); — «Nous n'avons pas de t6l€- 

phones et ă Petroşani il fallait ă cheval porter les ordres».— 

Le Roi: «Nous n'avons pas des hommes qu'il faut, pour les 

opposer aux Bavarois et aux Alpins qui se sont fait une- 

spâcialit6 â la guerre de montagnes». — Moi: «Pourquoi 

avons-nous fait alors la guerre 9, — Et puis n'oubliez pas
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toiul în ţară inamică: căci Ardelenii ne-au primit ca 
pe inamici». — Eu: <O bănuiam, şi M. V. putea să se 
aştepte la, aceasta». Şi tot se găseşte un motiv pentru a 
disculpa pe Iliescu ! | 

Revenind asupra indisciplinei şi neascultărei de or- 
dine spune : «T'rebue date exemple, şi mai de grabă de- 
cât; să se împuşte un nenorocit care îşi trage un glonţ 
în mână, trebue pus la zid generalul care nu ascultă; 
dar pentru aceasta trebue autoritatea care lipseşte; când 
o mână spală pe cealaltă...». — Regele: «Cum înţelegeţi 
D-ta schimbarea: de direcţie»? — Bu: «Un alt om politie 
decât d-nul Brătianu să fonmeze guvernul de concen- 
trare, fiindcă acesta poate să exercite o presiune asupra 
Aliaților. ameninţându-i cu pacea». — Regele: «Dar 
numai un şantaj». — Eu: «Evident, căci nu poate fi 
vorba astăzi de pace». 

După aceasta Regele îmi spune că a făcut un lucru 
care t-a fost foarte neplăcut : a scris Marelui Cartier 
Rus şi a trimis pe aghiotantul Lui, Anghelescu, ca să 
ducă scrisoarea, (Probabil o cerere de ajutor). 

  

que nous faisons la guerre en pays ennemi : les Ardelenis 
nous ont regu en ennemis>. — Moi: «Je le supposais bien et Votre Majest6 pouvait s'en douter». — Et toujours il se trouvait une raison pour imnocenter Iliescu. Revenant â Vindiscipline et â la dâsobeissance aux ordres: Moi: «Il faut faire un exemple et plutât que de fusiller un pauvre 
diable qui se tire un coup de fusil dans ja main, il faut 
mettre au mur le g&n&ral qui desobeit; pour cela il faut avoir Pautoriţ6 qwon n'a pas quand une main lave Vautre». 

Le Roi: «Comment comprenez vous le changement de direetion?> — «Un autre homme politique que Mr. Bra- tiano constitue le gouvernement de concentration, parce que celui-lă peut exercer une pression sur les alli6s, en les me- nacant de la paix». — Ie Roi: «Mais seulement un chan- tage. — Moi: «Evidemment, car îl ne peut âtre question de paix aujourd'hui», 
Lă-dessus, le Roi me dit qu'il a fait une chose qui lui 6tait tres desagrâable: il a âeriţ au Quartier Russe une lettre et îl Y a envoy6 son aide-de-ecamp Angelesen pour la porter. (De. mande de secours probablement),
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Inainte de a ne despărţi, Regele mă întreabă: «Alt 
mijloe nu mai este?» — Lu: «Nu, Sire. Povăţuese pe 
D-nul Brăiianu, din momentul ce nu se poate schimba 

nimic, să continue singur şi va avea din partea mea ace: 
iaş concurs ca până în prezent. Păstrează, Sire, rezerve»! 

In tot timpul convorbirei, îmi spuneam că este inu- 
til. să mai insist: Regele continuă a fi dăscălit! El mi-a 
afirmat chia» că situaţiunea nu era atât de rea cum 

pretind «domnii» veniţi de pe front la, Bucureşti! Regele 
nu ştia nimic din ce se petrecuse la Corabia! L-am spus: 
«M. V. poate vedea din aceasta că nu i'se spune tot!» 

Regele nu crede în posibilitaea unui conflict între 
Rusia şi Suedia. 

In sfârşit am spus Regelui că sper că cehii mei nu 
vor vedea grozăvia unui Rege şi unei armate române 
refugiaţi în Rusia. Un gest—, dar nici un cuvânt de 
răspuns! 

28 Septembre. — D-] Brătianu sa întors la mine 
pentru a încerca să mă convingă. «Ce răspuns îmi dai»? 
— Bu: «Credeam că-l cunoşteai dela Rege». — O fi în- 

  

Avant de nous sparer: «Il n'y a pas moyen autrement»?— 
«Non, Sire. Et je conseille ă Mr, Bratiano, pulsquw'on ne peut 
rien changer, de continuer seul et il aura de ma part le mâme 
concours que jusqu'ă prâsent, Gardez, Sire, des r&serves». 

Inutile d'insister, me suis-je dit tout le temps : le Roi eon- 
tinue d'âtre endoctrin. Il m'a mâme affirme que la situation 
n'etait pas si muuvaise que le pretendent les «Messieurs» 
venus du front ă Bucarest. 

Le Roi ne savait rien de ce qui s'âtait pass6 ă Corabia. 
Je lui ai dit: «Votre Majeste voit par lă gqw'on ne lui dit 
pas tout:. 

Le Roi ne croit pas ă la possibilit6 dun conflit entre la 
Russie et la Suăde. 

Enfin je dis au Roi que j'espâre que mes yeux ne verront 
pas Vhorreur d'un Roi et d'une armâe roumaine ref 1gies en 
Russie. Un geste, mais pas un mot de reponse. 

__ 28 septembre. — Mr. Bratiano est revenu pour fâcher de 
me convainere, «Quelle r&ponse me donnez vous?»—«Je croyais 
que vous la connaissiez d6jă par le Roi». A-t-i] compris Piro-
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țeles el ironia? Cred că da. Căci punerea în curenţ a fost scurtă. D- Brătianu îmi destăinueşte că a vorbiţ cu 'Take Ionescu şi că el pune ca condiţie numirea, lui Averescu la statul-major. E] desaprobă acest sistem. căci vom intra pe calea generalilor politici. Deci rău fac legând chestia militară cu o schimbare de direcţie ll Du ia nici o parte la, numirea generalilor («Le bon apâtre»!) Regele singur are de ales. De-altfel Berthe- lot, soseşte Peste 4 zile; «el va, vorbi cu generalii şi va desemna, pe acel care îi se va părea mai calificat». A- cest examen, dealtmintrelea, puţin probabil, mi se pare. atât de odios încâţ am răspuns foarte simplu că în 24 de ore generalul francez nu va putea cunoaşte rana și camarila care roade armata. Discuţie fără interes. Am susținut că şeful de guvern, având toată răspunderea, nu se poate desinteresa, de comandamentul militar şi că menţin punetul meu de vedere. — Brătianu mi-a anunțat că Ruşii au Promis ajutoare -— «dar când vor S0s1...»? — şi că Italienii sau îndatorat să trimită trupe la Salonic! — Lam povăţuit să roage pe Rege să se ducă pe fronţ ŞI să trimită pe Prinţul Moştenitor ÎN II 
uie? Je erois que 0ui, car la mise au courant a 6t6 courte. Mr, Bratiano me confie qu'il vient de causer avee Take Ionesen et que ces Messieurs posent comme condition la nomination -d'Averescu ă PEtat Major, Il reprouve ca systeme, car nous 

  

de lier la question militaire 4 un changement de direction. ii ne prend aucune part ă la nomination des gân6rauz (le bon apâtre!) C'est.au Roi seu] ă choisir, D'ailleurs Berthelot arrive dans 4 jours: «il 6eoutera leg g6ncraux et designera celui gui lui semblera le plus qualifi€>. Cet examen, impro- bable d'ailleurs, ma paru si odieux, que jai simplement r- pondu quw'en 24 heures le gentrai îvancais ne pourra connaître la plaie de la «camarila» qui ronge arme, Discussion sans interât, Jai soutenu que le chef du gou- vornement ayant toute la responsabilite€, ne peut se dâsintă- tesser du commandement eţ que je maintiens mon point de vue. Il m'a annone€ que les Russes avaient promis des se- cours — «mais quand arriveront-ils?> — et que les Italiens avaient promis d'envoyer du monde ă Salonique. Je lui ai conseille de prier le Roi d'aller sur le front et 

15%
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la un stat-major. — EI: «M'um gândit şi eu că ari 

imprudent ca Regele şi Prinţul moştenitor să fie îm- 

preună în ace.aş punct». EL ştia, — eu nu vorbisem de 

aceusta, — că Prinţul a fost să vadă pe un ofiţer rănit, 

pricien, şi că nu intrase în spital spre a vedea pe cei- 

lalţi ofiţeri răniţi! 
Lupta este crâncenă între Braşov şi Predeal. Ave- 

rescu are comanda şi a chemat pe Ruşi din Dobrogea. 

Brătianu a obţinut autorizarea Cartierului-general rus. 

La mine af'uenţă de prieteni, bucuroşi că am refu- 

zat participarea la guvern. 

Comunicatul anunţă că în regiunea Călimanului ne 

retragem. (malul drept al Mureşului), că în Valea Bu- 

zăului me retragem spre Vama Crasna. Dealtminterea 

luptele dăinuese pe frontul nord şi nord-vest. 

29 Septemhre. — Ministrul Anghelescu crede că nu- 

mărul răniţi'or noştri este de 50.000. 

Peste tot suflă un vânt de panică. La spitalul mili- 

tar se inută cu toată graba medicamentele şi pansamen- 

tele din depozit. Prin ministere se strâng toate şi chiar 

astăzi seară pleacă ministerul justiţiei. Dosarele jus- 

tiţiei: anuaru! nu era suficient! — Cei mai răsboiniei 

  

denvoyer le Prince Royală un Etat Major—Lui: J'ai pense 

aussi que c'âtait imprudent d'avoir le Roi et le Prince Roya) 

reunis sur le mâme point. Il savait — je n'en avais pas parl&— 

due le Prince avait 6t6 causer avec un officier ami et biess€ 

et n'âtait pas entr€ ă Ihâpital voir les autres officiers blesses, 

On se bat ferme entre Braşov et Predeal. Averescu con- 

mande en chef et a appel6 ă lui les Russes de la Dobrogea. 

Braţiano a obtenu Pautorisation du Quartier Gântral Russz. 

Aftluence W'amis, heureux que j'aie refusâ la participation 

au gouvernement. 

Le communiqu6 annonce que dans la râgion du Caliman 

nons nous retirons — que dans la vallâe de Buzău nous nous 

retirons sur la douane Crasna. D'ailleurs, on se bat sur tout 

le front Nord et Nord-Ouest. 

29 septemhre, — Ministre Anghelescu estime ă 50.000 le 

nombre de nos blesses, Partout un vent de panique. A I'hâpital 

militaire on d&mânage en tout hâte les mâdicaments et les 

pansements du dâpât. Dans les Ministores on emballe et ce 

soir mâme un train emporte le Ministâre de la Justice. Les 

dosseurs de la Justice : Pannuaire n'tait pas suffisant!
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sunt cei mai grăbiţi, Băiănescu, secretarul general dela Domenii, care iarna trecută ținuse la Ateneu o conte. - rinţă «patriotică», şi-a pus familia şi persoana la adă- post — două automobile! — spre Bacău. Soţia genera- iului Liiescu a şi cutreerat în automobil toate şoselele, pentru a-şi asigura un adăpost: ea nu mai e văzută la spitalul militar, 
In aceaşi ordine de idei, G. Balş îmi Spune că ar fi prudent să ne constituim o rezervă de numerar. Ceeace şi facem. Cu această ocazie Paspati (Banca Blank) îmi spune că rubla a ajuns în Bucureşti la 2.80, după ce. fusese la cursul ureaţ de 2.48, şi că nu se mai găsese ruble: bunii patrioţi își şi asigură fonduri pentru tre- cerea în Rusia! — 0 coincidenţă nostimă: eri la ora 6 am întâlnit la Şosea pe Blank, care o ştergea întrun auto- mobil având o splendidă Cruce Roşie vopsită pe uşi. 30 Septembre. — Banca Naţională nu a putuţ pleca eri, fiindcă Vietor Antonescu i-a luat trenul ! Venit după frontul nord-vest, un ofiţer îmi comu- nică că Culcer va încerca, o ofensivă vie, în speranţa de a degaja frontul Sinaia:Bran. Dealtaninterea, comunicatul 

  

Les plus bellidueux sont les plus press6s. Balanescu-Ro- setti, secrâtaire gânâral des Domaines, qui avait cet, hiver tenu ă PAthânâe une conference «patriotigue», a dâjă couru mettre sa famille et sa personne en surâtă, — deux autos — du c6t6 de Bacau, La femme du gân6ral Iliescu a dâjă battu 

30 septembre. — La Banque Nationale n'a pu partir hier paree que Victor Antonescu lui a pris son train, Venu du front N. O. un officier me communique que Cul- cer va tenter une vive offensive pour tâcher de dâgager le front de Sinaia-Bran, D'ailleurs le communiqut est bon eţ un
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este bun şi D-rul Dinu Brătianu îmi telefonează la a 

miază; dela, Sinaia, că acolo este linişte şi că ai noştri au 

respins toate atacurile. Obuzele cad până la Azuga, dar 

fără nici o eficacitate militară. 

Cu toate acestea lumea oficială este din ce în ce 

mai alarmată şi Skupiewsky ne ridică medicii dela Cru- 

cea Roşie pentru ca să însoţească răniții cari se eva- 

cuează din Bucureşti, fără măsuri şi fără precauţii. 

Spectacolul pe care îl prezintă lumea, oficială este în- 

tristător, şi se pare că mai ales Panaitescu şi Siguranţa 

sunt grăbiţi să fugă. 

La Club, Poklevsky pretinde că o telegramă dela 

Alexieff, comunicată lui Brătianu, asigură că tot ce se 

află pe frontul din Transilvania în contra noastră, se 

compune din 27—33 batalioane germane şi 45 austro- 

ungare. Generalul Popovici a spus lui Buteulescu că la 

Carţierul General se socoteau 14 divizii inamice în con- 

tva, celor 15 divizii ale noastre, ceeace, după el, era o 

inferioritate periculoasă. 

Avioanele inamice au aruncat 428 de bombe asupra 

Dadilovului. Morți. răniţi, nebuni; — am avut mai a- 

les o dislocare a taberei. Şi pentru a ne apăra: tunuri 
    

coup de tâl&phone de Dr. Dinu Bratiano m'annonce, ă midi, 

quw'ă Sinaia on est tranquille et que les notres ont repousse 

toutes les attaques. Il tombe des bombes jusque dans Azuga, 

mais c'est sans effieasite militaire, 

Malgrâ cela on est plus aftolant que jamais dans le 

monde officiel et Skupievski. nous enlăve les mâdecins de la 

Oroix Rouge pour leur faire convoyer des blessâs qu'on 

&vacue, sans mesure et sans prâcaution, de Bucarest. Le spec- 

tacle que presente le monde officiel est affligeant et îl paraît 

que surtout Panaitescu et la Surât6 ont hâte de deguerpir. 

Au Club, Poklevsky prâtend qwun tâlsgramme d'Alexiew 

communiqu€ ă Bratiano assure que tout ce qw'on a sur le 

front transylvain contre nous se compose de 21—33 bataillons 

allemands et 45 bataillons austro-hongrois. Le gensral Po- 

povici a dit ă Butculescu qu'au Quartier Gânâral on comptait 

14 divions contre nos 15 divisions, ce qui selon lui 6tait une 

infâriorit& dangeureuse. Les aviateurs ennemis ont Janc€ sur 

Dadilov 428 bombes. Morts, bless6s, fous, nous avons eu sur- 

tout une dislocation de tout le camp. Et pour nous dâfendre, 

des canons des campagne braquâs en Pair au moşen dun



NOTE POLITICE — 1916 229 

de campanie, îndreptate în sus prin mijlocul unei să- pături circulare împrejurul tunului ! Sergentul ochitor a mărturisit că se trăgea cu tunul numai de tormă. Şi am avut doui ani de pregătiri! N apoleonul — iliescu de la Bana — şi-a întrebuințat bine timpul!—Fiul lui Carp este ucis la Oituz (Vezi nota dela 2 Oct.). | 1 Octombre, — 'Toţ pregătirea, armatei : Grig. Can- tacuzino mi-a spus că sa cerut eri de urgenţă comisiei - de aprovizionare, cuie de tălpi pentru 400.000 de oameni pentru a împiedeca pe soldaţii noştri să alunece în munţi. Nu există nici 4 kgr. de fer pe piaţă. Generalul Ursache dela Intendenţă se ținea de cap, încremeniţ, | Buletinul este bun, — afară de punctul periculos Giuvala, unde trupele noastre au fost silite să dea îna- poi. Poate că acesta, este începutul unei mişcări spre a învălui Sinaia. G. Andreescu mi-a spus că Rucăr a fost bombardat şi că aeroplane au aruncat bombe la Câmpu- lung. — In regiunea Jiului am cucerit Sigleul mic şi Muncelul mic şi am respins inamicul în dezordine, Oare ofensiva, lui Culcer începe ? Din nenorocire generalul Praporgeseu a fost omorât, la Coţi în Valea Oltului, Dr, 
PN 

foss€ cireulaire ereus6 autour de la pitce, La sergent qui pointait avouait que le canon tait tir par aequit de con- science seulemenţ, Eţ nous avons eu deux ans de pr&paration! Le Napolâon — Iliescu de Bana — a bien employâ son temps! Le fils de Carp est tucă Oituz, 
l-er octobre. —. Toujonrs preparation de Parmâe. Griguţă m'a dit qu'ă la commission d'approvisionnement on leur a de- mand6 hier d'urgeuce des clous-erampons pour 400.000 hom- mes pour empâcher nos soldats de glisser dans la montagne, Il n'y a pas 4 kg. de fer sur le mareh6. Le gânâral Ursake de TIntendance se tenait la iâte de stupeur. 

Le bulletin est bor, sauf sur un point: dangereux, ă Giu- vala, oi nos troupes ont dâ câder. C'est peut-âtre un mouve- ment pour tourner Sinaia, qui commence. | - Grigore Andreescu na dit que Rucăr avait recu des coups de canons et que les a€roplanes avaient, bombards& Câmypu Lung: il en 6tait retournă, le pauvre diable. ÎN Dans la râgion du Jiul, par contre, nous avons enleve Şig- leul Mie et Muncelul, Mic, repoussă lennemi en dâsordre. Est: ce l'offensive de Culcer qui commence? Malheureusement le gen6ral Praporgeseu est tu ă Coti, Valle de VOltul. | 
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Brătianu revine de pe front: la Predeal ne batem bine. 

Linia, noastră este la înălțimea, vilei Klein, inamicul la 

vechea graniță de jos. Sunt însă mulţi morţi şi răniţi. — 

Angelescu a fost până la Siriul ; generalul Tănăsescu 

este foarte liniştit. 

2 Octombre. — Ziarele publică următorul comunicat, 

cules din «Dimineaţa». Forma de introducţie este admi- 

rabilă. «La, Politique» însă zicând că «Censura ne dă 

următorul comunicat», acest rând i-a fost tăiat! 
«Pentru Public : 

«Unele întâmplări fără însemnătate în ce priveşte 

rezultatele determinante ale războiului şi ale căror ur- 

mări au şi fost zădărnicite de hotărîrea nebiruită a sol- 

datului, nu sunt de natură a nelinişti pe nimeni. — Deşi 

luptele se poartă în afară. de hotarele noastre şi la peste 

150 de km. de capitala ţărei, deși vitejia trupelor noastre 

e garanţia desăvârşită că muntele apărător nu va putea 

fi trecut de duşmani, ne simţim datori a înştiinţa pe 

cetăţeni că nu e nici un motiv de îngrijorare şi că toată 

ocrotirea, datorită se va da neapărat şi efectiv. — Semă- 

nătorii de ştiri rele şi interpretatorii răi voitori ai mă- 

surilor care se iau în orice ţară în timp de război, tre- 

buese semnalaţi autorităţilor pentru ca ei să nu împie- 

dice necontenita conlucrare liniştită şi plină de încre- 

dere a guvernului şi a populaţiei». 
Fug pe capete familiile şi ale miniştrilor și ale ru- 

delor ; mută toţi arhivele ; voesce, fără regulă şi fără mă- 

sură, să golească spitalele — şi se cere să se denunțe cei 

ce «seamănă ştiri rele W» — Fi-vom până la urmă nişte 

caraghioşi odioşi ? Casa lui Dinu Brătianu sa închis; 

Budişteanu. vecinul său. a văzut cum de eri a încetat 

orice viaţă în acea casă. Ba chiar Krupensky a văzut la 

Creditul Funciar, pe lângă şi printre lăzile de arhive 

    

A Predeal, Dr. Dinu Bratiano, revenu du front: on se bat 

bien. Nous sommes ligne Villa Klein; eux ă la vieille donane 

d'en-bas, Beaucoup de morts et de blessâs, 
Anghelescu a 6t€ jusqu'ă Siriul (Vall6e de Buzău); Tara- 

sescu y 6tait trâs tranquille.
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de Credit: saltelele directorului Dinu ! Dar toți răsboi- micii au dispărut! Stelian a plecat eri în Rusia; a făcut şi scandal la Danielescu că nu i sa reţinut un compar- timent. A închis ziarul, iar pe ziariştii lui, spune Vasi- lu i-a lăsat pe drumuri, fără franc. Costică Olănescu îşi face cuferile pentru Crimea: iarnă liniştită la soare! G. Geblescu, cu nevasta, sunt în Rusia. Iulian Vrăbieseu „dispărut din Craiova se crede că a plecat tiptil în străi- nătate. Mişu Sutzo, cel dintâi, după Turtucaia, a rupt-o la Paris! Ce-i pasă de societatea «Elisabetha» ? — Mi se afirmă că familia lui Al. Constantinescu a şi ajuns în Suedia ; şi că pentru un rost mai bun, fiul are şi o misiune specială, Iar Nicu Xenopol este de mult în Ru- sia, tot cu o misiune plătită se spune. «Steagul» de azi îl şi arde rău, iar.censura a lăsat să treacă. Şi nu este unul, dar unul singur, care înainte dea şterge-o să fi lăsat un ban Crucei Roşii sau altei opere de ajutorare ! Ieri la Târgovişte panică enormă ; Cicerone Budiş- teanu nu putea pricepe nebunia, cu care se luau trenurile cu asalt. Motiv: Dimitriu secretarul general dela in- terne. cu” depeşi necensurate şi cu telefonul ameţise lu- mea cerând familiei lui să fugă cu o oră mai de vreme, Divizia din Târgovişte primise şi ea ordin să plece, or- din revocat spre seară. 
La Câmpulung, alaltăeri, poliţia a dat ordin popu- laţiei civile să plece în două ore : biata, Estera Golescu a plecat cu copiii fără să poată lua nimic. Aceasta a coin- cidat probabil cu atacul dela Rucăr, unde am fost, siliți să ne retragem, după comunicatul de ieri. 

Azi, Dr. Cantacuzino îngrijorat, venind dela Comisia de aprovizionare. ar fi aflat că Germanii ne-au întors poziţia prin Valea Argeşului și sar afla între Rucăr şi Dragoslavele. Dinu Brătianu însă i-a spus că speră că pericolul e înlăturat. De acolo sar ameninţa lesne Târ- govişte, 

— Pe ziua de Vineri 30 a apărut în «La, Roumanie» un articol oaios. "Toată presa franceză, italiană au dat semnalul de alarmă: România trebue repede ajutată. «La Libre Parole» spunea : «Dar Sarrail ce face? Ro-
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mânia, compta pe operaţiile lui». -— Clemenceau seria : 
«Am visat ori am citit că Ruşii au datun corp expedițio- 
nar ? Unde trebuese sute de mii, corp expediționar ?» 
Ziarele române au publicat tot, în cap cu «L/Indâpen- 
dance». Numai Take Ionescu ia condeiul pentru a serie: 
«Nu permitem () să se insinueze acest lucru foarte ne: 
drept, că aliaţii noștri nu au făcut pentru noi tot ce erau 
datori să facă». Avocat al Rusiei, până şi la ceasul 
„vuinei ! 

Ca o ilustrație vie a rândurilor de mai sus : tânărul 
;avocat Crăciun vine de pe frontul Prezan: Noi ajunsesem 
mai departe de cum se credea; eram în Maramureş când 
ni Sa, dat ordin de retragere ; Ruşii nu veniseră. nici 
mau gând să vie! (Fapt de care se plângea Brătianu 
la. 26 Septembre). 

;.. Inmormântarea lui N. Pilipescu. 
3 Oetombre. — A sosit generalul Berthelot, cu şofeu- 

rul lui, un țânăr francez titrat, şi vre-o 2) de ofiţeri ti- 
“taţi. Mi se spune că generalul Zottu rămâne şef nomi- 
nal. generalul francez va păstra titlul de consilier tech- 

nic, Iliescu pare-se se va duce în Franţa, E 
Maiorescu trece pe la mine. şi de acolo Ja familia 

Racotă. D-şoarele familiei — plecate. 
Comunicatul este bunicel, dar pretutindeni ne atacă 

Austro-Germanii : nouă puncte de trecătoare plus Or- 

şova, sunt teatrul de luptă. Deci puteri mari frontul fiind 
aşa de întins. — Nu se aude bine de. Valea Trotuşului, 

"de şi. comunicatul spune că: «Pe frontieră Sau respins 
atacurile inamice». o 

| Confuzia se întinde în toate : eri sau golit spitalele. 
s'au desorganizat serviciile medicale ; azi se aduc răniții 
la loc. 

| 4 Oetombre. — Comunicatul nu este bun. dar în pu- 
blie mai multă linişte. Yugarii îşi pot da seama că în caz 
de insuecese, Moldova nu este pământul făgăduinţei, — 
Deși se zicea că la Palanca, pe frontieră, sa respins a- 
tacul inamic, azi se mărturiseşte că inamicul a pătruns 
până la Agaș. (Mi sa raportat că şi Comăneşti este 
ocupat) —De altă parte, se recunoaşte că Rucărul a fost 

întors şi că vrăşmaşul a ajuns la Dragoslavele (Dealul
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Mateiaşului — zice comunicatul). — 'Târgovişte este deci ameninţat. E i Privitor la luptele acestea, pe graniţă : Neniţescu îmi spune că generalul Tănăsescu a fost un an şi jumă tate la lucrări pe Valea Oltului ; îi cunoaşte toate po- tecile. In ziua, mobilizărei Pau luaţ de acolo şi dela tru- pele pe care le cunoştea, pentru a-l duce pe Valea Bu- zăului pe care n'a văzut-o niei odată ! 
— Lungă conversaţie cu Poklevsky, la Legaţia lui. Am profitat de aceasta, ca să. se ştie cum au fost con- vorbirile cu Brătianu şi cu Regele şi pe ce temă am vefuzat, deoarece liberalii răspândiseră svonul că am 

pus ca condiţie pacea, imediată. Şi el se miră de zăpii- 
ceala guvernului. Cu Saint-Aulaire, împreună au pus ciiestiuni lui Brătianu care le-a declarat că trebue să se gândească la ziua de mâine : <Inţeleg ca să exagereze cu d-voastră pentru ca să obţie mai curând cele de cari are nevoie dela Aliați, dar exagerează şi cu publicul. A râs de cei ce fug: «Le cunose numărul mai bine ca d-ia, căci eu iscălese hârtiile pentru. «prietenii noştri». (Am râs). — Despre lipsa, de telefoane ale armatei : re- gimentele ruse au 36 de Em. de fire judece după accusta 
cât trebue să aibă regimentele germane. — La noi: 6 
klm., adică 2 klm. de batalion, după înşişi spusele Re- 
gelui. — In toată conversaţia, : speranța, că lucrurile vor 
merge bine, — niciodată afirmaţia unei certitudini, — Mi-a comunicat. — ca un fapt eare de altminterea s'a 
întâmplat şi în alte armate —că mai mulţi ofițeri cari 
nu s'au purtat bine în foc ar fi fost împuşcaţi. - 

5 Oetombre. — (. Ştefănescu, în trecere prin Bucu- 
reşti, îmi raportează că a fost întrebuințat la evacuarea 
de arestaţi şi de prizonieri. Populaţia ce s'a, luat din Ca- 
drilater se urcă la 38--42.000 de suflete, azi condusă, la 
Ungureni (Dorohoi). Extremă rnizerie. Pe drum, au pie- 
rit mulţi de foame și frig, copii mai ales, Turcii, blânzi; 
Bulgarii, șemeţi ; se împuşcau pentru una două... s'a 
semănat aşa pe drum 8 sau 10% din biata turmă... 
EI era în Transilvania la primele noastre ciocniri. La 
Tabla Buţei s'au ucis 380 de prizonieri! In partea de
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sus. când se conduceau prizonierii, soldaţii au tras salve 

întrînşii. | , 
— M. S. Regina m'a convocat. — nu prea ştiu pen- 

tru ce. La. spitalul regal, am vorbit o oră. Am reţinut: 

Regina a fost la spitalele din Feteşti, deşi Regele ce- 

ruse să nu meargă nicăeri până ce mai întâi nu merge 

El undeva : «Dar, mam mai vrut să aştept>. — 
Am felicitat pentru fericita idee dea trimite pe Prinţul 
Carol la o armată. Regina : «De atâta, vreme o ceream!» 
— Bu: «Şi eu, Majestate, am vorbit special şi cu multă 
insistenţă despre aceasta. săptămâna trecută, cu d-nul 
Brătianu !» — Regina : «Dar de ce Regele nu merge E) 
pe front !» — Lămuresc tot ce am spus d-lui Brătianu. şi 
obiecţiunea, copilărească că un Rege nu merge acolo unde 
nu este victorie. — Regina: «Motiv!!! Nu locuim îm- 
preună, căci altfel aşi fi obţinut şi aceasta dela Rege !» 

— (Surâs). — Am povăţuit ca în caz de evacuarea Bu: 

cureştiului să nu se închidă spitalul dela Palat. 
— Buletinul este mai bun. Singurul punct obscur. 

acolo unde eri se vorbea de Agaş azi se spune numai: 

«In Valea 'Trotuşului. acţiunea în curs». La Mateiaş 

bătaie crâncenă. Lumea, începe să fie mai calmă. - 

6 Octombre. — Comunicatul bun. Ştiu că nu mai sunt 
temeri decât pentru Valea Oituzului. Guvernanţii încep 

să o ia, de sus cu cei ce fug, cu cei ce răspândesc alarma... 

Paul Teodoru îmi.spune că Radovici a încărcat tot 
din Ploeşti, pe sora sa nu a luat-o, dar două locuri le-a 

rezervat bancherului Schapira: lumea Pa huiduit la 
gară ! 

Trei profesori : — Babeş a venit eri, în viaţa lui nu 

“a căleat la mine. A protestat cu vioiciune că în manifes- 
tul universitarilor contra Germaniei, de acum doui ani, 

el nu a îscălit şi că prin abuz s'a publicat numele lui. 
De protestat. nu a protestat atunci, azi ar vrea să o 

dreagă! (Ce-mi pasă mie de aceasta?). G. Chiriac vine 
să-mi ceară o recomandaţie pentru colonelul lui, ca să 
nu-l bage în foc! Refuz. 

Adaug că aducându-se un ofiţer german grav ră- 
nit, Toma Ionescu a refuzat să-l primească în spital:
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a trebuit să fie evacuat la Brâncoveneasa, unde Bonacki 

Pa operat pe dată. (Vulturescu era la spital). 
7 Octombre. — Alte laşităţi. — ln acelaş ordin de 

idei ca, mai sus. Mitilineu (care şi-a pierdut fata) mer- 
gând la Craiova, a aflat în gara Piteşti următorul fapt: 
La prima încăerare spre Câmpulung, Trifonescu şi Pur-! 
căreanu au fugit cu bagajele lor. Bufegeoaica i-a inter: 
pelat foarte viu: «D-voastră o luaţi la fugă; dar noi? 
D-voastră -aţi cerut războiul!» Ambii politiciani: «Noi 
Wam vrut războiul, cel care Va vruţ a murit!» (Fili- 
pescu). _ 

Stirbey a întâlnit, în gara laşi, în trenul care pleca 
la Ungheni, pe cei doui Argetoianu şi Doamna Arge- 
toianu. Să sperăm că fiul se mărginea să însoţească pe 
părinţii lui... 

Hagi-Teodorachi, preşedintele Camerei de Comerţ, 
a plecat şi el! — A mai plecat Căpităneanu, care înso- 
țeşte în Rusia şi în Anglia pe Doamna Take Ionescu.— 
Emilian confirmă că Radovici a obţinut un vagon mi- 
nisterial ca să fugă şi ca să ia cu el pe ai lui. 

Guvernul a hotărâţ să plătească lefurile cu trei luni 
înainte. Lucrul se ştia, eri la poştă; astăzi vie opoziţie 
la Finanţe, din partea lui Kiriacescu. Prin acesta, — 
desemnat pentru a fi secretar general la Bucureşti, A- . 
lexandridi plecând la Iaşi, — avem barometrul zilei : 
Vintilă liniştitor; Ionel şi Constantinescu foarte pesi- 
mişti, i 

„— Comunicatul este bun. 'Ţinem bine peste tot. 
Ştiu că sosese tunuri. Au şi sosit unele la Rucăr; sau 
promis altele în Valea Buzăului. Din nenorocire, ofen- 
sivă generală pe frontul Dobrogei, iar aripa noastră 
stângă a slăbit! 

8 Octombre, — Comunicatul de azi este iarăşi plin 
de ameninţări, de astă dată la sud: «In Dobrogea, pe 
tot irontul, violent atac al inamicului, Am fost siliţi să 
ne retragem la centru şi aripa, dreaptă». Se vorbeşte de 
spargerea frontului nostru, Racovitză, farmacist la Iaşi, 
a văzut pe Brătianu pentru a-i prezinta plângeri privi- 
toare la Iaşi, cauzate de cererile ruse exagerate ; Bră-
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tianu i-a răspuns: «Ce mai e vorba de Iaşi ? Zile negre 

se apropie, lucrurile merg rău de tot în Dobrogea». Se 
poate să fie unul din artificiile obişnuite ale lui Bră- 

tianu, dar sunt temeri că dela sud să nu se cerce o tre- 
cere a Dunărei. 

«Monitorul» publică un ordin de zi regal, în care se 
rosteşte vorbele «patria ameninţată». Sunt şi expresii 
nepotrivite. «Nici o unitate să nu dea înapoi». Ca şi 
cum Sar recunoaşte că a fost şi fugă ! Nu va spori în- 
crederea publicului ! 

Duca a cerut eri special lui Vasiliu şi lui Kiria- 
cescu, să nu mai vorbim în ziare de cei ce fug ! Se şter- 
sese deja informaţia anunțând dosirea lui Olănescu : 
«Lasă că ne răfuim noi mai târziu cu ticăloşii aceştia !» 
Pretext : «Află Germanii şi râd de noi».—textual vorbele 
ministrului! Este evident că aci a încăput presiunea 
Take Ionescu-Cantacuzino, miniştri în partibus. 

Iniiltraţia rusă este în floare. Linia Burdujeni- 
Mărăşeşti, pe care nu se mai circulă, este întreagă lăsată 
pe seama Ruşilor. La Iaşi au fost pretenţiuni mari pen- 
tiu cartierele şi monumentele ce trebuesc lăsate lor; la 
Bucureşti tot cartierul Griviţa are Ruşi încartieraţi. 

„Stoian a. fost arestat 48 de ore pentru că un zmin- 
tit numit Iovan, pus la cale de Aurel Dumitresei, Pa 
denunţat că răspândeşte îngrijorarea, spunând că vin 
Nemţii. Rău tratat, insultat de Corbescu, care Pa ame- 
ninţat, că îl împuşcă, în cele din urmă eliberat fără con- 

„ fruntare şi fără să i se ceară o explicaţiune ! Iar Tni- 
niştrii. ca Alecu Constantinescu, pot împacheta şi ex- 
pedia până şi vesela! . 
„9 Octombre. — Aseară Grig. Cantacuzino a, aflat de 

la maiorul Ciurea că Constanţa este ocupată. Azi de 
dimineaţă, vine comunicatul german: Am pierdut 'Tuzla, 
poziţie dela, nord, Topraisăr, Cocargea şi Mulciova: 
3500 prizonieri, din care 3000 Ruşi, 2 tunuri, 20 mitra- 
liere, ete. Comunicatul nostru spune că ne-am retras pe 
toată linia. Se atlă că sunt Germani şi la capul despre 
mare ! Alecu dela spitalul Medgidia. nu a putut ajunge 
acolo ; răniții toţi evacuaţi, Joi şi Vineri au fost zilele 
nefaste ale înfrângerei.
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Simionescu-Râmniceanu, deputat, s'a dus să ceară: 
un sfat lui Brătianu, care ar fi răspuns: «Faceţi ce ştiţi: 

fiecare cei cu parale emigrați; nu am majoritate (!) 
nu am păreri de dat». 

Take Ionescu şi M. Cantacuzino pun mereu la ga- 

zetă, că iau parte la, consiliile de miniştri. Dar până azi 

nu s'a văzut decretul lor de numire ca miniştri. 

Până şi Bank of Roumania mă consultă dacă trebue 
să stea sau să fugă. Goodwin îmi mulţumeşte cu efu- 

ziune pentru îndemnul ce-i dau de a sta locului; aceasta 
era, şi părerea lui. n 

— Telegramele germane spun că Wilhelm a sosit 
Joi 19 st. n. pe frontul Sommei, a vizitat întâi pe ră- 
niţi, a plecat apoi pe frontul de luptă la nord de Somme, 
a salutat pe ofiţeri şi soldaţii ce veneau din luptă, a 
salutat trupele în numele camarazilor dela Est, a confe- 
rit decoraţii... La noi?! 

10 Octombre. — Ceasurile tragice se apropie: Tot 
frontul nostru dobrogean a, cedat. Se vorbeşte că a fost 
spart la Murfatlar. In orice caz comunicatul recunoaşte 
că ne apărăm chiar pe linia ferată. Se mai spune că nu 
se ştie deurma a două divizii cari erau la extrema noastră; 
stângă. D-rul Hasnaş, din Feteşti, îmi comunică că 
spitalele au fost atacate de aeroplane şi că sunt 70 de 
morţi şi răniţi. Mai ştie că am incendiat rezervele noas- 
tre din Constanţa, — deci am părăsit şi Constanţa ! 

— Vorbind pentru prizonieri, aflu dela Tabacovici 
că comisia guvernului este în mare încurcătură, de 
oarece nu mai avem decât... 60 de prizonieri bulgari. 
Tot restul a fost omorât de Ruşi! Se spune de Balş că 
şi răniții bulgari au fost asvârliţi din trenurile sanitare, 
de museali. Cine o să plătească cruzimile acestea? 'Tot 
noi! 

a 11 Octombre. — Astă noapte, Zeppelin: nu se ştie 
dacă a aruncat bombe; în Bucureşti nu s'a aflat de vreo 
bombardare. 

Se află tot adevărul privitor la Constanţa. La orele 
10 Anghelescu telefonează că Constanţa este ocupată, . 
că Rașcu apără podul şi că va opune toată rezistenţă;



238 NOTE POLITICE — 1916 

că, în fine, s'a putut restabili comunicaţia cu cele două 
divizii române de care nu se mai ştia nimic. Comunica- | 

tul nostru confirmă că ne-am retras dela Caramurat 20 
km. nord-vest de Constanţa, ceeace dovedeşte că am 
pierdut linia ferată. lar comunicatul german confirmă 
că, cu toată ploaia torențială, ei au trecut calea ferată la 

Murfatlar. 
Stirbey a aflat prin cercurile dela Cartier că şi pe 

munţi suntem <ă bout de souffle». De altfel comunicatul 
nostru arată 12 puncte pe care suntem atacați; calitica- 
tivul : lupte violente, revine de trei ori; iar la Dragos- 
lavele, unde este lovitura cea grea, ni se spune numai 

că trupele noastre «îşi mențin pozițiunile». 
— In sferele oficiale, ameţeală. D-na Brătianu, de 

15 zile nu mai mişcă din Iaşi; Constantinescu a venit în 
fugă la Crucea Roşie să ceară ca să scindăm aprovizio- 
unările, ca jumătate să meargă în Moldova. 

La 3 ore s'a răspândit ştirea că Bulgarii tree Zim- 
nicea: cei dela, «Adevărul» o spun din sursa Costinescu. 

— Eri 10 Octombre a venit la mine Cociaş. Pre- 
tinde că împreună cu Robescu, Procopie Dumitrescu 
şi Stoicescu, Sau dus Duminică la Brătianu să-i ceară 

povaţă. Brătianu sa luat cu mâinile de cap: «Faceţi ce 
ştiţi; cine poate. să plece; emigraţi dacă voii». Niei o 
vorbă de speranţă sau de consolaţie... 

— Generalul Popovici, aseară, sosind dela Cartier: 
«Nu putem rezista şi suntem pierduţi dacă se mai în- 
târzie; spune-i D-nului Marghiloman să scape ţara, cât 
mai este timp, şi să facă pacea». Iar Buteulescu adaugă 
că la Cartier era ceva fantastic. Colonelul Pâtin şi alt 
colonel strigau în gura mare: «Dar nai cu cine vorbi. 
aci!» — Iar corespondentul ziarului «Times» a spus lui 
Buteuleseu: «Am fost şi pe frontul rus; dar numai la 
D-voastră nimeni nu zice nimic!». 

Stirgh, prezidentul de consiliu austriac, a fost asa- 
sinat de d-rul Adler, fiul socialistului Victor Adler. 

12 Qctombre. — Știrile au înebunit pe toţi; Golescu. 

  

12 octobre. — Les nouvelles ont affol6 tout le monde. Go-
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vede pregătirea unei lovituri politice. în fapta anunţată 
eri de ofiţerii francezi (Rudi  Catargi-Brâncovan), că 
Sa luat comanda lui Culcer: ruptură de orice legătură 
între trupe şi şefii care nu sunt partizani ai lui 
Iliescu. — Grigore Pherekyde cu nevastă-sa au venit 
să-mi spue că se proecta să fiu luat cu forţa, în caz de 
evacuare. Maiorescu, îngrijat, cere să mă vadă. Neni- 
țescu, Paul Teodoru, Poenaru-Bordea, Col. Mirceseu, 
toţi, toţi cer să intervie ceva! Poate că voi vedea di- 
seară pe generalul Popovici. Jircescu îmi spune: «Viu 
dela Cartier; toată lumea, şi-a pierdut capul: este o ca- 
tastrofă generală». 

— Luni a fost consiliu de miniştri, Brănişteanu 
mă asigură că Brătianu, absolut pierdut, a vrut să se 
retragă. EI a plâns. Costinescu este acela căre.sa opus. 
Seteanu, cu lăcrămile în ochi, îmi povesteşte că chemat 
în afacere de serviciu, a auzit dintr'o odae vecină tot ce 
sa spus. (L.ucrul se petrecea la Costinescu acasă). Bră- 
tianu, care își pierduse orice sânge rece, țipa că irevue 
să plece ; alarmiştii erau, ca să facă cor cu el, Take Io- 
nescu şi Mișu Cantacuzino. (Se anunţă că soţia acestuia, 
din urmă a plecat astăzi ! El rămâne la post !). Take a 

  

lescu voit la preparation d'un eoup politique dans le fait 
annoncâ hier par officiers francais (Rudi, Brancovan) qu'on 
a enlevâ ă Culcer son commandement: rupture de tout lien 
enire troupes et chefs, non partisans d'Iliescu. Grâgoire et sa 
femme sont venu me dire qu'on se proposait de'm'enlever en 
cas d'&vacuation. Maiorescu, inquiet, demande 4 me voir. 
Nenitzescu, Paul Teodoru, Poenaru Bordea, Colonel Mireescu 
-— tous, tous demandent qu'il intervienae quelque chose. Peut.- 
tre verrais-je ce soir le genâral Popoviei. 

Mircescu me dit: «Viu de la cartier; toată lumea şi-a per- 
dut capul. Este o catastrofă generală». 

Lundi, il y a eu Conseil des Ministres, Branisteanu m'as- 
sure que Bratiano, absolament perdu, a voulu se retirer, Il a 
pleurâ. C'est Costinescu qui s'est oppos6. Seteanu, la larme 4 
Voeil, me raconte qw'appel6 pour la service îl a entendu d'une 
pice voisine tout ce qui sest dit (on 6tait chez Costinescu), 
Bratiano, hors de lui, eriait qu'il falait partir; les alarmistes 
€taient. pour faire chorus, Take Ionescu et Michel Cantacu- 
zone (on m'annonece que sa femme est partie aujourd'hui ?
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propus ca Berthelot şi Averescu să fie chemaţi înainte 
de a se lua vreo hotărâre. S'a discutat viu dacă m'ar 
trebui plecat din Bucureşti prin Urziceni, pen.ru a nu 
fi prinşi prin Ploeşti! Victor Antonescu, singurul opti- 
mist. Dinu Brătianu a spus la Comitetul de aprovizio- 
nare, că un Brătianu nu ar trebui să se lase prins, fiindcă 
Ionel Brătianu a înşelat Germania! 

— Dezastrul nostru este mare. Eri, podul depe Du- 
năre a fost azvârlit în aer. Ce grozavă jale! Faptul se 
neagă, dar inginerul Răileanu care a operat acolo l'a 
contirmat. Dealtfel comunicatul zice că armata, noastră 
se retrage la nord de Cernavodă. Şi apoi comunicatul 
german confirmă că Medgidia şi Raşova au căzut după 
o luptă violentă. — Moruzi a venit astăzi la. Cartierul 
General, pentru a, cere din partea lui Zaintehikowsky 
autorizarea de a părăsi toată, Dobrogea. — Trupele 
noastre se retrag spre Hârşova pentru a trece podul de 
la Georgeni — a cărui existență nu o cunoşteam până eri; — fostul meu agent se află acolo ca pionier. Ger- mWanii anunţă pierderi crude în rândurile noastre; am 
pierdut 6693 de prizonieri, dintre cari comandantul bri- a II RI 
Soit disant: «moi (Cantacuzăne) je reste au poste»). Take a propos€ de faire venir Berthelot et Averescu avant de pren: dre une dâcision. On a discut vivement s'il ne fallait pas quitter Bucarest par Urziceni pour ne pas tre pris par Ploesti. Victor Antonescu, seul, optimiste. PD'ailleurs Dinu Bratiano a dit an comite approvisionement qu'un Bratiaro ne devait pas se laisser prendre paree que Ionel Bratiano a trompe Y'Allemagne. 

Notre dâsastre est grand. Hier on a fait sauter le pont du Danube. Quelle affreuse tristesse! On Va ni6 — mais Vingâ- nieur Răileanu, qui a op6r€, la confirme. D'ailleurs le com- muniqu6 dit que notre armâe se retire au Nord de Cernavoda. Et puis le communiqu€ allemand confirme que Medgidie et Raşova sont tombes apres une lutte violente. 
Moruzi est venu ce matin au Quartier Gânera] pour ds- măânder de la part de Zaintehikowsky autorisation d'aban- donner tonte la Dobrogea. Nos troupes se retirent sur Har- şova pour passer le pont de Giurgeni, dont je ne connais Pexistence que depuis hier: mon ex-agent s'y trouve comme Pionnier. Ies Allemands annoncent pertes cruelles dans nos rangs; prise de 6693 prisonniers, dont le commandant de la 
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găzei care apăra Islamtepe, 12 tunuri, 52 mitraliere, 5 
locomotive şi 200 vagoane! | 

Am pierdut Predealul. Comunicatul spunea eri: 
«Ținem graniţa (Casa Klein); astăzi anunţă că ne 
batem în localitatea Predeal. Dealtminterea  comunica- tul german zice că după lupte violente, armata arehidu- 
celui Carol a luat Predealul şi 600 de prizonieri. 'Totul este evacuat din Sinaia şi spitalul nostru mai rămâne singur; un spital divizionar a, şi înlocuit spitalul de e- vacuare, 

Se afirmă cu persistenţă că am pierdut şi Câmpu- iungul, dar comunicatul vorbind de regiunea Dragos- lave, afirmă că noi am. respins atacul inamic. 
Pe de altă parte, la ministerul de război mi s'a a- nunţat o mare victorie franceză la Verdun. Să dea D-zeu să nu fie lovitura, obişnuită, cu telegrama, de îmbăr- bătare!! 
La Crucea Roşie examinăm posibilităţile de sein- dare: cei care pleacă, cei care rămân... 
13 Octombre, — Eri, seara, târziu, am avut o întreve- 

dere cu generalul Popovici. Li comunic că am aflat prin 
  

brigade qui a6tendait Islamtepe, 12 canons, 52 mitrailleuses, 5 locomotives et 200 wagons, 
Nous avons perdu Predeal. Le communiqu6 disait hier: nous tenons la lisitre (maison Klein); anjourd'hui îl annonce: nous nous battons cîn localitatea Predeal». PWailleurs commu - niqu€ allemand dit quw'aprâs lutte violente Parmâe de /Archi- due Charles a pris Predeal et 600 prisonniers. Tout est evacus ă Sinaia et notre hâpital reste seul encore, un hâpital divi- sionnaire militaire ayant dâjă remplacâ V'hâpital militaire d'&vacuation ! 
On affirme avec persistance que nous avons perdu Câm- pulung aussi, mais le communigu€ en parlant de la region Dragoslave affirme que nous avens repousss /attagque de Vennemi. 
Par contre au Ministre-Guerre on m'a annoneâ une grande victoire frangaise ă Verdun. Pourvu que ce ne soiț pas le coup habitue] de la d&pâche reconfortante ! 
—A la Croix Rouge examinons possibilitâs de seinder: ceux qui partent, ceux qui restent... 
13 octobre. — Hier soir, tand, entrevue avec gânâral Po- povici, Je lui communique avoir appris par Hiott que nous 

16%
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Hiott că ne reconstituim la Babadag-Măcin, unde resturi- 
le celor patru divizii române, reduse la 16—18.000 oameni 
cu to.ui, aşteaptă al IV-lea Corp siberian. Generalul îmi 
spune: «Cu un corp nu se poate face nimic. În cel mai 
bun caz el va contopi diviziile noastre şi se va retrage în 

ordine pe podul dela Isaccea ; căci podul Hârşova-Gior- 
geni a fost ridicat, ne mai putând ajuta la retragerea tru- 
peior noastre. Ne trebue 4 corpuri în Moldova şi 2 în 

Dobrogea, şi să reluăm ofensiva pe Mureş pentru a 
deconges.iona frontul nostru, fără de care suntem la 
pământ. Dar Ruşii se mişcă încet, cu rea voință; nici un 

marş pe jos, le trebue drum-de-fer pentru drumurile cele 
mai mici.» Generalul îmi dă ştiri îngrozitoare cari au 
făcut obiectul următoarei comunicări: 

«Independenţa» şi «Viitorul» neagă că sar îi vrut 

să se dea lefurile pe trei luni. O. Kiriaceseu desemnat 
pentru secretariatul general la Finanţe, e acel care s'a 

opus la aceasta. Dar mandatul este făcut. Simplă dova- 
dă de frica guvernului. 

— Colonelul Mircescu este de părere că armata se 
găseşte virtual în disoluţie. El a atras mereu atenţia a- 

  

nous reconstituons Babadag-Macin, ou les dbris de nos 4 di- 

visions, r6duites ă 16—18.009 hommes en tout, attendent 4-e 
corps sibârien. Le genâral me dit: Avec un corps on ne peut 
rien faire, Tout au plus absorbera-tiil nos divisions et se 
retirera-t-il en ordre par le pont de Isaceia. Notre pont Hâr- 
şova-Giurgeni, nous lP'avons enleve; il ne pouvait aider nos 
troupes. Il nous faut.4 corps en Moldavie et 2 corps en Do- 
brogea et reprendre Voffensive dans le Maros pour deconges- 
tionner notre front. sans cela nous sommes ă terre. Mais les 
Russes se mouvent lentement, ă contre coeur; pas une marche 
ă pied; chemin de fer pour les petits trajets. Il me donne des 
renseignements ferrifiants qui ont fait Pobjet de la commu- 
nication ci-dessous. 

— «L'Independance» et le «Viitorul» nient qw'on ait voulu 
donner les appointements pour 3 mois. C'est O. Kiriaceseu, 
design6 pour seerâtaire gânâral Finances, qui s'est oppos6. 
Mais le mandat est fait. Simple trace de la gouardise du gou- 
vernemenf. 

Colonel Mircescu. Pour lui Parmâe est virtuellement en 
dissolution. Il a tout le temps attir€ Pattention sur les dis-
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supra, disponibilităţilur de oameni ale Germaniei, Fa- bneiie produc îndoit cât produceau în trecut, graţie fe- meiiur. Dar se mai găseşte un milion de lucrători lăsaţi pe loc, cari se pot adăoga contingentelor încă nechemate, La Statul Major nu se află un singur plan semnaţ de cineva, sau să fi avut aprobarea scrisă a vre unui ge- netul. Totul este opera personală a lui Iliescu. Faptul “că Sa negat că Bulgarii aveau forţe aliniate în contra ”oastră, este o crimă! Căci Țenescu, ataşatul nostru mi- litar la Sofia a dat până şi numărul batalioanelor! | — Ne ştiind cum să reiau contact cu Curtea, — cări am fost zadarnice ieri să văd pe Regina, M. S. fiind re- ținută la Buftea de o boală a Prințului Mircea, — am ce- Tut să văd pe B. Stirbey. El a venit la ora, 10: «Impreju- rările sunt foarte grave... Merge rău de toț. Regele nu mai poate găsi o direciivă la un guvern zăpăcit... Guver- nul este inexistent» — Sunt sigur că Regele nu ştie a- devărul; expun că mai suntem încă la etapa înţâi şi că se mai poate scăpa ţara şi dinastia. Vom ajunge la «e tapa unde nu se va mai putea, scăpa decât ţara. Şi dacă ze încăpăţânăm să închidem ochii, D-zeu ştie dacă se va 

'ponibilites en hommes de YAllemagne. Les fabriques produi- sent au double du pass. grâce aux femmes. Mais il ya en- core un million d'ouvriers laiss6s sur place qui peuvent sa Joindre aux contingents non aprpelâs. A PEtat-Major îl n'y a pas un plan sigmâ par quelqu'un, ayant eu Papprobation Gerite d'un g6n6ral. Tout. est: oeuvre personelle d'Iliescu. Avoir n'6 que les Bulgares avaient des forces alien6es contre nous, est une crime, car Tzenescu, notre attache ă Sofia, a 'donnâ jusquw'au num6ros des bataillons. . Ne sachant comment reprendre contact avec la Cour, ayant 6t6 inutilement voir la Reine hier, retenue Buftea par maladie Prince Mircea, ai demandă voir Stirbey. Barbu est venu ă 10 h. Les circonstances sont tres graves,.. «Ca va tout A fait mal. Le Roi ne peut trouver une directive aupres.. d'un gouvernement affol6»... «Le gouvernement est inexis- tant>. — Et je suis sâr que le Roi ne connaît pas la vâri16. Jexpose que nous sommes dans Ja premiere 6tape: on peut sauver encore le pays et la Dynastie. On arrivera A Pâtape ou on ne Pourra plus sauver que le pays. Et si nous nous obstinons ă fermer les yeux, Dieu sait si on pourra un jour 
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mai putea odată scăpa chiar ţara ! 'Trebue ca el să spue: 

aceasta Regelui. Tunurile noastre de 100 şi de 120 nu. 
mai au decât proectilele cari se pot fabrica la noi: este 
prea puţin. Tunurile 87 au fost scoase din serviciu în. 
Dobrogea din lipsă de proectile. Toate muniţiile noastre 
mai pot ţine o lună! Sunt batalioane cu efectivul de 399 

de oameni. Toate unităţile sunt frânte; regimentele au 
batalioanele lor răspândite. Mutarea depozitelor a făcut. 
de nedescureat legăturile cu unităţile. Nu mai avem uni- 

forme, nu mai avem puşti pentru recruți. Divizia VI a 

primit deabea, 300 de milițieni pentru a împlini golurile 
enorme. Armata noastră din. Muntenia seamănă cu o tur-. 
mă. Dacă Ruşii nu atacă repede şi în număr mare pe 

Mureş, suntem pierduţi —Stirbey: «Ruşii? Vor imita di- 
vizia care s'a plimbat dela Dunăre la Predeal şi Pietro-. 
şiţa fără să intre în foe !»—Pu: «Incă un motiv mai mult 

ca Regele să avizeze repede».— Bl: «Ce ai face tu?>—Eu: 
«Trebueso chemaţi Iancovescu dela statul major seden- 

iar şi Popovici dela etape, cari trebue să cunoască 
starea reală a armatei. Dacă am spus adevărul, Regele: 
să convoace şefii militari pentru a-i întreba dacă iau: 
răspunderea, situaţiunei. După răspunsul lor, Regele tre- 
  

sauver mâme le pays. Il faut quiil dise cela au Roi. Nos ca: 
nons 110 et 120 m'ont plus que les projectiles qu'on peut fabri- 
quer ehez nous : c'est trop peu. Les canons 87 ont 646 remis6s 
en Dobrogea faute de projectiles. Toutes nos munitions peu- 
vent encore durer un mois! — Il y a des bataillons ă 300: 
hommes. 'Toutes les units sont brisâes; les regiments ont 
leurs bataillons dispersâs: Le d&mânagement des dâpâts a 
rendu inextricable la liaison avec les unitâs. Pas d'uniformes, 
pas de fusils pour les recrues. La VI-e division a recu ă peine- 
300 miliciens pour complâter les vides immenses. Notre armâe 
de Valachie ressemble ă une horde. Si les Russes n'attaquent 
pas vite et en nombre sur le Mures, nous sommes perdus, — 
Stirbey : «Les Russes ? Ils imiteront la division qui s'est pro- 
mense du Danube ă Predeal-Petroşiţa, sans en tirer un feul» 
— Moi: «Raison de plus pour que le Roi avise vite», — Lui: 
«Que ferais tu»? — Il faut appeler Jancovescu—Etat-Major: 
sedentaire et Popovici—Etapes qui doivent connattre Pâtat 
r6a! de Parmâe. Si j'ai dit verite, qua le Roi convoque les chefs 
militaires pour leur demander s'ils prennent la responsabi- 
lit6 de la situation. Selon leur r&ponse, il doit prendre un
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ibue să ia o hotărâre. Şi dacă vrea să reintre în realita- tea constituţională, Corpurile constituite pot să-i dea un sprijin». Stirbey a promis că va transmite de ur: gență, | 

— Sa luat comanda lui Culcer fiindcă a cerut sau să i se trimeată ajutoare sau să fie autorizaţ a se retrage. Lupescu, şeful lui de stat-major, s'a retras cu toate in- :sistenţele lui Iliescu. Scos din serviciu în acelaş timp cu şefui lui, el este însă trimis în Galiţia pe lângă un ge- nerai rus! Se pare că grupul francez este acela care a propus această revocare, am avut această impresie prin “căpitanul Marehant-Perier, aghiotantul lui Berthelot: <Un general care propune să se retragă probează că “este obosit». Dragalina a tost numit în locul lui Culcer, Şi a doua zia fost grav rănit. Comunieaţul a anunţat ră- -nirea, lui, indicând şi calitatea lui,—o inovație, —pentru -a face publie faptul că Culcer nu mai comandă armata I. Aceasta” este iarăşi mizerabila politică a lui Iliescu. | — Deşliu a şters-o şi el la Odessa. A făcut-o întrun mod atât de seeret încâţ nici familia lui nu o ştia. Şi C.. Hiott a părăsit Bucureştiul. Amândoi au uitat eu totul Şi răniții şi săracii! 

III 
"parti, Et sil veut rentrer daus la râalit6 constitutionnelle, il. “y a les 'corps constitu6s qui peuvenţ lui fournir un appui. ÎI] “a promis de trarsmettre urgence. 

On a enlevâ â Culcer son commandement paree qu'il a demand ou des renforts ou Pautorisation de se retirer. Dn coup Lupescu, son chef Etat Major, s'est retiră, malgrâ irisis- “tanece Iliescu. Degomm& en mâme temps que son chef, mais 

  

fait que Culcer ne commande plus la i-tre arme. C'est de “nouveau la misârable politique d'Iliescu,. Deşliu a dâcampâ “aussi â Odessa. I! Pa faiţ si secretement que sa famille Pig- norait. C. Hiott aussi a quitte Bucarest, Tous les deux ont totalement oubli les blessâs et les paâuvres !
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— Veracitatea «Westnikului»: Iată termenii decla- 

'raţiei acestei agenţii asupra catastrofei din Dobrogea: 
«Prupele române şi ale noastre; cu toate că au oprit 0- 

fensiva adversarului, sau retras spre înălțimile nord de 

Constanţa şi de Medgidia»! 
14 Qctombre. — Barbu Stirbey mă cheamă la telefon:: 

«Prinţul Mircea a fost pe punctul să moară; Regele şi: 
Regina au petrecut noaptea lângă el. In împrejurările de 

faţă eşti de părere să fac numai decât Regelui comuni- 

carea ta ?» Eu: «Tot atât de bun Român ca mine, este: 

treaba ta să hotărăşti». 
— Mehedinţi a aflat dola Verzea că marele Duce: 

Serge a talefonat că se putea să ni se dea 20.000 de puşti 

de diferite modele; dar nimic ca artilerie. Mare depre- 
siune în cercurile oficiale. 

— Comunicaţii complimentare (vezi 13 Oect.): nu 
mai avem. şrapnele, nu şe mai trage decât cu obuze. Pro- 

ectilele franceze erau prea groase; au fost prea mult ca- 

librate şi acuma ele fuzează prin închizători. Nu mai 
avem încălțăminte: avem numai căpute — 130.000, dar 
nici o talpă. Părţile sedentare absolut desorganizate. Ca- 
  

— La vâracite de «Westnick». Voiei les termes de sa dt- 
p&che sur la catastrophe de la Dobrogea: «Les troupes rou- 

-maines et les nâtres, tout en entravant Poffensive de Padver- 

saire, se replierent vers les hauteurs du Nord de Constantza 

et de Medgidia» ! 
14 octobre. — Coup de t6l&phone matinal: le Prince Mircea 

a failli y passer; le Roi, la Reine ont pass€ la nuit aupres 

de lui. «Faut-il, me demande B. Stirbey, dans ces conditions, 
faire de suite au Roi la communication?» — Moi: «Tout aussi 
bon Roumain que moi, c'est ă toi d'aviser»,. 

— Mehedinţi appris par Verzea que le Grand Due Ser. 
ge (?) a telegraphi6 qu'on pouvait nous donner 20.000 fusils,. 
diffârents modeles; mais rien comme artillerie. Depression: 

"dans cereles officiels 
— EBtat arme. Communications complementaires (voir: 

13 octobre) : Plus de shrapnels: on ne tire plus qw'avee: 
des obus. Les projectiles francais 6taient trop gros; on 
les a. calibrâs trop forts et maintenant ils fusent par la 

culasse. Pas de ehaussures ; nous n'avons que des empeignes- 
et pas de semelles — 130.000. Les parties sedentaires absolu- 
ment dâsorganisâes. Les camions absolument detraques et
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mioanele, toate stricate şi insuficiente. Pie Pherekyde, care vine depe front, povesteşte că soldaţii au tălpiie de la bocanci legate cu sârmă! Sa dat ordin să nu se dea conserve decât trupelor de pe linia întâi, findcă încep să nu mai fie. D-rul Dinu Brătianu telefonează la, ora 10 seara că ei vor pleca din Sinaia, cu ambulanţa lor, fiindcă linia de foc se apropie prea mult. Buştenii e sub locul inamicului, Averepeu i-a spus că dacă nu primim repede ajutoare, suntem pierduţi! | 15 Octombre. — Comunicatul este bun, afară de punctul Predeal, ceeace confirmă telefonul de aseară: «In valea Prahovei un contra-atac dat de noi nu a reu- şit!» Splendidă ținută a armatei Prezan; succes pe 'ro- tuş şi încă mai mare succes în Valea Uzului. — G. Stir- bey: «Se vede că pe aceste puncte n'avem de a face decât cu Austriaci. Pe Jiu victorie şi ofensiva continuă, Ce sa petrecut cu Culcer? Am văzut ordinile lui: Cocorăs- cu raporta necontenit că nu mai putea să ţie; linia lui de rezistență (de retragere) chiar era depăşită şi el se afla la Bumbeşti : Dragalina i-a încredinţat eri că în- tâlnise două companii, pe ambele aripi, care se retră- zeau fără a fi fost atacate. In asemenea stare de lucruri, 

soldats dont les semelles &taienţ attachâes avec de fils de fer, On a donn6 Pordre de ne fournir des conserves qu'aux trou- pes de premiăre ligne, car on comence d en manguer ! Dr. Bratiano t6l&phone â 19 h. de Sinaia qw'ils vont par- tir avec leurg ambulances, tellement la line de feu se rap- proche. Buşteni est sous le feu des obuses. Averescu lui a diţ que si nous ne sommes pas vite secourus, nous sommes perdus. 15 oetobre. — Ie communiqu€ est bon sauf sur le point Predeal, qui confirme le coup de tel&phone de hier soir: «în valea Prahovei, un contra atac daţ de noi nu a reuşit», Mag- nifique la tenue de larmâe Presan,. Succâs sur le Trotuş et encore plus gros suceăs Valle do PUzu; Stirbey Georges : «on voit bien qu'on a, affaire aux seuls Autrichiens». Sur le Jiul vietoire et Yoftensive continue. Que s'est il passe avec Cu'cer? Jai vu ses ordres: Cocorascu rapportait constammenţ qu'il ne pouvaiţ plus tenir; sa ligne de resistance (rotraite) elle-mâme avait ât6 depass6e et îl âtait sur Bumbeşti; et Dra. zalina lui a confi€ hier quiil avaiţ rencontr deux compag- nies, aux deux ailes, qui se retiraient sans avoir 6t6 atta-
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Culcer întrebase ia 11 Oct. dacă statul major nu era, da- 
tor să examineze posibilitatea unei retrageri, pentru ca 
divizia de Severin-Orşova să nu fie tăiată. Or, Ma- 

vele Cartier, prin ordinul numărul 1927 din 2 Oct. ad- 
misese ipoteza retragerei în caz de presiune, iar Coco- 
răseu afirma că nu mai putea să ţie. De altfel, a doua zi 
după revocarea lui Culcer, Marele Cartier conceda că în 

caz de nevoe armata putea să se retragă spre Târgu- 

Jiu! Din nou preferinţele politice sunt singurele cari 
si-au dat câmp liber! 

Tulcea este evacuată. Aflu aceasta printr'o telegra- 
mă, a Crucei Roşii. Germanii anunţă că au sosit eri la 
Hârşova. 

Asupra Verdunului, comunicatul german spune: 

«Francezii au atacat poziţiile noastre la Estul fortului 
Douaumont; dar au fost respinşi cu mari pierderi». 

Contingentul 1919 a plecat azi dimineaţă spre 
Moldova. D'abia câteva ore de răgaz au fost lăsate ti- 
nerilor recruți. Dealtminterea nici o lege nu a autorizat 
această, ridicare. | 

D. Harcourt, la dejun la mine, mi-a spus că la o con- 
ferință la Boulogne se votase acum patru zile trimi- 
  

qutes. Dans cet tat de choses Culcer avait demand le 11 
oct. si VEtat Major ne devait pas examiner la possibilit€ d'une 
retraite, pour que la division de Severin-Orşova ne soit pas 

coup6e. Or, le Grand Quartier, par numâro 1972 du 2 octobre, 

avait admis lhyvothese de la retraite en cas de pression: or, 

Cocorascu estimait qu'il ne pouvait plus tenir. 

D'ailleurs, le lendemain de sa r&voeation, le Grand Quar- 
tier concâdait qu'en cas de besoin, l'armâe put se retirer sur 
Targu-Jiul! (C'est ecore les prâf6renees politiques qui seu- 

les se sont donnâes libre carriere! 

Tulcea est vacu6. Je /apprends par tâlâgramme de no- 
tre Croix Rouge. Les Allemands publient qui'ils sont arrivâs 
hier ă Harsova, Sur Verdun, le communiqu6 allemand porte 

“les Francais ont attaqu€ nos positions â VEst du tort Douau- 
mont; mais ont 6t6 repoussâs avec grosses pertes». 

La classe 1919 (!) est partie ce matin pour la Moldavie. 
Quelques heures ă peine, de râpit entât6, donntes aux jeu- 

nes sens, Aueune loi d'ailleurs n'a autoris6 cetţe levee. 

Hareourt, ă dejeuner chez moi, m'a dit qu'ă une confâ- 

xvence ă Bonlozne on avait vot6,ily a4 jours, lenvoi de 200.000
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terea de 200.000 de oameni lui Sarrail. Acesta a fost be Punctul să fie demis, — gazetele noastre şi anunţaseră demiterea, lui, — dar s'a, recunoscut până la ce punet o- fensiva era grea, dacă nu chiar imposibilă spre Vardar : <«Stânei prăpăstioase, fără drumuri şi fără posibilitate de a le face. Singur teren accesibil împrejur de Mo- nastir, şi din această cauză nevoie de forţe mari pentru a întreprinde ceva». Şi când te gândeşti că jurnalele noastre anunțau ofensiva victorioasă, cu 15 zile înainte de Cosiliul de Coroană. | D'Harcourt se miră cum de n'au fost consultate Ca- merile nici pentru. a vota războiul, nici pentru legile ne- cesare lui. In Franţa nu sa chemat decât contingentul 1917 şi se combate proectul de a chema! şi 1918! | —- Generalul Zottu a Spus acum şase luni Preşedin- telui Consiliului că a duce războiul pe două fronturi era o imposibilitate, 
Seara se află dela Francezi că am avut un nou suc- ces pe Jiu; câteva sute de prizonieri şi două baterii de “obuziere germane. Se mai confirmă, (d'Harcourt) că Zaintchikowsky,. comandantul incapabil căruia i se da- 

ÎN 
II 

  

Seul terrain du câtâ de Monastir, de lă necessit€ de grandes forces avant d'entreprendre une sortie», FE+ dire que nos journaux annongaient l'offensive victorieuse 15 jours avant le Conseil de Couronne! 
D'Harcourţ s'6tonnait que les Chambres n'aienț &t6 con- 'sultâes ni pour voter la guerre, ni les lois nâcessaires. En France on a appele 1917 et 1'on combat le projet d'appeler 1919. 
Genâral Zotu : I] y a six mois qu'il a dit an President da Conseil: faire la guerre sur deux fronts &tait une împos= „sibilite, 

et 2 batteries obusiers allemanăs, | On eonfirme aussi (d'Hareourt) que Zaintehikowsky, le -commandant incapable, ă qui Pon doit la dâroute de Dobry-
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toreşte dezastrul din Dobrogea, este revocat din comanda 
lui, după cererea formală a lui Berthelot. 

16 Octombre. — Cu veştiie bune revine. şi calmul 
încetul cu încetul. Buletinul este foarte încurajator şi 
fricoşii mai pun o surdină. Joi, la Banca Românească ne 
sileau să reluăm, în două ore, banii Crucei Roşii. Astăzi 

nu mai este vorbă de grabă. Totuşi încă Joi, 13 Octombre, 

Dr. Cealâc a găsit pe Take Ionescu în mijlocul prieteni- 
lor lui, cu Fischer dela Wagon-lits, distribuind paturile: 
unui vagon ! ! Era de faţă şi colonelul Caretaş, scăpat de- 
urmărire. 

Trenurile Iaşi-Ungheni nu mai circulă şi cu înce- 
pere de Marţi nu vor mai fi trenuri nici pentru laşi, 

timp de câteva zile: totul este consacrat transportului 

Ruşilor cari se pare că ar veni în sfârşit în mare nu- 

măr. :Loţi ofiţerii francezi zic că trebue neapărat să mai 

ținem zece zile şi apoi situaţia este salvată. Dar vom: 
avea. oare tunurile şi muniţiile ? 

17 Octombre. — Comunicatul este bun. Succesul nos- 
tru de pe Jiu se accentuează. Culcer îmi spune că ma- 

nevra, care se execută, este indicată de el, numai 

  

ea, est relev6 de son commandement, sur la demande for-- 
melle de Berthelot, 

16 octobre. — Les froussards. Le calme revient peu â 
peu, avec les bonnes nouvelles, Le bulletin est tres recou-: 
fortanţ et les froussards mett=nt une sourdine. Jeudi. ă la 
Banca Romaneasca, on nous obligeait â reprendre Pargent 
Croix Rouge en deux heures. Aujourd'hui, îl n'est plus ques- 
tion de se presser. Mais Jeudi encore, 13 oct. Dr. Ciaiâe a 
trouv6 Take Ionescu au milieu des siens avec Fischer. des 
wagons-lits colloquant les listes d'un wagon; prâsent aussi 
colcnel Caretas, 6chappe ă la poursuite. 

Les trains Iassy-Ungheni ne cireulent plus et ă ă partir: 
de mardi il n'y aura plus de trains pour Iassy pendant quul- 
ques jours : tout est aux transports des Russes qui, sen:blet- 
i, aecourent enfin en grand nombre. Tous les officiers. 
fvangais disent qu'il faut tenir 10 jours et la situation est 
sauvâe. Mais aurons-nous les canons et les munitionst 

17 octobre. — Le communiqut est bon. Notre suctts de 
Jiul s'aceentue. Culcer me dit que c'est la manoeuvre indi- 
qute par lui qui s'ex6eute, seulement ă lui on a refusâ de-
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că lui îi s'a refuzat să dispue de batalioanele detaşate 
dela divizia. de “Mehedinţi, pentru a face mişcarea. Co- 
municatul vorbeşte de violente canonade lă Orşova, 
ceeace este confirmat de Radio din Budapesta : «La vest 
de Orşova am luat printr'un atac bruseat înălțimile care 
comandă localitatea. Este de presupus că inamicul a, 
simţit manevra şi ne contraatacă pe celalt punet>. 

Sau -liberat din câmpurile de concentrări vre-o 
10.000 de Germani şi Austriaci. O fi aceasta consecința 
arestărei Românilor cari locuese în Germania ? Sau 
este o întoarcere spre cuminţenie ? — Se zice că ar fi ŞI 
imposibilitatea, de a construi barăci pentru un efectiv 
evaluat la 200.000 de oameni! 

Pic Pherekyde mi-a scris că la regimentul 11 Siret 
se trimisese dela depozite 300 de oameni care nu ţinu= 
seră niciodată în viaţa lor o puşcă în mână, şi că cu a- 
ceşti nenorociţi trebuiau să meargă la foc în tranşee. — 
Se spunea eri că lui Cocorăseu îi se trimisese oameni 
fără: puşti. Generalul i-a pus pe linia 2-a, numai 

  

disposer de ces bataillons dâtachâs de la division de Mehe. 
dinţi pour faire la, roeade, 

La, communiqus parle de «violente» canonade â Orşova, ce qui est confirme par le «Radio» de Budapest: «ă /'Ouest de Oişova nous avons enleve dans une attaque brusqute les hauteurs qui commandent la localită. Il est a supposer que Vadversaire a senti notre manoeuvre et nous contrebat sur 
Vautre poinţ»,. 

On a libere des camps de concentration environ 10.000 Allemands et Autrichiens, Est-ce la consâquence de. 'arres- tation des Roumains residant en Allemagne. Est-ce un re- tour ă la raison? On git que est aussi l'impossibilit& de construire des baraquements pour un efieotif estim6 &ă 200.00) personnes, 

Pie Phârâkyde m'avait 6erit qwau II-me, Sereth, on a- vait envoye du dâpât 300 hommes mayant jamais tenu un fusil et que c'est avec ces pauvres diables qu'il fallaiţ aller au feu, dans les tranchâes. On racontait hier qv'â Coearescu on avait envoy6 des hommes sans fusils. Le gântral les meţ-
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pentru a face număr pentru ochii aviatorilor care vin să 
recunoască liniile noastre. Ca în Rusia, se aştepta ca un 
-om să cadă pentru ca puşea lui să poată fi ridicată de un 
înlocuitor ! . | | 

— Sobrania bulgărească, a treia sesiune ordinară, 
a fost deschisă Sâmbătă 15 Octombre. 'Tot discursul de 
deschidere este consacrat agresiunei noastre, liberărei 
fraţilor bulgari, eruzimei procedeurilor noastre când 
am pătruns la ei. Gazetele germane (găsesc extracte în 
telegramele Radio) sunt pline şi ele de orori şi de mă- 
-celul prizonierilor, ce ni se atribuite nouă. Mă cutremur 
când mă gândese la consecinţe. 

18 Octombre— Comunicat liniştitor, dar nimic des- 
pre Dobrogea : «Situaţia neschimbată». După Radio 
însă inamicii sunt deja pe linia Ostrov (cel de sus) — 
Babadag, şi cotropirea pare împinsă peste tot. Intr'un 
interview din «Neue Freie Presse», Hindenburg spune 
-că desfacerea de România are avantajul de a le permite. 
-să manevreze, în loc de a fi reduşi la luptă de poziţii ! 
Probabil că manevra cea, mare este prin Dobrogea pe 

" Dunăre. 

Dela colonelul Bacalbaşa, dela Grig. Carp ştiu că uni- 
tăţile noastre de acolo sunt sfărâmate. In reg. 38. 78 
efectivul este redus la 10%. Ruşii nu sau bătut nicăeri. 
Zaintehikowsky, beat sau zăpăcit, nu a dat nici-un or- 
din : atât numai că Ruşii fugeau pe capete. Nu s'a luat 
măcar precauţia de a se scăpa materialul de căi ferate. 

  

tait en seconde ligne pour faire nombre aux yeux des avia- 
teurs qui viennent reconnaître les lignes. Comme en Russie, 
îi attendait qu'un homme tombât pour que son fusil puisse 
Stre ramass6 par un des remplacants. , 

Le Sobranie bulgare, 3-eme session ordinaire, a.-6t6 ou- 
verte samedi, le 15 octobre. Tout le discours est consacre ă 
notre agression, ă la liberation des freres bulgares, âă la 
„cruaut6 de nos procâdâs lorsque nous avons penâtr6 chez 
eux. Les journaux allemands sont pleirs aussi. des sâvices 
et de meurtres de prisonniers qui nous sont attribu6s. Je 
remis en pensant aux consâquences.
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Intre altele am pierdut 9 locomotive (Buteulescu) din care 2 Pacitic. Hiotţ spusese că la Marele Cartier se spera să se scoată 16-—20.000 de oameni din cele patru divizii bătute în Dobrogea. In realitate nu se ştie ce se. mai adună, dintr'âînsele, 
Precis : Cernavoda. nu sa apărat din hpsă de tu-- nuril 

Barbu Stirbey telefonează că a făcuţ Regelui co- municarea mea, Şi că îndată ce se va linişti eu boala Prințului Mircea, Regele mă va chema, - Mihăeseu, administratorul meu, a fost la Giurgiu.. Totul este închis şi părăsit. Se deschid prăvăliile oame- nilor şi poliţia ia ce vrea, şi lasă în loe nişte vagi chi- tanţe pe suma ce-i place. Nu intri în oraş fără, ca să se. adune câini flămânzi, cârd de pisici miorlăitoare... In Severin (Frumuşanu) jaf şi bunul plac. A fugit Costescu, a fugit Tiberiu Axente. G. Constantinescu stă. la vie, iar polițaiul Bungheţeanu arestează oamenii şi le dă drumul pe bani. Nu mai găseşti nimic, Articolele. de prima necesitate au dispărut. Tunurile grele s'au. luat. Oamenii aşteaptă deslegarea, soartei lor cu resem-: narea fatalismului... Idea] Naţional ! 
Jean Cantacuzino a, fugit la Iaşi în ziua înfrânge- rei din Dobrogea. Sora lui, doamna Sturdza, mi-a spus: că în fugă şi-a luat băiatul nevindecaţ dela spitalul şeoa-- lei de poduri şi şosele, iar soţia, sa i-a adus în depozit: arginteria lor şi obiectele de valoare. — Aflu în urmă, că J. Cantacuzino sa reîntors; tot aşa şi N. Xenopol. : — D'Harcourt a vorbit cu Berthelot, căruia, i-a, co-. munieat, conversaţia mea, chiar în acea zi (15 Octombre) când a dejunat, la mine şi i-a explicat motivele refuzu-- lui meu de a face parte din guvern. Generalul este mă- gulit de încrederea ce-i arată Regele, dar situaţia lui este foarte falsă, căci nefiind nimic oficial el trebue să fie circumspect, Işi dă părerea, asupra, lucrurilor, dar nu o poate da încă asupra persoanelor. Dar o va da. Nu este numai generalul Iliescu, «mai sunţ şi Ruşb (sie), şi el trebue să fie foarte prudent. Când lucrurile vor fi regulate, trebue să intru în guvern pentru a realiza «U-
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niunea Sfântă». — Chiar de n'ar fi decât «pentru a îm- 
piedica multe lucruri...» 

19 Oetombre. — Costinescu a spus lui Dobrovici că 
Anglia ne pune un miliard la dispoziţie, iar noi răscum- 

părăm cu 3200 de franci grâul Englezilor. Aşa că râs- 
boiul plăteşte o mie de franci mai mult vagonul de grâu 

pentru consumaţia internă. Dobânzile miliardului se 

umflă, bine înţeles cu atât! «Epoca» din 14 Octombre po- 
vesteşte operaţia şi, ironie sau slugărnicie, ea glorifică 
binefacerile contractului englezesc care ne-a păstrat a- 

cest grâu în ţară! (Toată recolta noastră se află în ma- 

gazie !) 

20 Octombre, — Scenă cât se poate de comică, petre- 
«ută în cabinetul lui Anghelescu: Primarul zicând că 
era pe cale să monteze un spital, când îi sa anunţat că 

se evacuiază... Anghelescu îl întrerupe: «Cine a spus a- 

cest lucru că se evacuiază...?» — Primarul:... «Si cu 
toate aceste mi s'a comunicat.»— Anghelescu: «Niciodată 
nimeni nu s'a gândit la aşa ceva!» Am surâs, şi conver- 
saţia a urmat asupra spitalelor. Astăzi le e ruşine că 
le-a fost frică şi cum Moldova este acum mai expusă ca 
Muntenia, ei se agaţă de Bucureşti. 

  

19 octobre. — Costinescu a dit 4 Dobroviei, que VAn: 
gleterre met ă notre disposition un miliard. Par contre, 
nous rachetons ă 3200 lei le bl€ des Anglais. La guerre paie 
ainsi mille franes de plus le wagon de bl€ consommation în- 
târieure. Les intârâts du millard grossissent 6videmment 
Wautant. I'<Epoca» du 13 octobre raennte Vopâration tout 
mu long et. ironie ou platitude, elle câ'âbre les bienfaits du 
ecntrat anglais qui nous a conserve ce bl6. (Toute notre r6- 
colte est en magasin). - 

20 octobre. — Scâne de hauţ comique dans le cabinet 
d'Anghelescu. Le Maire avanţ dit aviil allait montor nn 
“n6pital lorsqu'on lui a annoncâ qu'on âvacuait... Anghelescu: 

«Qui a jamais dit cela? Evacuer..».—Le maire: «On me Pa 
pourtant communiqu ..x>—A ngheleseu: «Jamais de la vie: per- 
'sonne n'a jamais song€ â cela». Jai souri et on a continu 
-causer hâpitaux. Aujourd'hui, on a honte d'avoir eu la frousse 
“et comme la Moldavie est plus expose que la Valachie, on se 
'vaceroche ă Bucarest,
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Ingrijorare spre Predeal Şi în Valea Oltului. Lupte violente şi continue. Dintr'o convorbire telefonică avută cu ministrul Anghelescu nu ar Teeşi vre-un progres la Predeal. 
2i Octombre, — Ruşii se poartă peste tot ca în țară cucerită. Chiar as.ăzi comandantul etapelor a fost silit sa scrie lui Tatarinoft scrisori de extremă asprime. La Hârşova (raportat da D-rul Constantinescu) ei au tras asupra Primarului, care e rănit. Pradă peste tot şi Do- brogea a fos devasiată de ei. C ămărăşeseu a fost siliţ să intervie în persoană pentru a proteja pe un judecător de pace care voia să-şi oprească un fotoliu în propria lui cameră, care fusese ocupată în lipsa lui de patru o- fiţeri ruşi! 

Toată Moldova le este abandonată şi la tragic se a- daugă şi ridicolul : Nicu Săveanu este numit Comisar 'General, Titulescu este numit Consilier Juridice pe lângă acest comisar, şi amândoi delegaţi pe lângă Marele Car- tier rusesc: Or generalul rus, Iantcevitei, nu înţelege să se stabilească în Moldova! 
— Prinţul Mircea a murit azi noapte la ora 3. El va ÎI 

Jean Cantacuzâna lui-mâme est rentre. Et N. Xenopol aussi. Inquiâtudes du cois de Predeal et de la vallâe de POltul. Luttes violentes et continues, Un coup de telephone du ministre Anghelescu ne semblait pas marquer des pro- râs 4 Predeal, 
21 octobre. — Les Russes se conduisent partout chez Nous comme en pays conquis, Aujourd'hui mâme le commandant 

durâtâ. A Harşova (Dr. Constantinescu) ils ont tirs sur le maire, qui est blossă, Tis pillenţ partout et la Dobrogea a âts 

teuil dans sa propre chambre, oceupte en son absence par 4 -officiers. 'Tonte la Moldavie leur est abandonce et au tragi- que se joint le ridicule: Nieu Săveanu est nommeE ecommis- saire gânâral, Tetulescu est nommE conseiller juridique au- pres de ce commissaire — et les deux, dâlâguâs avpres du Grand Quartier Russe: or. le gân€ral russe Ianchevits, dit-on, n'entend pas se fixer en Moldavie. Le Prince Mircea, est mort cette nuit ă 3 h. On le dâpose 

,
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fi depus provizoriu în capela dela Cotroceni, Curtea- 
de-Argeş fiind prea aproape de frontul dela Olt... 

— Comunicatul are două puncte grave: «Pre- 
dealul, unde trupele noastre şi-au menţinut poziţiile» şi 
Oitul : «pe stânga, Oltului lupta continuă violentă pe tot 
frontul». Este a şasea zi. 

— Oficiosul «I/Indpendance Roumaine» conţine un 
articol ignobil, pe care îl pun la acte: «Plecasem pentru 
a libera pe fraţii noştri de jugul unguresc şi ne-am li- 
berat singuri de dominaţia germană. Numai această vic- 
torie ar compensa toate sacrificiile noastre» ! Evident: 
100.000 de morţi şi răniţi, dar prietenii politici seques- 
tri la bănci şi la petrol. 

„_. — In Dobrogea nu mai avem decât trupe puţine. 
Costel Filiti, reg. 7 artilerie, îmi spune că regimentul 
lui a trecut pe podul dela Măcin şi este la Brăila. Ruşii, 
aproape singuri, ţin linia Babadagului. Germanii au dat 
așa mare importanţă celor petrecute în Dobrogea, încât 
împăratul a hotărât ca al 3-lea regiment prusace No. 29 
să poarte numele de Mackensen. Ei anunţă că ne-au 

  

provisoirement dans la chapelle de Cotroceni. Curtea de Ar- 
ges est trop pres du champs de bataille de Oltul. 

Le communiqu€ a deux parties graves: Predeal oă «tru- 
pele noastre şi-au menţinut poziţiunile» et YOltul: «pe stânga 
Oltului lupta continuă violentă pe tot frontul». C'est le si- 
zieme jour, 

L'officieux «l'Indâpendance Roumaine» contient un ar- 
tiele ignoble joint aux actes: «Nous 6tions partis pour libâ- 
rer nos freres du joug hongrois et nous nous sommes libâr€s 
nous-mâme de l'emprise allemande. Rien que cette victoire 
compenserait tous nos sacrifices». Evidemment: 100.000 morts 
et blessâs : mais les amis sâquestres des banques et des pE- 
troles, 

Dans la Dobrogea nous n'avons plus que peu de troupes. 
Costel Filiti, 7-âme artillerie, me dit que son regiment a 
pass€ le pont qui est â Macin et se trouve ă Braila. Les Rus- 
ses ă peu pres seuls tiennent la ligne de Babadag. Les Alle- 
mands ont donne tant d'importance ă ce qu'il s'est pass en 
Dobrogea que /Empereur a dâcid€ que le 3-e regiment prus- 
sien No. 29 porterait le nom de Mackensen. Ils annoncent
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luat: 152 ofiţeri, 9920 soldaţi, un steag, 37 de tunuri şi 47 mitraliere! 
22 Octombre. — [n biserica dela Cotroceni s'a slujit la ora, 12 înmormântarea, micului Prinţ. Curtea... în în- târziere cu 1/4 de ceas! Lipsă de orice ordine. Pentru a putea răzbi în partea dreaptă, rezervată oficialităților, trebuia, să esealadezi treptele de lemn, prost vopsite, ale: unui tron. Pentru Regina: o pernă de canapea, de măta- se galbenă şi un fotoliu de creton, stil cameră de hotel mobilat. Se avusese ideia ciudată de a se ruga doamnele. să vie în costum, de infirmiere, şi nimic mai puţin oficia] decât fusta, scurtă de pânză albastră, bonetul «cauchois» a lui Lady Barklay şi reverurile roşii la mantaua de <nurse» a Martei Bibescu. Familia Regală, după ce a, însoţit micul corp depus în partea stângă a bisericei, Ya retras fără ca să se fi putut defila în faţa ei sau ca Regele să fi mulțumit. Ca, servitor, un mie paraeliser jerpelit, a adus florile şi le-a aşezat împrejurul catafal- cului,.. . 

— «Monitorul Oficial» anunţă că s'a dat generalu- lui Zaintehikowsky marea Cruce a «Coroanei României»; 
a NI 

nous avoir prig 152 officiers, 9920 soldats, un drapeau, 37 ea- nons et 47 mitrailleuses. 
22 octobre. — Obseques Prince Mircea. — Dans Veglise de Cotroceni, on devait ă midi offieier obseques du petit Prince, La Cour en retarg d'un quart d'heure. Absence de toute or- donnance. Pour rejoindre le est droit du choeur râserv6 of- ficialită, îl fallait enjamber les marehes en bois, mal peintes, d'un trâne, Pour la Reine un coussin de canapă, soie jaune et. un fauteuil en crâtonne, style chambre de garni, On avait eu la singulitre idâe de prier les dames de venir en costume dinfirmieres et rein de moins officiel due la jupe courte, toile bleu et la coiffe cauehoise de Lady Barklay et les revers inearnats du manteau de nurse de Marthe Bibesco. La fa- mille Royale ayant accompagn6 le petit corps dâpos6 dans la partie gauche de la nef, s'est retir&e sans qw 

  

vaeliser» en veston qui apportait les fleurs et les rangeait auton» du catafalque... 
Le «Moniteur Officiel» porte que la grande eroix de la «Conronne» a 6tâ aceordâe ă Zaintchikovsky : du mâme eoup 

17%
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şi că în acelaş timp Moruzi a fost, făcut ofiţeral aceluiaş 
ordin, împreună cu toţi ceilalţi ofiţeri ruşi aghiotanţi 
ai generalului. Ce sar fi putut oferi dacă generalul ar 
fi fost învingător, şi dacă trupele sale n'ar fi rupt-o la 
tugă? Este de plâns! Dealminterea ordinul de zi al ge- 
neralului prin care își ia rămas bun, este un monument 
de imconştienţă ! 

Peste tot sunt conflicte cu Ruşii. Ei tratează pro- 
vinciile noastre în ţară cucerită, şi generalul Popovici 
a plecat în anchetă pe tot frontul Galaţi-Burdujeni. Un 
colonel rus trebuia să însoţească pe Popovici: el a refu- 
zat, «neprimind a fi controlat». Sa dat Ruşilor 36 de 
trenuri pentru transporturile lor: dar ei le oprese pre- 
tutindeni la ora 5, pentru ceai sau pentru repaos. Rapoar- 
te de la Roman şi dela Bârlad, transmise foarte îndulcite 
lui Tatarinoff, îi acuză de jafuri. Ei nu respectă mai 
mult bunurile Statului sau ale Căilor Ferate decât pro- 
prietatea particulară. La Galaţi a avut loc un conflict 
armat între patrulele lor şi ale noastre. La Tulcea au 80- 
nit autorităţile noastre civile şi a fost nevoe de ordine 
formale dela Interne pentru ca ele să fie reintegrate. La 
Piatra nu se mai vede nici un ofiţer român. La, Ba- 

  

Moruzi est fait officier avec les autres officiers russes, aides 
de camp du gensral, Qu'aurait-on pu ofirir si le general 
avait 6t6 vietorieux et si ses troupes n'avaient pas fil6? C'est 
ă pleurer! D'ailleurs, Pordre de jour du general prenani 
conge est un monument d'inconscience! 

II y a partout conflit avec les Russes. Ils traitent nos 
provinces en pays conquis et le gânsral Popovici est parti 
en enquâte sur tout le front Galatzi-Burdujeni. Belaief de- 
vait avoir un colonel pour accompagner Popovici: il a re- 
fuse «n'acceptant pas de contrâle». On leur a donne 36 trains 
pour les monvements: mais ils les arrâtent partout ă partir 
de 5 h. pour le th6 ou pour le repos. Des rapports de Roman 
ei de Barlad, transmis tr&s 6dulcorâs â Tatarinoff, les accu- 
sent de pillages. Ils ne respectent pas plus les biens de LEtat 
ou des chemins de fer, que la proprietă privâe. A Galatzi 
conflits armâes entre leurs patrouilles et les n6tres (Buteu- 
leseu); ă Tulcea ils ont chass6 nos autoritâs civiles et îl a 
fallu ordres formels de /'Intârieur pour qu'elles soient rein- 
tegrâes; ă Piatra on ne voit plus un soldatou un officier rou-
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-zău au băut toată apa de Colonia din farmacie. La Iaşi “Sau legat în plină stradă de doamna Mârzescu şi de doamna, 'Troteanu (2); în orice caz toată femeile sunt ru- gate să nu se arate în publie după ora 6! Furturi, silu- iri, beţii: aceste cuvinte revin la fiecare frază, când îţi vorbeşte cineva de Ruşii la noi. 
Murgăşanu, ca fost filogerman, a fost transferat dela “Corpul I la Armata 4-a, pentru a fi trimis la trupă ! Se zice că fratele lui Iliescu, medic din Craiova, ar fi insti- gatorul. Aceeaşi dispoziţie luată pentru” Bubi Diaman- “tescu, 

După comunicat, situâţia este grea pe văile Praho- vei şi Oltului; sunt temeri în direcţia  Titeşti-Suici- Curtea de Argeş, — Germanii au evacuat Vaux, aşa că brâul Verdunului este reconstituit. — Ruşii sunt bă- “tuţi pe frontul lor dela Narajovka : ei recunosc că au pierdut Poziţii ; respinşi la, sud, la Dorna-Vatra; mal- trataţi pe Narajovka (lupta a ţinut 7 zile) tot respinşi la nord pe Stochod ; parcă s'au desfăcut pentru a forti- fica linia, Carpaţilor-Dunăre, cum pe de altă parte Ger- 
a OI 

main; ă Baeau ils ont bu Peau de Cologne de toutes les phar- -macies; ă Iassy ils se sont pris en pleine rue ă M-me Mar- “zescu et ă M-me Troteanu (2); dans tous les cas, les femmes “sont prices de ne pas se montrer en publice apres 6 h. Vols, viols et ivresse: cela revient ă chaque phrase, gquand quel- "qu'un vous parle des Russes chez nous, 
Murgăşeanu — parceque ex-philogermain — a 6tât trans- f6r€ du premier corps ă la 4-e armâe pour âtre envoy6 ă ia iroupe. C'est le frâre d'Iliescu, mâdecin ă Craiova, qui serait Pinstigateur, Mâme disposition pour Bubi Diamantescu. Situation militaire gengrale, D'aprăs le communiqu6, si- tuation sârieuse Prahova et Oltul; îl Y a de ce e6tâ inquittu- des dans la direction Titesti-Suici-Curtea de. Argeş, Les AL lemands ont &vacu6 Vaux, de sorte que la centure de Verdun “est reconstitude; leg Russes ont le dessous sur leur front Na- ravolka: ils reconnaissent avoir perdu des positions; repous- s6s au Sud î Dorna Vatra, malmenâs sur la, Naravovka, la bataille a durâ 7 jours, toujours repoussts au Nord sur le Stochod ; ils semblent s'âtre dâgarnis pour fortifier la Hgune “Carpathes-Danube, comme ies Allemands se sont affaiblis en 
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manii S'au slăbit în Franţa pentru a duce efortul lor pe 
Dunăre. "Țara noastră devine teatrul războiului ! 

O notă specială: Buletinele germane anunţă că 
Prinţul de Hohenzollern (evidenţ Wilhelm, fratele Re- 
gelui), merge în Transilvania pentru a inspecta trupele: 
care luptă în contra noastră; şi că Prinţul Heinrich de: 
Bavaria, nepotul Regelui Bavariei, care conduce un ba 
talion în contra României, a primit «Crucea de Hohen- 
zollern». a 

23 Oetombre, — Romulus Voinescu, pentru a se dis- 
culpa, de acuzarea că ar fi cerut la, Banca Generală co- 
pie după contul meu curent şi după contul curent a lui 
Culcer, spune că a, fost însărcinat să revadă dosarele 
«suspecţilor acuzaţi de spionaj !» De ce, căci aceasta, era 

„ însărcinarea personală și sustrasă cu mare grije dela, ori- 
ce control, a lui Panaitescu. — Nu a; fost vorba decât (și 
îmi arată hârtia originală) de Petersen, de Salomon- sohu, de Russel, de Boettger, de Roselius, într'un cu- 
vânt de toate capetele mari ale finanţei din Berlin ! 
Ca prostie, e în adevăr frumos ! EI îmi povesteşte. 
descoperirea, asupra unei spioane, a unui lung memo- 
riu al lui Roselius, fotografiat pentru a fi remis lui 

  

France pour porter leurs efforts sur le Danube. C'est bien 
notre pays qui devient thââtre de guerre! 

Une note speciale. Les bulletins allemands annoncent que 
le Prince de Hohenzollern (Guillaume &videmment), frere du Roi, se rend en Transylvanie iînspecter les troupes qui agis- sent contre nous et que le Prince Heinrich de Bayern, neveu- du Roi de Baviere, qui conduit un bataillon contre la Rou- raanie, a recu la croix de «Hohenzollern», 

23 octobre. -- Romulus Voinescu, pour se disculper de Vaceusation qu'il aurait demand Banque Genârale copie de mon compte-courant et du compte-ecourant de Culcer: [I] 
a 6t6 chargâ, de revoir les dossiers des «suspects accusâs c'espionage». «Pourquoi, car câtait le travail personne] et jalousement soustrait ă tout contrâle, de Panaitescu» ? I] n'a 
pas 6t6 question que de (îl me montre le papier originaire) Petersen, Salomonsohn. Russel, Boettger, Roselius, bref tous les gros bonnâts de la finance de Berlin. Ce qui est joli comme annârie, Il me raconte la dâcouverte sur une espion» ne d'un long mâmoire de Roselius, photographi6 pour tre:
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Brătianu, în care erâu menţionaţi toţi oamenii politiei români, — (Nar fi vorba de faimosul dosar în contra lui Bussche, pe care se lăuda Brătianu că-l posedă?) — “Siguranţa mănâncă 120.000 lei pe lună, Panaitescu 

vărat că liberarea din câmpul internaţilor a costat o avere pe Farchy. — Un comandant de câmp de internaţi a realizat în patru zile 60.000 de lei pe spinarea inter- naţilor. Şeful] poliţiei din Severin, Bungheţeanu (vezi 18 Octombre) este un bandit, destituit şi repus la loc cu un suplimenț de soldă, dela clasa, 2-a la clasa I-a, care i se dă din fondurile secrete. — Poliţia, rusească nu ajunge la arbitrarul şi la stupiditatea, Siguranţei noas- tre : şi aceasta o spune inspectorul-şef ! 
Dealtminterea ceeace se petrece este o neruşinare : sa dat drumul la 7000 de Germani şi Austriaci: acum se reiau unul câte unul. Q teroare groaznică ! 
a 

remis ă Bratiano eţ dans lequel 6âtaienţ mentionnâs tous les hommes politigues roumains, (Serait-ce Je fameux dossier “contre Bussche que Bratiano se vantait de possâder ?) La Surât6 mange 120.000 Lei par mois, Panaitescu n'avaiţ pas le sou: il. nage dans Populenee; lors de la panique, i] avaiţ 

  

Pidit6 de notre Suxâte : ces bInspecteur-Chef gui le dit D'ailleurs, ce qui se passe est immonde: on a relâchă. "1009 Allemands et Autrichiens; on les reprend un ă un. Une derreur affreuse,
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24 Octombre, — Comunicatul nostru recunoaşte că. 
am pierdut tranşee pe Dihamul, pe care îl aşează la. 
nord-vest de Azuga, pe când el se află la nord-vest de. 
Buşteni. Buletinele germane dau mare importanţă aces- 
tui câştig. Pentru ei era un punct foarte fortificat. Ei 
arată ca, prizonieri făcuţi de ei: un colonel, 14 ofiţeri 
şi 647 de soldaţi! Comunicatul lor mai vorbeşte de ocu- 
parea unei insule la nord de Pirgos, cu capturarea a 2. 
tunuri de 57. (Insula, se află în sus de Giurgiu). — Din 
nou este îngrijorare în atmosferă. — Ceeace nu împie- 
dică să avem un regiment format din adunături, căruia 
s'a dat titlul-«No. 120 Feldioara !». 

Germanii şi Austriacii au proclamat eri, 5 Noembre- 
st. n. reconstituirea Poloniei în Regat autonom. Guver- 
natorul von Besseler acordase mai. înainte oraşelor de- 
peste 20.000 de. locuitori dreptul la alegeri municipale.. 
Lempieki (Radio) este şeful noului Stat (presupun .şe- 
ful Cabinetului). Pentru Germani este un aliat care va. 
putea să ridice trupe şi să întărească contingentele dela 
graniţă. Eri Duminică, la Varşovia, demonstrațiile sar: 
fi prelungit târziu noaptea. 

  

24 octobre. — Notre communiqu reconnaît; que nous a-: 
vons perdu des tranchâes sur le Dihamul, qu'il place Nord. 
Ouest d'Azuga, alors quiil est Nora-Ouest de Buşteni. 

Les bulletins allemands donnent grande importance.. 
Pour eux ctait un point trâs fortifi. Ils accusent comme- 
prisonniers un colonel, 14 officiers et 647 soldats. Leur com- 
muniqu6 parle aussi de Poceupation d'une île au nord de 
Pirgos, avee capture de deux canons de 57, Il Y a, de nou- 
veau, de linquittude dans Patmosphere. 

Ce qui n'empâche que nous avons un regiment formă. 
de d6bris, auquel on a donnă le titre «No. 120 Feldioara». 

Les Allemands et les Autrichiens ont proclame hier, 5- 
novembre n. s., la râconstitution de la Pologne en royaume 
autonome, Le gouverneur de Bessler avaiţ auparavant ac- 
cord aux villes de plus de 20.000 habitants de procâder â. 
des elections muniocipales. Limpieki (radio) est le chef du 
nouvel Etat (je suppose chef du cabinet). C*est pour les 
Allemands un alli qui pourra lever des troupes et fortifier- 
les contingents de la fronti&re, Hier dimanche, ă Varsovie,. 
les d&monstrations se seraienţ prolongtes tard dans la nuit..
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25 Octombre, — Comunicatul german declară că au luat Omul : acest punct comandă Sinaia şi Buşteni. Co- municatul nostru se mărgineşte a spune : «In Valea Pra: hovei, violente bombardamente». — Germanii maj zic:* «Am câştigat teren în sud de Turnul-Roşu», iar comuni- catul nostru : «Pe malul stâng al Oltului, lupte violente în curs». — Iată 5 zile că ni se spune : lupte violente ! «Giurgiu a fost bombardat», zice comunicatul. Dar zvo- nul că inamicul ar fi trecut Dunărea circulă cu persis- tenţă. 
— Marius Teodorian a revăzuţ pe Netehammer, pe 

care Regele îl mai vizitează. Pentru archiepiscop Re- gele este «h6betâ»! E1 nu ar fi cedat fără, presiunea: Re- gina— Marta, Bibescu.—Regele tot aştepta ofensiva lui 
Hindenburg. (Sic). 

— Generalul Dragalina a muriţ. Dacă ar fi fost lă- sat liniştit la Craiova, în grija lui Poenaru, care ar fi putut să-l caute la timp, este probabil că aceasta nu var îi întâmplat. Inţeleg să trimiţi cuiva chirurgul : în au- 
tomobil, maximum 8 ore; nu porţi pe drumuri, un grav rănit, 30 de ore cu drumul de fer, 
a II 

25 octobre. — Communiqu6 allemand : ils declarenţ avoir pris lOmul: ce point commande Sinaia et Busteni, Notre communiqu& se eontente de dire «dans la vallâe de Prahova. violents bombardements». Les Allemands disent encore: «Nous avons gagn6 du terrain au Sud-Ouest. de Turnu-Roşu > et notre communiquă: «rive gauche Olt combat en cours»; voilă 5 jours qu'on nous dit: combat violent: 
Giurgiu a 6t6 bombardă, mais îl a couru avec persistanece le bruit que lennemi avait franchi le Danube. Marius Teodorianu a, revu Netzhammer, auque] le Roi rend encore visite, Pour Il Archevâque, le Roi este «hâbâte». Il maurait pas câdâ sans la triplice : Reine-Marthe Bibeseo. Le Roi attendaiţ toujours offensive de Hindenbourg sic), 

Le gântral Dragalina est mort. Si on Pavait tran- quillement laiss6 â Craiova aux soins de Poenaru, qui pouvait le soigner ă temps, rien ne serait probablement ar- riv6. Je comprends qr'on envoie son chirurgien â quelqu:an: 8 heures dauto en plus; on ne trimbale pas un grand blessâ6 en 3% heures de chemin de fer! 
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— Culcer a, fost primit de Rege, care i-a zis «tw», 
i-a strâns amândouă mâinile, A făcut apel la fidelita- 
tea lui şi aproape a recunoscut că fusese victima unei 
“intrigi. 

26 Octombre.—G. Stirbey îmi aduce demisia, lui dela 
Crucea, Roșie: i sa rechiziţionat; automobilul, fiindcă 
Prinţul Carol Pa, desemnat... având poftă de un Rolls- 
Royce puternic. — O spun verde lui Henri Catargi. 
faţă fiind şi nevasta sa. 

— Buletinul nostru vorbeşte de tir de artilerie şi 
de infanterie dealungul Dunărei. Deci: o încăerare 
undeva, ! 

De trei zile nu mai sunt trenuri la, vest şi la nord de 
Bucureşti. 'Totul este, evident, teren de luptă. Se spune 
întrun mod copilărese, şi publicul crede, că aceasta, este 
pentru a duce lemne la, Bucureşti ! 

21 Octombre. — Comunicatul nostru este gol, nu ra- 
portează decât violenţa, luptelor în Valea Prahovei şi 
pe malul stâng al Oltului. Al Germanilor mai îngrijo- 
rător: ei ne-au luat înălțimile dela, Spini (ceeace este 
mai jos ca regiunea Racovitză-Țiteşti mărturisită de 
noi); cu 10 ofiţeri şi 1000 de oameni prizonieri! Pe am- 
bele puncte se desemnează un atae erâncen. Ţinem bine, 
dar pierdem mulţi, foarte mulţi oameni... 

  

Culcer a 6t6 recu par le Roi qui l'a tutoye, lui a serrâ 
les deux mains, a fait appel ă sa fidelite, et a presque re- 
connu qu'il avait 6t6 victime d'une intrigue. 

26 octobre. — Stirbey m'apporte sa demission Croix 
Rouge : on lui requisitionne son auto parcegue le Prince Carol la dâsignte ; il a envie d'une Rolls-Royce puissante. 

Notre bulletin parle coups de canon et d'infinterie le long du Danube. Done on en est aux mains, quelque pari. 
27 octobre — Notre communiqu€ terne, ne rapporte que la violence du combatţ dans la vallâe de la Prahova et sur la rive gauche de Y'Oltul, Les Allemands sont plus în- 

quiătants : 'ils nous onţ Pris les hauteurs au dessus de 
Spini (ce qui est plus bas que la region Racovitza-Ţiţeşti, avouâe par nous) avec 10 officiers et 1000 hommes prison- 
niers Sur les deux points se dessine une attaque opiniâtre, Nous tenons bien, mais nouş perdons beaucoup, beaucoup 
de monde,
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Flota rusească a bombardat în zilele de £ şi 4 No- embrie st. n. sărmana noastră Constanţa şi a făcut ra- vagii mari. Pe fronţul Dobrogei, am reluat Hârşova — incendiată de inamice — şi buletinul comunică că Bul- garii au ars Topal, care fiind cu zece km. mai jos de Hârşova, indică o retragere a frontului lor. 
— Culcer a văzut pe Vintilă Brătianu care a mărturisit sincer că singură politica  dictase re- vocarea lui. I-a reproşa faptul că a crezuţ totdeauna în superioritatea Genmanilor şi că sa îndoit de suece- sul nostru. Culcer a Tăspuns că dacă patriotismul lui nu era o garanţie suficientă, mai era o altă garanţie: salvgardarea lui personală. E] nu are decât pensia sa ca să trăiască şi dacă cade Statul român, mijloacele lui de trai dispar. — Vintilă: Nimeni nu pune la, în- doială curajul D-tale; — dar «atmosfera»... şi «opiniu- nile politice» ale prietenilor lui Culcer... cuvinte ce i-au scăpat !! Sectarism prostesc, care nu sa schimbaţ cu toată gravitatea momentelor. 

Culcer mi-a afirmat din nou că tot frontul lui ce- dase; că rapoartele lui Cocorăseu nu mai permiteau 
n 

La flotte russe a bombard6 le 2 et le 4 novembre n. ș, notre pauvre Constantza eţ Y a caus€ de gros dommages. 

    

die par Tennemi, et le bulletin communique que les Bul- gares ont brâl6 Topa] qui, 6tant ă 10 km, plus bas que Har- sova, indique une retraite de leur front. 

avait un autre garant: sa sauvergarde personnelle, I] ma due sa pension pour vivre eţ si TEtat roumain tombe, ses moyens d'existance disparajssent, — Vintilă  IBratţiano: «Nul. ne doute de votre courage, mais «latmosphăre»... et les mots «opinion politique» des amis du Culcer a 6t6 lâche€. Sectarisme bâte, qui n'a pas chang6 malgre la gra- vit6 des &vânements. 
Culcer m'a afirme de nouveau que tout son front a- vait câd€; que leg rapports de Cocorascu ne laissaient
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nici un dubiu; că Dragalina îi mărturisise că mergând 
pe iront, imediat ce luase comanda, a oprit 2 compănii 
cari părăsiseră poziţiile lor fără să fi tras un foc de 

puşcă; că Col. Anastasiu şi-a părăsit poziţiile descope- 
rind Târgul-Jiu; şi că fără nebuhia centrului bavarez, 
care sa năpustit asupra orașului pierzând orice con- 

tact cu aripile sale rămase înapoi, niciodată Dejoianu, cu 
cele două batalioane ale lui, mar fi putut să-i ia în 
flanc şi să dea peste cap toată divizia. De altfel ma- 
nevra lui Dejoianu, “adus. din Severin şi executând ma 

nevra, care de 45 de zile era, din lipsă de rezerve, singu- 

ra, manevră pe care o putea face pe un front atât de în- 

tins, fusese prescrisă de el şi Dragalina a, triumfat cu 

planul lui. Dealtmintrelea Germanii au adus o nouă di- 
vizie şi de 3 zile comunicatul nostru este mut asupra a- 

cestui câmp de luptă. Culcer mi-a mărturisit că trupele 
sale, după luarea, Merişorului, au masacrat 80 de Ger- 
mani şi câţiva ofiţeri cari se predaseră. Faptul a fost 

constatat de Germani şi relevat în buletinul lor. Culcer, 

evident, deplora. faptul. 

  

prise ă aucun doute; que Dragalina lui a avou6 que s*- 
tant rendu sur le front de la prise de commandement, il 
a arrât6 deux compagnies, qui avaient quitt leurs posi- 

tions sans avoir tir€ un coup de fusil; que le colonel Anas- 
tasiu a quitt€ ses positions et dâcouvert Targu-Jiul et sans. 
la folie du centre bavarois, qui a fonc6 sur la ville, perdant 
tout contact avec les ailes restâes en arritre, jamais De- 
joianu avee ses deux bataillons maurait pu les prendre de: 
flane et culbuter toute la division. D'ailleurs, la manoeuvre 
de Dejoianu, amân6 de Severin, en exâcutant la rocade qui 
depuis 45 jours 6tait, fante de râserves, le seule manoeuvre: 
ă laquelle il put se livrer sur son front tellement tenda, 
avait &t& preserite par lui (Culcer) et Dragalina avait 
triomph€ avec son plan. 

D'ailleurs, les Allemands ont amen6 une nouvelle divi- 
sion ef depuis trois jours nos communiquss sont muets sur 
ce champ de bataille, Culcer m'a avout que ses troupes 
avaient, aprs la prise du Merisor, massacr& 80 A]lemands 
et. quelques officiers qui s'taient rendus. Le fait avait 6t6 
ecnstat6 par les Allemands et relevâ dans leurs bulletins. 

Culcer 6videmment dâplerait le fait,
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28 Uctombre, — Buletinul nostru: mai mult, ca sear-- 
băd. El menţionează în special violența, - atacului pe: 
aripa noastră stângă din valea Prahovei. Buşteni? Po- 
iana 'Ţapului ? M. Pherekyde spunea eri că de Miercuri. 
se anunţa un atac general românesc, şi era cam îngrijat de lipsa de ştiri, 

Buletinul german semnalează moartea Prințului: 
Henrie de Bavaria, care fusese decorat în Dobrogea 
(vezi 22 Oct.), rănit mortal la 7 Nov. şi încetat din viaţă, 
în noaptea de 7 spre 8. Cu prinţul de Hesse, este al. 
doilea, Prinţ de sânge ucis pe acest front, 

— De notat o corespondenţă Radio din Paris, dis- tribuită gazetelor dar suprimată de censură, care sub 
pretextul de a arăta tot ce nea trimis Franţa şi tot ce ne-a dat Rusia, ne trage un “bobărnae: «Se credea că ar-. mata română prezinta toate garanţiile necesare pentru. a resista, forţelor ce Statele Centrale erau în stare să îi opue>... «România, puţin surprinsă de metoadele răsbo-. iului la, eare nu era preparată...» 

29 Octombre, — Comunicatul nostru poartă stampila: 
uşurinţei extraordinarului nostru stat-major ! Pentru IRI RI 

28 octobre. — Notre buletin plus que terne. [] mentionne sp6eialement la, violence da Vattaque sur notre aile gauche, vall€ Prahova. Busteni ? Poiana Țapului ? Phârekyde disaiţ hier qw'une aitaque genârale roumaine âtaiţ annoneâe de- puis mereredi eţ se montrait soucieux de labsence de nou- velles. 
: ” 

Le bulletin “allemand signale la mort du Prince Henri de Bavicre, qui avait 6t6 dâcorâ en Dobrogea, blessâ mortelle-- ment le 7 novembre et ded nuit du 7 au 8, Avec le Prince de Hesse cest le second Prince de sang tu€ sur ie fronț, A noter una correspondance «Radio» de Paris. distribue aux journaux, mais supprimee par la censure, qui sons prâ. 

  

et tout ce que la Russie nous a donne, nous administre un bon coup de patte: «On croyait que Parmte roumaine prâsen- tait toutes les garanties n6cessaires pour râsister aux forces „que les Etats centraux &taient en 6tat de lui opposer>... «La Roumanie, an peu Surprise par les mâthodes de guerre aux- quelles elle n'staiţ pas prâpar&e, .» 
29 cetobre, — Notre communigu€ porte Pembrointe da la lsgeretă de notre extraordinaire Etat Major. Pour la pre-
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prima oară se vorbeşte de lupte pe malul drept al Oltu- 
ivi: «Am oprit atacul inamic la, Riglăul şi Sărăcineşti». 
Toată lumea cunoaşte Sărăcineştii lui Dissescu, la por- 
țile Râmnicului-Vâlcei, dar nimeni nu cunoaşte un Să- 
răcineşti pe graniţă; iar asupra Riglăului harta e mută. 
A fost ca un trăsnet în oraş! Comunicatul adaugă că 
la est de Olt am progresat şi luat muntele P'runţile. Die- 
ționarul arată: Frunţilă în Vrancea şi în Gorj şi atâta 
tot ! 

Germanii, din contra, afirmă că au progresat la 
sud de 'Turnu-Roşu şi că au întrecut sectorul Băeşti. 
Presupun: Băiaşi, râu la sud de Spini, căci Băeşti este 
foarte aproape de Curtea de Argeş, ceeace ar fi îngro- 
zitor ! 

În definitiv: nici o ameliorare serioasă, Darvari îmi 
spune că Buşteni numai există! Eri: mare afluenţă de 
răniţi... 

— Am văzut eri pe d'Harcourt, bolnav. După ce a 
insistat asupra binelui ce ar resimţi ţara prin intra- 
rea mea în guvern, ara ajuns a vorbi de Rusia. — Eu: «Am trecut drept adversar al Franţei, când în realitate 
voiam neutralitatea fiindcă îmi este frică de Rusia...»— 

    

miere fois on parle de luttes sur la rive droite de POltu) . «nous avons arrâtte Pattague de Pennemi ă Riglaul et Sara. cinesti». Tout le monde connaiţ Saracinesti de Dissescu, aux portes de Ramnicul-Valcea et nul ne connait un Saracinesți sur la frontiâre. Ce fut une train6e de poudre en ville. Quant au Riglaul, cartes muettes ! Le communiqut a- joute qu'ă PEst de POltul nous avons progress et pris le «Muntele Fruntile» — les dictionnaires donnent «Fruntile» en Vrancea et en Gorj et pas autre chose. 
Les Allemands au contraire affirment avoir progress Sud de Turnu-Rosu et avoir depass6 le secteur Băesţi (je suppose Baiasi, cours d'eau au Sud de Spini — car Baesti est tout pres de Curtea de Argeş, — ce qui serait 6norme). 
Bref, pas d'amelioration serieuse, Darvari me diţ que Busteni n'existe plus. Hier grande affluence de bless6s.., Vu hier d'Hareourt malade. Apr&s avoir insist sur le bien “que ferait au pays mon entrâe au gouvernement, nous vin- mes ă parler de la Russie. Moi: «Jai pass6 pour combattre li France, alors que je voulais la neutralit€ Darce que j'ai peur
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EI: «Şi nouă! Şi dacă vrem o Românie tare, este fiindcă. căutăm ceva de opus Rusiei»! — Acesta nu este pri- mul svon ce-l am asupra divergenţei dintre Francezi şi Ruşi. 

— La amiazi găsese o convocare pentru ora 4, la M. S. Regele. Audienţa a ţinut o oră şi jumătate. De- ce ?... Situaţia s'a întărit; E] na fost niciodată pesimist; le zicea: «Granița, este la 10 zile de mers, nu se vine aşa dintr'o dată asupra Bucureştilor...» — Buy: «Panica pe care au răspândit-o sferele înalte, este o ruşine; ce în- semnau acele mutări?» — Regele: «Pentru cele mai rele eventualităţi trebuese luate Precauţii; dar nu se mută decât lucrurile secrete». — Eu: «La ce bun, căci dacă cade Bucureştii, ţara este tăiată şi suntem Îngenuchiați».. — Regele : «Nu, dacă armata este salvată». Şi atuncea; Regele desvoltă ideia, că dacă se părăsea Oltul, care este c linie rea de apărare, şi se lua o linie de apărare la estul Bucureştilor, armata rămânea intactă : <în acest mod era strategiceşte o' posibilitate de a, scăpa armata». Pare a reeşi din convorbire, că astăzi acest proect nu ar 
a 

de la Russie». — Lui: «Nous aussi ! Bţ si nous voulons une- Roumanie forte, “est que nous cherchons quelque chose ă opposer ă la Russie 1». — Ce n'est pas le premier âeho que: j'ai de la divergence entre Francais et Russes, 
A midi je trouve convoeation pour 4 h. chez Sa Majeste,. Audience d'une heure et demie. Pourquoi ?... La situation s'est raffermie ; Il n'a Jamais 6tâ pessimiste; I] «leur» disaiţ: la frontiăre est â, 10 jours de marche ; on n'arrtve pas aussi: en une enjambâe sur Bucarest... Moi: «La panique que les hautes sphâres ont r&pandue est une honte; que signifiaient ces demenagements 9, — Le Roi: «Pour les pires eventua-- lites il fauţ toujours prendre des prâcautions; mais on n'em- porie que les. choses secretes». — Moi : «Pourquoi faire, puis- que, si Bucarest tombe, le pays est coup6 ei nous sommeş & genoux ?» — Le Roi: «N on, si larmâe est sauvâey. — Et a lors le Roi-dâveloppe Vidâe que si on avait abandonnâ POltul, qui est une mauvaise ligne, et pris une ligne de dâfense a Est de Bucarest. Parmâe restaiţ intacte : il y avaiţ stratâgi. quement possibilit6 de sauver ainsi arme, Aujourd'hui —. semblait-il râsulter de la conversation — ce projet ne seraiţ:
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mai fi aplicabil. — Ar admite oare acum. Regele conclu- 
zia mea: Bucureştii luat, este sfârşitul răsboiului nos- 
tru? Ruşii au trimis 5 corpuri, dintre cari al 4-lea 

«corp siberian şi divizia de infanterie (acea dela Con- 
stanţa-Petroşiţa, — vezi 13 Oct.) pentru Dobrogea.—Re- 
gele : «Dar de o lună ar fi trebuit să vie! Ei se mişcă 
întotileauna încet, încet. Am fost silit să scriu, după cum 
stii, Impăratului, care a aprobat planul. meu!» — Eu: 
«Sunt trupe de rezervă in interior, sau trupe luate de 
pe alt front» î. — Regele: «Nu, este armată luată dela 
Riga». (Cât de mult justifică aceasta ceeace spusesem 
la Consiliul de Coroană!). 

Am profitat de faptul că proectul de a părăsi Bu: 
cureştiul nu mai era la ordinea zilei, pentru a cere Re- 
gelui ca tezaurul Băncei Naţionale să fie readus la Bu- 
cureşti: «Acest tezaur ar fi mai în siguranţă -aci decât 
pe malul Prutului şi ce mare asigurare pentru public»! 
— Am revenit desluşit, de două ori. asupra acestei idei: 
<Trebue ca M. V. să o ceară guvernului său». 

O idee justă: La armata a 4-a, totul a mers bine 
fiindcă comandamentul a. fost mereu cu trupele. Culcer 

  

plus praticable. Le Roi admettrait-il maintenant ma conelu- 
sion : Bucarest pris est la fin de notre guerre ? 

Les Russes ont envoyt 5 corps, dont le corps 4-e sibâ- 
rien et la division de fusiliers (ceux de Constantza-Pietro- 
sita — v. 13 oet.) pour la Dobrogea. «Mais îl Y a un mois 
-qwils auraient dă venir ! Ils sont toujours lents, lents. J'ai 
dă crire ă l'Empereur, comme vous savez, qui a approuvă 
man plan», — Moi: «Et-ce des râserves de Lintârieur ou des 
troupes prises sur un autre front»? — Le Roi: «Non, 
C'est de larmâe prise ă Riga». (Comme cela justifie ce que 
Jai dit au Conseil de Couronne )). 

Jai profite de ce que le projet d'abandonner Bucarest 
n'6tait plus de mise, pour demander au Roi que J'encaisse 
de la Banque Nationale rentre ă Bucarest, «Ce tresor se- 
rait plus en surâte ici, que sur les bords du Pruth et quelle 
assurance pour le publice!» — Je suis revenu explicitement 
deux fois sur celte idee: «il faut gue Votre Majeste le de- 
mande ă son gouvernement». 

Une idâe juste: ă la 4-e arme tout a bien marche par- 
ce que commandament a 6ţ6 constamment avec les trou-
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a făcut-o la, început şi a avut suceese, — «De ce ne lip- 
sesc puşti» ?. — Regele: «Regele Carol se opusese să se 
cumpere. puşti de rezervă (?!). — I-am cerut în 1913 
să avem o puşcă şi jumătate de om. El mi-a răspuns că 
«erau idei stupide». Fiul Meu era de faţă». (Dece această 
ătestaţie?). — Bu: Dar de atunci? — Regele:  «F'ran- 
cezii sunţ de vină, căci de mult erau comande făcute». — 
Eu: «Dar la început Austriacii ne-ar fi daţ câte am fi 
vrut, în schimbul benzinei». — Regele: «Da. Dar deo- 
sebirea de calibru»? (Nu înţeleg obiecțiunea, fiindcă 
Regele adaugă că avem acuma: calibrele 6%, 8, puşca 
Lebel şi puşea cea veche!) Asupra generalilor, cum eu atacasem pe Iliescu: «Dar Bertheloţ mi-a spus că se lucrează foarte bine cu el, Berthelot se înţelege bine cu Belaief, foarte gentleman. — Culcer sa arătat în ade- văr obosit. (Spusesem: M. V. q fost prea aspru cu el). Lupescu este acela care trebuie să-l fi influenţaţ;: nervii au făcut din Lupescu o cârpă : nu se mai ţine în picioa- 

re. Crăiniceanu a mers foarte bine la început, apoi nu ştiu ce sa întâmplat, căci şi-a perdut capul...» — Bus 

  
    

pes. Culcer Va fait dans le commencement et il a eu des suecăs. — «Pourquoi manquons-nous de fusils ?> — «C'est le Roi Carol qui s'est oppos€ â ce qu'on en achete de r6- serve (!?). Je lui ăi dâ&mande en 1918 den avoir 1% par homme. Il m'a râpondu que «c'Etait des idâes stupides»: mon fils 6tait prâsent». (Pourquoi cette attestation 2), — Moi: Mais depuis? — «Les Francais sont fautifs parce qu'il y avait depuis longtemps des commandes de faites», Moi : Mais au commencement les Autrichiens en auraient donn tant qwon aurait voulu pour de la benzine.., — Lui : «Oui ! Mais la diffârenee de calibre ?». (Je ne comprend pas Pobjection parce que la Roi ajoute que nous avons mainte- nant le 62%, le 8, le fusil Lebel, le fusil ancien!), 
— Sur les genraus, moi ayant attaque Iliescu: «Mais Berthelot m'a dit qw'on travaille trâs bien avec lui ; Ber- thelot s'entend bien avee Belaief trâs gentleman ; Culcer a reellement marqgu€ de la fatigue. (Javais dit: «Votre Ma- jeste a €t€ trop dure avec lui»). Cest Lupescu qui a dă beaucoup Vinfluencer ; les nerîs ont faiţ de" Lupescu une loque : il ne peut se tenir debout. Crainiceanu a tres bien mareh6 dans le commeneement, puis je ne sais ce qui est ar-
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«Capul pe care nu l'a avut niciodată». — Regele : «Pe 
Olt se găseşte un ofiţer, care şi-a făcut toate studiile în 
Germania şi care se bate foarte, foarte bine. (Lăzărescu). 
(Intorsătura, frasei părea, că vrea să zică că se bătea 
foarte bine, cu toate că a fost crescut în Germania...!). 
Generalul Paraschiv Vasilescu este foarte bun; ştii pen: 
tru ce ? Pentrucă e sgârcit»>!—Nu înţeleg. Atunci Regele 
îmi explică că el a încălțat divizia lui cu opinci, şi că 
are toată provizia de bocanci intactă ! Inaintea acestui 
criteriu militar, mă înelin. 

Am deschis chestiunea prizonierilor: actele dresate 
de Germani în contra noastră, greutatea de a ne putea 
servi de prezenţa, prizonierilor bulgari, toţi sau aproape 
toţi curăţaţi; am găsit pe Rege foarte puţin sensibil în 
această chestiune:  «S'au ucis prizonieri din ambele 
părţi; nu Ruşii au executaţ pe prizonierii noştri hbul- 
gari, ci Sârbii, cari nu sunt Sârbi; ofiţerii da, dar trupa 
este cehă sau croată, 

Povestese anecdota, culeasă de Țigara, acum o săp- 

  

riv6, il a perdu la tâte...». — Moi: La tâte qu'il n'a jamais. 
eue. — «ll y a sur IOlt un officier qui a fait toutes ses. 
Gtudes en Allemagne, qui se bat tres, tr&s bien, Lazarescu. 
(La tournure semblait vouloir dire qu'il se battait trăs. 
bien quoique 6lev6 en Allemagne !). Le gânâral Paraschiv 
Vasilescu est trâs bon: «Ştiţi pentru ce? Pentru că e sgâr- 
cit». — Je ne comprends pas, Alors le Roi m'expligue qui 
a fait marcher sa division en «opinci» et qu'il a toute sa 
provision de chaussure intacte. Devant ce eriterium mili- 
taire, je m'incline, 

Ayant entâmă la question des prisonniers, les  actes: 
dresses par les Allamands contre nous, lennui de ne pou- 
voir faire tat des prisonniers bulgares, tous, ou a peu 
prâs, nettoyes; Jai trouve le Roi trâs peu sensible ă la 
question. «On a tu6 des prisonniers de part et d'autre? 
Ce ne sont pas les Russes qui ont exâcut6 nos prisonniers 
bulgares, mais les Serbes, qui ne sont pas des Serbes; les 
cfficiers, oui, mais la troupe est, techeque ou croate, en ma: 
jorits des dâserteurs qui ne pouvaient esptrer la vie sauve». 
(Je comprends que guelques officiers m'aient pas plus de 
scrupules qne cela) ! 

Je raconte l'anecdote recueillie par Tzigara, il y a une.
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tămână, dela ţăranca din Cornetu, vizitată de o patrulă dublă: germană tare, fără să o inaltrateze, i-a luat mă- iaiul şi toate bietele ei provizii. Regele adaugă: «Au vrut să aibă şi fete; le-au avut, dar a doua zi de dimi- neaţă ai noşiri au venit şi i-au prins pe toţi!» (Aces- tea sunt evident istorioare inventate, cari i-se povestesc la Cartier drept informaţii). 

Reamintese destrăbălarea, internă, scandaloasa atot- puternicie a lui Panaitescu, arestările arbitrare şi mă “întind lung asupra cazului lui Radu Ivănescu şi al lui Petro dela Sinaia. Regele ştie că au fost liberaţi din arest pentru bani! 
Amiralul Gracoski îmi spune că Ruşii au distrus toate la, Broşteni — «domeniul Regelui», repetă amira- lul, — şi că acest fapt trebuia să fie adus la cunoştinţa Impăratului. E] se urez, la Rege pentru ca să-i remită, te- legrama. 

30 Octombre, __ In capul gazetelor apare decizia lui Șerban, prefect de 'Tulcea (ocupată de Ruşi). E] opreşte vânzarea de alcool, a apei de Colonia şi, de orice parfum 

      

a 
semaine de la Paysanne de Cormnetul, awune double pa- trouille allemande a visitee sans la molester, lu; prenanţ seulement son «mălai» et tout ce au'elle avaiţ de pâuvres provisions. Le Roi ajoute : «Ils ont voulu avoir aussi des filles ; ils les ont eues ; mais le lendemain matin les nâtres sont venus et les ont tous pris !» (Ce sonţ €videmment les histoires inventâes qu'on lui raconte an Quartţiey n guise d'intormations p. 

Duissance de Paraiteseu, les arrestations arbitraires eţ je m'6tends longuement sur le cas de Radu Ivanescu et de Petro de Sinaia. Le Roi. sait qwon a  libâr6 du monde moyennani finarees ! , 

30 octobre. — En tâte des journaux un arrâtă de Şerban, prâfet de Tulcea (oecup6 par les Russes). I] „dâfend la 

18%



214 NOTE POLITICE — 1916 

cu bază de alcool. Aceasta este mai semnificativ decât 
„Orice. 

— D- Dinu Brătianu vine să mă întreţie de o chetă 
de făcut de Ministerul de Răsboi. Se vor lua. ordonan- 
țelor şi sanitarilor uniformele lor pentru a fi date regi- 
mentelor, iar ei vor fi îmbrăcaţi cu haine civile care se Vor cerşi: «Am fi avut destule echipamente, dar în de- 
zastrul dela Sibiu oamenii au aruncat tot ce aveau: ra- hiţe, mantale, tunici». (Dar pentru D-zeu, câți erau!). 

-— Ca documentare a clicei militare : prefecţii au 
fost trimişi pe front pentru a-şi da seama de spiritul 
trupelor ete. Dunca (prefect de Buzău) a primit o scri- 
soare de la un ofiţer foarte sus pus (Iliescu?) prin care 
îi se recomandă să înnegrească cât va fi posibil pe ge- 
neralul Arghirescu. Dunca a păstrat documentul. 

— Comunicatul este îngrijorător. Pe terenul Dra- 
goslavelor ni se vorbeşte de lupte cu Germanii la Le- 
reşti şi Cândeşti, ceeace ar indica că Mateiaşul oste întors ! 

31 Octombre. — Carp află dela Mişu Cantacuzino. 
care venea dela Consiliul de miniştri. că Orşova ne-a fost luată. ” 

  

vente de tout alcool, de Peau de Cologne et de tout parfum di base d'alcool. Cela en dit plus long que tout. 
Notre preparation. — Mr, Dinu Bratiano vient m'en- tretenir de quâtes î faire par le. ministere de Ja guerre. On va prendre aux ordonnances eţ aux sanitaires leurs unifor- mes pour les donner aux regiments, et on habillera ceux-ei d'effets civiles ă qusmander,. «On aurait bien eu assez d*- quipement, mais dans la dâbâecle de Sibiu les hommes ont tout jetâ : sac, manteau, tunique». (Mais combien 6taient- ils, bon Dieu ?). 
Pour documenter Ia clique militaire: On a envoyă les „prâfets sur le front pour se rendre compte de l'esprit des troupes, ete. Dunca a recu une lettre d'un officier tres haut plac€ (Iliescu ?), lui recommandant de noircir autanţ que possible Arghirescu, Il a gardâ le document. 
Le communiqus est inquistant : sur le terrain de Dra- goslavele on nous parle de luttes avec les Allemands â Le- reşti et Candeşti, ce qui indiquerait que le Mateiaş este tournă ! 
31 octobre. — Carp tient de Michel Cantacuzene, qui venait du Conseil des ministres, que Orşova nous a 6t€ prise. 
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Comunicatul constată că succesul nostru pe Jiu a fost foarte efemer : Ne batem din nou la Bumbeşti. Ger- manii au reparat repede eşecul diviziei bavareze. Au a- dus divizia 47 care, după Mitilineu, care a fost pe front cu Berthelot, are aerul că, ese dintr'o cutie, atâta este. de proașpătă şi bine echipată. 
Buletinul] statului-major dă forţele care sunt eşa- lonate pe frontul nostru : Muntenia, Germani şi aproa. pe de loe Austro-Ungari ; Moldova, numai . Austro- 

Ungari. 
1 Noembre. — Gazetele publică, după «Le Temps», un interview a] Regelui acordat ziarului «Times». Henri Catargi mă întreabă dacă canose ceva mai demn? [i 

răspund imediat că sfârşitul ar fi putut fi altminterea... şi încă. câteva rezerve de făcut! — «Am luat în braţe cauza, dreptăţei — şi am avut conştiinţă de sforţările pe 
care le făcea inamicul pentru a ne angaja. prin intrigi 
subtile, ca, să luăm partea contrară intereselor noastre !». 

— Azi dimineaţă, subită bombardare a Bucureşti- 
lor de către avioane, 8 zic unii, 12 alţii. S'a tras foarte 
mult cu tunul; şrapnelele noastre au găurit acoperişuri, 
ÎN N NI 

Le communiqu€ constate que notre suecăs fut bien &phâmere sur le Jiul: nous nous battons de nouveau â Bumbeşti. Les Allemands ont vite repară Vâchec de la di- vision bavaroise. Us ont amenâ la 47-e division qui, me disait Mitilineu qui fut sur le front avea Berthelot, a air de sortir d'une boîte, tant elle est fraiche et bien 6quip6e. Le bulleţin de VEtat-Major donne les forces qui sont 6ehe- lonnees sur notre fronţ: Valachie, Allemands et presque pas , d'Austro-Hongrois ; Moldavie, rien que des Austro-Hongrois, l-er novembre. — Les journaux publienţ dapres «Le Temps» une interview du Roi accordâe au «Times». Henri Catargi me demandait si je connais rien de plus digne ? Je lui reponds de suite que la fin aurait pu tre diffârente. Et quelles autres râserves ă faire! Nous avons «6pous6 la cause de la justice» — et nous avons eu «conscience des efforts que faisait Pennemi pour nous engager par de subtiles intrigues pour nous faire prendre parti î Vercontre de nos intârâts !'» Ce matin, subiţ bombardement de Bucarest par des _u- avions — 8, disent les uns, 12 disent les autres. Nous avons co- pieusement tirâ le canon, les fusâes de nos shrapnels onţ .
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„cu toate acestea nici un aparat de vânătoare, nici unul. 
care să se fi ridicat. Şi aviatorii francezi nu lipsese pe 
străzile noastre ! | | 

— Eram convocat la, Regina — un comitet : soseşte 
"vestea că Buftea este bombardată, că grădinarul a fost 
ucis că fabrica, este în flăcări, dar că copiii regali sunt 
la adăpost în subsol. Regina, subit gânditoare, privire 
visătoare; cearcăne îi apar la ochi; lungă, tăcere... De- 
setul şterge pe furiş colţul ochiului şi, tresărind de odată, 
Regina, cheamă pe Balif pentru a-i da un ordin relativ 
la Buftea Multe lucruri au trecut în această privire 
pierdută... 

La acest comitet Angelescu îmi spusese: ştirile 
nu sunt grozave. De fapt, buletinul este foarte trist. 
Pe Jiu suntem respinşi sub Bumbeşti : aceasta înseam- 
nă pierderea Târgu-Jiului. — La Dragoslavele. aripa 
noastră stângă a cedat: Germanii confirmă luarea Cân- 
deştilor şi anunţă 1000 de prizonieri ! Despre Orşova. 
comunicatul nostru este mut, dar pomeneşte de acţiune 
de artilerie «la Cerna». Insă Cerna curge la, vest de Or- sova ! . LS 

  

trou6 des toits, mais pas un appareil de chasse, pas un que 
nous ayions lancâ. Ce n'est pas les aviateurs francais qui 
manquent dans nos rues pourtant! 

” J'6tais convogu chez la Reine; — un comit. Arrive la 
nouvelle que Buftea est bombara, que le jardinier est tue, 
que la fabrique est en feu, mais que les enfants royaux sont 
ă Pabri dans 'le souterrain. La Reine, subițement pensive, le 
regârd dans le vague ; les yeux se cernent ; long silence... Le. 

"doigt essuie furtivement le coin de l'oeil et, comme en sur- 
saut, la Reine appelle Ballif pour lui donner un ordre relatif 

“4 Buftea. Bien des chosse ont pass€ dans ce regard perdu... 
Anghelescu, ă ce comite, m'avait dit: «Ştirile nu sunt 

grozave». De fait, le bulletin est bien triste. Sur le Jiul nous 
„sommes refoults au dessous de Bumbesti : c'est la perte de 
" Targul-Jiul. A Dragoslave nous c6dons ă Paile gauche : les 
“Allemands confirment la: prise de Candesti et annoncent 1000 
prisonniers. Pour Orsova notre communiqu6 est muet, mais -il parle d'adtion d'artillerie ă «la Cerna». Or, la Cerna coul€ 

“ă POuest de Orsova! ” :
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— Fratele Regelui se află pe graniţa Transilvaniei. Venirea. lui era anunțată încă dela 22 Octombre. Armata da i-a oferit. un banchet, Radio comunică, că Prinţul a declarat la, banchet, că prin prezenţa sa vrea să ex- prime armatei şi poporului sentimentul revoltei ger- mane în contra violărei credinţei. Deci aceasta este o manifestaţie voită, 

2 Noembre. — Cum se serie istoria : Toată lumea 
este convinsă că retragerea lui Prezan sa operat în li- nişte. Wyzanti, sosit de pe front. povesteşte : Când sa 
ordonat, verbal, din grupă în grupă. retragerea, care nu era de loc nici preparată dinainte, nici anunțată, la 
aripa dreaptă a avut loc o fugă nebună, oamenii arun- când armele, grupele îmbrâneindu-se şi unităţile des- 
trămându-se. Distanţa până la graniţă a fost parcursă în două zile, dela, 29 Septembre la 1 Octombre. 

— Vasiliu ştie că Procopiu şi Banu au luat copie 
după registrele lui Giinther. Printre cei cari au luaţ 
bani: Johnson dela «Indâpendance Roumaine» Şi Grossmann dela «Viitorul», care este dat afară (9), 

    

Le îrere du Roi est sur la frontitre de Transylvanie. Sa vehue > Gtait annoneâe dâs le 22 octobre (v, ci-dessus).' La 9-e arme lui ă offert un banquet. Le «Radio» communique que le Prince y a dâelarâ que, par sa prâsence, il veuț exprimer ă Parmee et au peuple le sentiment de la revolte allemande contre la violation de la foi! Cest done bien une manifesta- tion recherehâe. 

2 novembre. — Comment on âeriţ Vhistoire. Tous convain- cus que la retraite de Prezan avait 6t€ trâs calmement op€- r6e. Wyzanti arrive du front: quand on a ordonn6, verbale- ment, de groupe en groupe, la retraite nullement prâparâe d'avance, ni annoneâe, ce fut ă P'aile droite une fuite perdue, les hommes jetant les armes, les groupes se bouseulant, les unites se dispersant. Plus de cent kilometres jusqu'ă la frou- ticre. ont 6t6 fait en deux jours, du 29 septembre au l-er oeto- bre. 

Vasiliu a connaissance que Procopiu et Banu onţ pris copie des livres de Giinther. Parmi ceux. qui ont encaiss6: Johnson de «I/Indâpendance> et Grossman du «Viitorul», ren-
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Bogdan-Piteşti 1 milion, ete. etc. ete. ete. Totalul vre-o 
30 sau 32 milioane. 

— Comunicatul tot rău. Ne-am retras pe Jiu. la 
a doua poziţie fortificată. Mi se dă ea sigur că este 
situată sub Târgu-Jiu. (O relaţie oficioasă publicată la 
3 Ianuarie 1917 în «Bukarester Tageblatt» confirmă ten- 
tativa noastră de a, învălui, la sudul Târgu-Jiului, aripa 
stângă inamică, şi eşecul acestei operaţii). Ar fi vorba 
să se acopere Filiaşul şi calea ferată. — Şi pe Olt sun- 
tem respinşi spre Sălătruc şi Brezoiu. Vinerea trecută 
Berthelot spunea trupelor de pe Jiu (prin Mitilineu) 
că trebuiau cu orice preţ să ție, căci peste vre-o zece 
zile va avea loe la nord diversiunea care va degaja a- 
cest front ! Iar spre 'Tulgheş, buletinele constată mai 
curând un succes al Germanilor... 

Censura, a tăiat din informaţiile gazetelor relative 
la bombardarea, de eri, numele de Buftea ! Şi comuni- 
catul. într'un mod stupid, ca şi când ar fi vrut să ac- 
centueze mai bine această tăere, zice: «Cu această o- 
cazie au aruncat un foarte mare număr de bombe asupra 
palatiilui, unde locuise Regina şi Principesele României. 

  

voye dâjă (?); Bogdan-Piteşti, pour un million, ete., ete., ete... 
Le tout dans les 30 ou 32 millions. Jusqu'ou va la vârit6? 

Comuniqu€ toujours mauvais, Nous nous sommes retir€s 
sur le Jiul, sur les secondes positions fortifites. On me dor.ne 
comme certain que c'est au-dessous de Targul-Jiul, (Une r6la- 
tion officieuse du «Bukavrester Tagblatt», 3 janvier 1917, con- 
firme notre tentative de tourner au Sud de Targul-Jiul Paile 
gauche ennemie et l&chec de cette opăration). Il s'agirait de 
couvrir Filiaşi et le chemin de fer. Sur POltul aussi nous 
sommes repoussâs vers Salatrue et Brezoiu. 

Vendredi dernier Berthelot disait aux troupes du Jiul 
(par Mitilineu) qu'il fallaiţ ă tout prix tenir, car daus le 
Nord vi'endrait dans les 10 Jours la diversion qui degagerait 
ce front. En attendant, du câte de 'Tulghes les bulletins con- 
statent plutât un succes des Allemands... 

La censure a coupt dans les informations des journaux 
relatant le bombardement d'hier le nom de Buftea. Et le 
communiqu€, stupidement, comme pour mieux accentuer la 
coupure dit: «Cu această ocazie au aruncat un foarte mare 
număr de bombe asupra Palatului, unde locuise Regina şi
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dar pe care, din fericire. î] părăsise după moartea Prin- țului Mircea !» 
- 

3 Noembre. — Lista de eri (dosar Giinther) tot pare 
că a făcut oarecare gălăgie, căci cu toate că n'a apărut 
nimic în gazete, Banu o ia înainte în «Viitorul» de azi dimineaţă spre a desavua, paternitatea, ei. Evident. că vre-un liberal de marcă trebue să-l fi luat de guler, căei 
nu ar fi avut el asemenea serupule pentru un opozant. 
Nu este primul act de laşitate a lui Banu. 

Ne înecăm din ce în ce mai mult. Comunicatul măr- turiseşte că ne-am retras sub Târgu-Jiu şi că în Argeş Germanii sunt la Aref, dincolo de Curtea de Argeş. Astă- 
seară Bălăceanu mi-a afirmaţ că şi acest oraş a căzut. Ştiu că convorbirea telefonică, pe care o are zilnice Rosetti 
cu Balș, a fost astăzi de un absolut pesimism. — Fai- 
moasa, ofensivă a Ruşilor în nord, veni-va, oare vreo- 
dată ? — (Notă post.: Suntem bătuţi la 1/14 Noembre la 
Bumbeşti. Comunicatul zice Buşteni. Şi complect zdro- biţi în ziua, de 5/18). 

— Șeteanu îmi povesteşte că la ultimul Consiliu. 
ținut la Costinescu. tot corul miniștrilor striga contra 

Principesele României, dar pe care din fericire îl părăsise după moartea Prineipelui Mircea>. , - 3 novembre. — La liste d'hier semble tout de mâme avoir fait du bruit dans Landerneau, puisque, quoique rien m'ait paru dans un journal, Banu prend les devants dans «Viito- rul» de ce mațin pour en dâsavoner la paternite. C'est videm- ment quelque libâral de marque qui l'a pris au collet, car ce n'est pas pour un opposant que Banu aurait de ces scrupules. Ce n'est pas sa premitre pleuterie, 
Nous nous enfoncons de plus en plus, Le communiquâ a- voue que nous nous sommes retires au dessous de Targul- Jiul et qu'en Argeş les Allemands sont ă Aref au-dessus de Curtea de Arges, Ce soir Balaceanu m'a aftirme que cette ville aussi 6tait tombee. Je sais que le coup de tâl&phone que Rosseti donne chaque jour ă Bals 6tait dun pessimisme ab- solu. - 

La fameuse offensive des Russes au Nord viendra-t-elle jamais ? Şeteanu me râconte qw'au dernier Conseil, toujours chez Costinescu, tout le choeur des ministres clamait contre



. 
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generalului Iliescu, care era tratat de «hoţ mizerabil». Când a sosit d-nul Brătianu, singur Costinescu a îndrăz- 
nit să-i ceară capul, dar nimenea nu l-a susținut. Şe- teanu afirmă că la, Finanţe se găsesc numeroase probe de furturile lui Iliescu. — Incă o probă de neruşinarea acestui om, care are mania să ordone mereu : «să muriţi pe poziţiuni», dar care nu părăsește saloanele Marelui 
Cartier. — Ionel Miclescu a stat 10 săptămâni în Do- 
brogea, fără ca vreo dată să vadă vre-un şef; nici mă- 
car pe colonelul St., care, când se ataca, pretindea că el 
trebue să rămâie lângă drapel. Când la prima retra- 
sere la sudul liniei Cernavodă-Constanţa. generalul rus 
propusese o retragere de 20 km. pentru a reconstitui 
unităţile şi pentru a ocupa tranşeele preparate, Iliescu 
ordonă o retragere pas cu pas, sau moartea pe teren. 
Rezultat : dezastru ! | 

„Reteanu mi-a mai povestit că în localităţile unde 
sau spart butoaiele cu vin şi de alcool, Ruşii se puneau 
pe brânei pentru a bea din canalul străzei! — La Tul- 
cea ei se opun ca autorităţile să verse şi acolo vinul, 
eu toate ordinele lui Saharow. Şi [. Miclescu îmi spune 
  

le genâral Iliescu, qu'on tnaitait de misârable voleur. A Par 
rivâe de Mr. Bratianu, Costinescu seul a :0s6 demander sa 
tâte, mais personne ne l'a soutenu. Şeteanu affirme qwaux 
Finances il y a des preuves multiples des vols d'Iliescu. 

"Encore une preuve de- Yimpâritie de ceti homme qui a la manie d'ordonne» chaque fois «să muriţi pe pozitiune», mais qui ne quitte pas les salons du Grand Quartier. Ionel] 
Miclescu a guerroy6 10 semaines en Dobrogea, sans jamais a- 
voir vu un chef, pas mâme le colonel St. qui, lorsqu'on 
chargeait, prâtendait devoir rester pres du drapeau. Lors 
de la premitre reculade au Sud de la ligne Cernavoda-Con- 
stanza, le gânâral russe avait Propose une retraite ă 20 ki- 
lome&tres pour reconstituer les units et. pour occuper les 
tranehâes prepartes : . Iliescu ordonne retraite, pouce par 
pouce, ou mourir sur le terrain plutât. Râsultat: debâele. Şeteanu m'a racontă gue lă oi on a dâfoneâ les pi&ces 
de vin et d'aleool, les Russes se mettaient â plat  ventre 
pour lamper ă mâme. le.ruisseau ! En 'Tuleea, ils s'opposent ă ce que nos autorites pandent aussi le vin et cela malg:6 
les ordres de Sacharow. — Et Miclescu me dit qw'en Do-
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că în Dobrogea atât au Jefuit Ruşii, încât nici Jefuitorii români n'au mai găsit nimic de luat... 

Germanii anunţă că ne-au luaţ Marţi, 14 Noembre, încă 1800 de oameni, 4 tunuri şi 23 de ofiţeri ! 
4 Noembre. — Bieţii noştri soldaţi se bat peste tot 

admirabil ! Slăbiciunile începutului sunt larg. compen- 
sate. Toţi acei cari i-au văzut pe front recunose ce oa- meni de treabă sunt. Din nenorocire cad prea mulţi : ne 
topim întrun mod lamentabil... Koenigswusterhausen zice textual : «Românul îşi apără cu îndârjire pământul 
patriei sale !» Şi acei cari spun aceasta sunt adevăraţi 
cunoscători... 

Buletinul este prost. Pe Jiu suntem la Ştefăneşti. — 25 Em. dela calea ferată sub Târgu-Jiu iar în Valea 
Oltului, buletinul dă Enciuleşti ca punct de retragere — 15 km. de Curtea de Argeş. — Virtual, dacă nu în rea- 
litate, Curtea de Argeş este pierdută ! E 

Şi noi continuăm prostiile noastre : la Răducăneni, 
Seulescu a văzut, un biet grup de ostatiei ridicaţi din 
regiunea Cic şi cari erau transportaţi, pe jos, pe 

a NI 

bragea ils ont si bien pill que mâme les pillards roumains mont plus trouvă rien â prendre. Les Allemandg annoncent HOUs avoir pris mardi, 14 novembre, encore 1300 hommes, 4 canons et 23 offieiers, 
; 4 novembre. — Nos pauvres petits soldats se battent partout merveilleusement. Les dâfaillances du debut sont largement effaetes. Tous ceux qui les ont vu sur le front, xeconnaissent quels braves sens ils sont, Malheuresemeni, ils en tombent trop : nous fondons lamentablemenţ,.. Xoe- nigswarthausen dit textuellement : «Românul îşi apără cu îndârjire pământul patriei sale 7» Et ce sont connaisseura ceux qui disent cela... 

“Le bullețin est maunvais. Sur le Jiul nous sommes ă, Şte- făneşti — 25 km, chemin de fer au-dessous de Targul Jiul et dans la vallăe de POlţul (Est) le bulletin donne comme point de retraite Eneiuleşti, — 15 km. de Curtea de Argeş. Vir- tmellement, si pas x6ellement, Curtea de Argeş est perdue! Et nous continnons nos sottises: ă Radueaneni, Mr, Seulescu en a vn une pauvsre troupe d'otages pris dans le. pays de Cic et qu'on avait transfere d pied, par la pluie, de 

 



. 
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ploae. dela Huşi. Un bătrân, milionar, toemai murise. 
Administratorul de plasă îşi smulgea părul din cap, ne 
având decât o şcoală pentru a-i găzdui. Printre ei: un 
primar, un preot un director de liccu. un notar. Nau 
avut decât o singură cerere : să li se dea cu ce să se 
spele.; Seuleseu le-a trimis dela Iaşi lighiane şi prosoa- 
pe! Ce frică mi-este de nota de plătat ! 

5 Noembre. — Situaţia, tot rea, mai mult prin ceeace 
se află decât prin ce ne spune buletinul. Buletinul po- 
vesteşte simplu. că în văile Oltului şi Jiului lupta, este 
aprigă, şi că am cedat puţin. Dar ministrul Antonescu 
mi-a spus că spre Argeş merge prost şi de pretutindeni 
se confirmă pierderea, unei brigăzi. — De altmintrelea 
panica bântue din nou în rândurile guvernanților. Se 
evacuiază răniții din Craiova. şi probabil şi autorităţile. 

— Maiorescu azi dimineaţă a aflat din izvor sigur 
pe care nu îl poate divulga, că generalul Berthelot pre- 
conizează că trebue apărat Bucureştii, casă cu casă. 
Sar fi şi început să se sape tranşee împrejurul oraşului. 
E] se întreabă dacă nu trebue combătută această, tendin- 

  

Husi. Un vieillară, millionaire, venait de succomber. Le 
sous-prâfet s'arrachait les cheveux nayant qu'une cole 
pour les loger. Parmi eux un maire, un curâ, un directeur 
de lycee, un noţaire, Ils n'ont eu qu'une. priere : leur donner 
de quoi se laver. Et c'est Saulescu qui leur a envoy6 de 
lassy des cuvettes et des serviettes! Comme Jai peur de 
la carte â payer! 

5 novembre. — Situation toujours mauvaise, bien plus 
par ce que l'on apprend, que par ce que nous dit le 
bulletin. Le bulleţin raconte simplement que dans les 
valles Olt et Jiul la lutte est âpre, et que nous avons câde un 
peu. Mais le ministre Antonescu m'a dit que du câte de /'Ar- 
ges : «ca va mal» et de toutes parts on annoce la perte d'une 
brigade. D'ailleurs, la panique est de nouveau dans les rangs 
des gonvernants, On 6vacue les blessâs de Craiova et proba- 
blement les autorites aussi, 

Maiorescu, ce matin, tient de bonne source qu'il ne peut 
divulguer, que le gentral Berthelot prâconise qu'il faut 
dâfendre Bucarest, et maison par maison. On aurait dejă 
commencâ ă creuser des tranchâes autour de Bucarest. TI 
se demande s'il ne faudrait pas combatire cette tendance :
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ță : Bucureştii oraş cucerit ar însemna pierderea tezaure- lor noastre dela, Academie, distrugerea documentelor care ne permit să punem adevărata istorie a începuturilor noastre în locul basmelor cari au legănat deşteptarea noas- tră. Maiorescu este de acord cu mine că Parlamentul nu poate îi convocat la Iaşi, cum se spune; în caz de sar produce această eventualitate. noi nu am merge la Iaşi. 
Buletinul nostru din 2 Noembre anunţă luarea de către trupele noastre a, Baiasciocului. la 10 km. nord de Cernavodă, ceeace era un mare progres. —— Buleţinul german zice că este o pură invenţie! 

6 Noembre. — Q telegramă a d-lui Marincu dela Ca- lafat, pe care censura a lăsat-o să treacă, ne vesteşte la Crucea Roşie că Băileşti «este evacuat». Evident că noi nu am fost vestiți! — De două zile domneşte o mare a- - gitaţie privitoare la evacuarea Craiovei. Am ceruţ ştiri în această privinţă lui Anghelescu, care mi-a răspuns 
că se mai aştepta un'ultim ordin al statului-major, dar că spitalele Crucei Roşii rămân, pretutindeni. în orice 
caz pe loc. 

Bucarest, ville conquise, c'est la perie de nos tresors de lAcadâmie, c'est la destruction des documents qui noua permettent de substituer la veritable histoire crițique de nos commencements aux contes qui ont berc6. notre reveil, Il est d'aecord avee moi que le Parlement ne peut pas Stre convogu€ ă Iassy, comme on le dit, — et gi cette even- tualit€ se produit, nous n'allons pas ă Iassy, 
Mensonge ? Notre bulletin du 2 novembre annongait la prise par nos troupes de Baiascic, ă, 10 km, au nord de Cer- navoda, ce qui €lait un grand progres, Le bulletin allemand dit que cest une simple învention ! 
6/19 novembre. — Une d&pâche de Mr. Marineu de Cala. fat, que la censure a laisste passer,: nous avertit â la Croix Rouge que Bailesti «est officiellement evacu». Nous n'en sommes 6videmment pas prâvenus ! — Depuis deux jours on sagite hcaucoup autour de Pevacuation de Craiova. J'en ai demand des nouvelles ă Anghelescu, qui m'a âit qu'on atten. dait encore un ultime ordre de PEtat-Major, mais que les hâpitaux Croix Rouge restaient, dans tous les cas, sur place partont
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„. Gazetele ruseşti «Birjewaia Wiedomosti» ŞI «No- 
voie Vremia» povestesc isprăvile «bravilor» marinari 
ruşi eari, când cu ocuparea Constanţei, au putut sub 
tocul «artileriei grele» germane şi bulgare, să nimieeas- 
că depozitele, să incendieze petrolurile, ete. Aceste po- 
vestiri au fost redate de «Dimineaţa» de eri şi «La Poli- 
tique» de azi dimineaţă. Germanii anunţă în gazetele lor 
(Nauen 4/17 Nvembre) că au capturat la Constanţa 3000 
vagoane de petrol, 2700 vagoane de benzină, 1700 va- 
goane de cărbuni mineral, un foarte mare stoc de grâu, 
un depozit mare de zahăr şi cafea suficient, pentru toată 
armata! Șeteanu mi-a dat aproape aceleaşi cifre! Iar 
prin Matila Costiescu sa, ştiut, ceeace Pilescu îmi spu- 
sese înainte, că flota, rusească a şters-o pe nesimţite. - 

In urmă, spre a acredita basmul gazetelor, flota s'a 
întors în zilele de 2 şi 4 Noembre st. n. şi a bombardat 
Constanţa : cel puţin vor fi pagube (foarte mari. zie 
telegramele) în oraş, ca dovadă a unei activităţi care 
greşeşte data cu 15 zile! Este grozav pentru sărmana 
noastră ţară ! 

1 Noembre.   Splendidă dimineaţă, plină de soare ; 

  

i Les journaux russes «Birjewaia Viedomosti» et «Novoie 
Vremia» racontent les pronesses des «braves» matrins rusşes 
qui, lors de Poecupation de Constantza, ont pu, sous le feu «de 
Partillerie lourde», allemande et bulgare, anantir les depâts. 
incendier les pâtroles, ete, Ces râciis ont 6t€ rendus par «Di- 
mineaţa» d'hier et «La Politique» ce matin, Les Allemanas 
annoncent par leurs journaux (Nauen, 4/17 nov.) avils ont 
capture 3000 wagons pâtrole, 2700 wagons benzine, 1700 w. 
huile minârale, immenses stocks bles, grands d&pâts suere et 
cafe pour toute !'armee ! Ces chiffres m'ont 6(6 donneâs par 
Şeteanu ă peu pres de mâme! Et par Matila Costiesco on a 
su, ce que Pilescu m'avait dâjă dit, que la flotte russe a fii6 
â Panglaise. , 

Pour acerediter alors la fabie des Journaux, la flotie est 
revenue le 2 et le 4 novembre n. s. bombarder Constantza : 
il y aura an moins des dâgats (trâs gros, disent les d&pâches) 
en ville pour tâmoigner dune activit qui se trompe de 15 
jours de date ! C'est affreux pour notre pâuvre pays. . | 

t novembre, — Magnitique matince ensolailice, — les elo-
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iar elopotele sună din răsputeri pentru a prevesti bom- bardarea şi ştirile sunt cât se poate de rele... | Mi se spusese eri (Darvari) că inamicii au ocupat Filiaşi, de unde se întind la est, la sud, la vest, Astăzi „buletinul german zice textual : «Puternice forţe române au fost străpunse între Jiu şi Gilort în bătălia deia Târgu Jiu şi bătute, cu pierderi extraordinari de mari Şi sângeroase. Incercările de a ne învălui cu forțe mari, aduse dela răsărit, au eşuat. Trupele noastre au ajuns linia Orşova-Oraiova». (Ora 11: Timp de 5 minute bom- bardarea este foarte intensă). Germanii mai anunţă că această armată a 9-a, care luptă în contra noastră, a luat dela 1—18 Noembre (deci este exact că alaltăeri s'a pro- dus succesul lor cel mare !) — 189 ofiţeri, 19338 oameni, 26 tunuri, 72 mitraliere. 
— Procedurile de disoluţie ale lui Iliescu continuă! Ei Ressel a spus că «invidia» nu a încetat să-şi pro- ducă ravagiile. Averescu preparase o ofensivă la Pre- deal. şi în ultimul minut i Sau luat două divizii ! 8 Noembre, — Veşti şi mai triste. Dela prefectul de "poliție am aflat că avantgarda intrase eri la ora 4 în DI - 

ches donnent â toute vole Pavertissement du bombardement et les nouvelles sont atroces.., 
On m'avait diţ hier (Darvari) que les ennemis avaient occupt Filiasi, d'oă ils vayonnaient â Est, au Sud, ă POuesţ. Aujord'hui le bulletin allemand ait textuellement : «Puter- nice forţe române au fost străpunse între Jiu şi Gilort în bătălia dela Târgul Jiu şi bătute cu pierderi extraordinar de mari şi sângeroase. Încercările de a ne învălui cu „forţe “mari, aduse dela răsărit, au eşuat, Trupele noastre au ajuns linia Orşova-Craiova». (1 kh. 5 m, bombardement asrien tres intense). 
Les Allemands annoncent encore que cetţe 9-e armâe qui agit contre nous a pris du l-er novembre au 18 (done est bien avant-hier que c'est produit leur gros succes !) 189 offi- ciers, 19.338 hommes, 26 canons, 72 mitrailleuses. Et les procâdâs de dissolution d'Ilieseu continuent. Hier Ressel a dit que «envie» n'a pas cessă de causer ses ravages. Averescu avaiţ prâpar€ une offensive ă Predeal et â la der- nitre minute on lui a bris deux divisions! ! 8 novembre. — Nouvelles encore plus tristes. Par Je pre- fet de police jai appris que les coureurs allemands 6taient
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Craiova. La postă, am avut cunoştinţă de o convorbire 
telefonică între Brătianu şi Poenaru, ajutorul de primar 
(primarul Romanescu, fiind fugar), acesta din urmă ca; 
lificând de criminal ordinul de a incendia morile şi re- 
tuzând să-l execute, iar Brătianu scuzându-se că are să 
refere Regelui ! Orice comunicaţie cu Craiova este în- 
treruptă, şi cum comunicatul zice azi dimineaţă că ne 
retragem spre Craiova, este sigur că oraşul nu mai este 

„al nostru! — (Sa contirmat că Craiova a fost luată la 
8/21 Noembre). E 

— Culcer consideră divizia dela Severin ca pierdu- 
tă, căci o retragere pe câmp deschis, dealungul Dunărei. 
i se pare absolut imposibilă. Evacuarea Craiovei este un 
fapt sigur ; deci, chiar dacă trupele noastre ar ajunge la 
Calafat, linia ferată nu le-ar mai servi la nimic! 

— Zalplachta şi Bărdescu, la Crucea-Roşie, mi-au 
spus că au primit dela Iliescu un ordin amenințând cu 
rigorile legei «unele cercuri din spitalele din București, 
cari sunt cuiburi de filogermanism». Nebunie de pan- 
glicuri! 

Mișu Cantacuzino a dăscălit două ore pe  Mavro- 

  

entrâs hier ă 4 h. î Craiova. (Georges Stirbey). Aux Postes, 
jai en oconaissance d'une conversation telephonique entre 
Bratiano et Poenaru (substitut du maire Romanescu, en fuite) 
celui-ci qualifiant de criminel /Pordre d'incendier les mou- 
lins et râtusant de le faire et Bratiano s'excusant qui'il allait 
en r6fârer au Roi. Toutes communications sont rompues avee 
Craiova et comme le communiqu€ de ce matin dit que nous 
nous retirons sur Craiova, il est certain que nous n'avons 
plus Craiova. (Confirmâ : Craiova conquis le 8 novembre). 
Culcer considâre la division de Severin comme perdue,. 

care une refraite â travers champs le long Danube lui parait 
impossible. 

L'&vaeuation de Craiova est un fait certain; done, meme 
si nos troupes atteignaient Calafat, la ligne ne leur servirait 
de nien. 

Zalplachta et Bardescu, â la Croix Rouge, m'ont dit avoir 
recu d'lliescu un ordre menacant des rigueurs de la loi «cer- 
tains cereles des hâpitaux de Bucarest, qui sont des nids de 
filo-germanisme». Folie d'histrion ! _ 

Michel Cantacuztne a bassine deux heures Mavroyani
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jeni, pentru ca să mi se facă propuneri, După moartea lui Filipescu, el aştepta un cuvânţ dela mine... (Vezi 10 Noembre). 
— Argetoianu sa întors încântat de călătoria sa lo Petrograd, după ce instalase pe tatăl său la Odessa... — Generalul Lupescu, două zile înainte de a fi reche- nat, a spus lui Verzea că era foarte vinovat că împinse- se la război şi că voia să povăţuiască pe Iliescu să în. -chee pacea cât mai era vreme, înainte ca, Ruşii să fi pătruns peste tot. Înţeleg acum de ce mi-a spus Regele 

teresele Oraşului au fost încredințate Procurorului-ge- neral Poenaru şi unei comisiuni de magistrați. Dealtmin. terea Antonescu îmi spune că dă ordin tutulor să stea, pe loc; că cunsul Justiţiei nu poate fi oprit, ete. Aceasta este noutate pentru mine, având în vedere precedentele stabilite de aceşti domni. Intreb atuncea ce este cu di- Vizia noastră dela Severin? E] îmi răspunde că Berthe- lot declară «că-i convine să aihă această divizie în spa: 
pour que des ouvertures me fussenţ faites, Apres la mort de Filipescu, îl attendait un mot de moi... Argetoianu est rentre enchant de son voyage â Petry- grade, apres avoir installe son pere ă Odessa, Le gânâral Impescu, deux jours avanţ son rappel, a dit ă Verzea qu'il âtaiţ un grand coupable dtavoir pouss6 ă la guerre et qu'il voulaiţ conseiller a Iliescu de conclure la paix tant qu'il âtait temps encore, avant que les Russes n'aient pânâtr partout. Je comprends pourguoi le Roi m'a dit que Culcer avait subi Vinfluence de son chef d'Eţat ajor,
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tele Germanilor !» Nu sar zice că şi ea, la rândul «ei, 
are inamici în spate ? Dealtminterea, la sosirea France. 
zilor, ei ne spuneau: «Trebue să ţineţi 10 zile '» Apoi: 
<Trebue să ţineţi o lună!» Termenele au trecut de mult...! 
Vineri, 28 Oet., Berthelot pe frontul Jiului exorta tru- 
pele să ţie 6 zile, căci ofensiva din nord va veni să-i des- 
presoare (Mitilineu). Suntem în 10 Noembre, deci terme- 
nul a trecut de mult, nici o presiune la nord. şi suntem 
străpunşi peste tot ! Berthelot a povăţuit mişcarea de în- 
văluire a Târgu-Jiului : numai astăzi se vorbeşte de a: 
ceastă mişcare de la care se aștepta minumi,; numai prin 
buletinul german (vezi Luni 7 Nov.) am aflat despre ea: 
am fost pătrunşi și în 48 de ore am pierdut şi Filiaşi şi 
Craiova. Iată acum că o divizie pierdută, sau ca şi pier- 
dută devine un bine! Şi se pare că, încetul cu încetul. 
totul trece în mâinele lui Berthelot: Iliescu sa strecurat 
pe lângă el, şi Berthelot îl impune Regelui şi lui Bră- 
tianu. 

In privinţa lui Iliescu, Antonescu îmi spune: «Dar să 
nu crezi că Brătianu ţine atât; de mult la el, şi dacă a- 

  

le dos des Allemands». Ne dirait-on pas quw'elle mâme n'a 
pas des ennemis dans son propre dos? D'ailleurs, ă Var- 
rive des Francais, îls nous disaient «faut tenir dix jours» ; 
puis: «faut tenir un mois»; ces termes sont depuis longtemps 
râvolus. Le vendredi 28 octobre, Berthelot, sur le front du 
Jiul, exhortait les troupes ă tenir six jours et /offensive 
dans le Nord viendrait les degager (Mitilineu) ; nous som- 
mes le 10 novembre — done double dâlai — pas de pousste 
dans ie Nord et nous avons les câtes enfoneâes. Il a con- 
seill& le mouvement  enveloppant ă Pargul Jiul: on ne 
parle qu'aujoud'hui de cette manoeuvre dont on annoneait 
monts et merveilles ; c'est par le bulletin allemand (voir 
lundi, 7, ci-dessus) que Jen ai eu connaissance: on nous a 
percâs et en 48 h. nous avons perdu Filiaşi et Craiova. Voilă 
que maintenant, une division perdue, on â peu pres, devient 
un bienfait ! 

Et tout semble peu ă peu passer aux mains de Berthelot: 
Iliescu s'est faufil& aupr&s de lui et lui Pimpose au Roi et â 
“Bratiano. Au sujet d'Iliescu, Antonescu me dit: «Mais ne 
croyez pas qne Bratiano tienne tant que cela 4 lui et si cela
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ceasta este singurul motiv care -te împiedică să vii cu: noi, cred că este uşor să ne înţelegem». Aflu că va fi îna- intat general de divizie şi că va lua un corp de armată! Am declarat lui Antonescu. că dacă, se face această înaintare, voi protesta. Antonescu, scuză în modul urmă- tor intrarea noastră în acţiune: «Nu se mai putea re- zista opiniei publice ; Filipescu şi 'Take Ionescu nu mai puteau fi astâmpăraţi ; toate acordurile şi conversațiile erau divulgate; şi, de altfel, cu, această neîncetată, pro- vocare, desigur că Germania ne-ar fi declarat războiul. Situaţia, este gravă, dar ambii coloşi, Rusia şi Anglia, nu pot fi învinşi, pe când Germania a ajuns la limita oame- nilor ei. Nimeni nu vrea să micşoreze Germania (?)—ar fi chiar injust—ar Austria, ajunge ca, să mulţumească pe toţi: ni se va da Bucovina şi poate şi o parte a 'Tran- silvaniei. dar noi vom restitui Cadrilaterul !» (Dar Tisa ?). Am vorbit deschis de manoperile lui Mişu Can- 
tacuzino, cari mă desgustă adâne — şi de candidatura lui Costinescu, pusă înainte de el, la preşedinţia Con.-. siliului, ca a unuia care şi el vrea să înlăture pe Iliescu. 

  

eul vous empâche de venir avec nous, je pense qu'il est facile de s'entendre». - J'apprends qu'on en fait un gântral de division et qu'il ira ă un corps d'armee. J'ai dit 4 Antonescu que si ceţ avan- cemenț a lieu, je ferai de la musique. Antonescu excuse ainşi notre entrâe en action: «On ne pouvait plus râsister ă Popi- nion publigue; Filipescu et Take Ionescu  n'âtaient plus maîtrisables; tout accord et conversations 6taieni divulguâs; et d'ailleurs, avec cette -Provoeation constanțe PAllemagne nous dâeclarait pour sâr la guerre. 'La situation est grave, mais nul: ne peut vainere. les deux colosses: la Russie et PAngleterre, tandis que PAllemagne arrive ă la lisidre de ses hommes. Nul ne veut diminuer l'Allemagne, ce serait mâme injuste; mais PAutriche offre de quoi contenter tout le monde. On nous donnera la Bucovine et peut-âtre une. - partie de Ja Transylvanie, mais nous restituerons le Quadri- latre», (Et la Theiss?) Jai parl6 librement des manosuvres de Michel Cantacuzâne — tanţ cela me dâgoâte — et de la eandidature Costinescu. mise, par lui, en avant pour la pr&- sidence du conseil, comme celui qui lui aussi vant 6carter 
£ 

1%
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Antonescu îmi răspunde : «dacă ar fi din tagma lui, nu 
Par ataca !» 
— La ora 12 se află moartea lui Franz-Josef, care 

sa stins aseară la ora 9 la Schoenbrunn. După ultimul 
Radio, el ar fi stat în picioare, lucrând până la ultima 
secundă. Chiar în aceaşi zi apare în gazetele noastre re- 
producerea unui articol din «Temps», care tratează pe 
von Koerber, ministrul-prezident, actualmente la aface- 
rile străine, de filogerman hotărât. 

— Anghelescu îmi spune că 15.000 de răniţi transpor- 
tabili au fost evacuaţi dela Craiova şi că 800 răniţi 
sravi au îost lăsaţi pe loc. E] cere asistenţa prin gări 
pentru aceşti nenorociţi: călătorie lungă şi înceată. Nu 
cred în exactitatea cifrei : de unde sar fi putut lua tre- 
nurile necesare ? dar dacă cifra este exactă : vai de ei, 
sărmanii oameni. Ce înmulţire a procentului mortali- 
tăţii! 

— Se anunţase înainte de război că eram în stare 
să producem 10.000 de obuze pe zi, şi unele lupte (Dra- 
goslavele) au costat până la, 18.000 proiectile pe zi. Iar 
Tabricaţiunea noastră, dă după Verzea 1000 de obuze pe 
zi» -— după etape 1800; şi acum pierdem Craiova şi ate- 
lierele ei. 

Țliesen. Antonescu me r6pond: «Dacă ar fi din tagma lui, 
vu Par ataca !» BE 

A midi on apprend la mort de Francois-Iosseph, qui s'est 
6teint hier soir ă 9 h, ă Schoenbrunn. D'apres les derniers 
«Radio», îl est rest sur pied, travaillant, Jusawă la derniere 
seconde. Le jour mâme on trouve dans nos jonrnaux repro- 
duction artiele «Le Temps» traitant de Koerber, le ministre 
president, en ce moment aux affaires, de germanisant dâcide. 

Anghelescu me dit qw'on a 6vacut 15.000 blesses trans- 
portables de Craiova et qu'on y a laiss& 800 gravement tou- 
ches. Il demande assistance dans les gares pcur ces malheu- 
reux: voyage long et res lent. Je ne crois pas â Pexactitude 
des chiffres : oh aurait-on pris les trains? Mais s'ils sont 
vrais: pauvres, pauvres sens; quel aceroissemenţ du pour: . 
centage mortalite. 

On a annoncâ avant la guerre que nous Stions en âtat de 
produire 10.000 obus par jour, et certaines batailles (Dra: 
goslavele) ont coât6 jusqu'ă 18.000 projectiles en un jour. 
Or, notre fabrication donne: selon Verzea 1000 par jour; 
selon les Btapes, 1800; et nous perdons Craiova et ses ateliers.
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10 Decembre.—Prinţul Carol caută să stabilească Je- 
genda că el a fost în contra acestui război: că sa zbătut o 
săptămână, şi găsind preparaţia noastră iluzorie, a ceruț 
să aşteptăm primăvara. Aceasta, mi sa raportat de Ver- zea; Grig. Cantacuzino şi Maioreseu au auzit şi ci acest zvon. | 

— Decretul de convocare al Camerei “a. apărut "în 
Monitor. Censura a interzis reproducerea lui prin gazete 
şi pe româneşte şi pe tranţuzeşte; dar P<«Ind&pendance» a Putui să-l publice! Nu se prepară oare clandestinitatea Jesbaterilor? - 

— Comunicatul este jalnic : suntem pe punctele pe 
care le aveam în ajun, iar eri se spusese că ne aflam la est de Craiova. Unde” Cu cât ne-am retras? Comunicatul adaugă 'că pe Cerna suntem atacați cu violenţă: faimoa- sa divizie cari îi plăcea lui Berthelot so aibă în spatele Germanilor ! 

- „ — Brătianu se anunţă la mine pentru mâine, ora 10). Mă due să comunic aceasta lui Maiorescu. Suntem de a- cord că nu trebue să ne legăm cu ella nimie şi cu nimic. 
Înţeleg că Maiorescu a avut o întrevedere cu. Vreden- 

    

a 10 novembre. — Ie Prince Carol cherche ă tabli» la 16 gende qw'il a 6t6 contre cette guerre, qu'il sest dâbattu une semaine et que trouvranţ notre. pr&paration illusoire, il a demand que nous attendions au printemps. Grâg. Canta- cuzene ef Maiorescu en onţ eu un echo. 
Le d&cret de convoeation des Chambres est dans le «Mo- miteur», mais la censure en a interdit la r&produetion par les journaux, aussi bien en roumain queen francais; mais <«L'Indâpendance» a pu le publier. Est-ce la clandestinit6 -des debats qui se pr&pare? 
Commnunigqu6 lamentable : nous sommes sur les positions “Que nous avions la veille, et hier on avait dit que nous 6tions: ă YEst de Craiova? Oi? De combien nous sommes-nous retires? Il ajoute que sur la Cerna nous somimes violemment attaquâs: la fameuise division que Berthelot aimait avoir dans le dos des Allemands. , a 
Brătianu s'annonce chez moi pour» demain 10 heures. Je vais le eommunianer Maioreseu, Nous sommes d'aecord qu'il ne faut S'engager en rien avec lui, Je comprends que Maio. escu a eu une entrevue avec Vredenbureh et qye Yreden-
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burch şi că acesta ştie că, în caz de pace,  integri- tatea României ar fi acordată, afară. de câteva nimi- euri din partea, Bulgariei. Când a venit vorba de di- nastie, Maiorescu a tăiaţ scurt, partidul conservator ne-- putând accepta, schimbarea, ei. | 
La Maiorescu, Grig. Cantacuzino îmi confirmă că fratele său a fost la Neniţescu pentru a încerca, să-l con- vingă la o colaborare cu el. Exact ce ştiam şi eu: preşe- denţia lui Costinescu, Neniţescu Pa scuturat cum se că- dea. Intrigi peste intrigi ! 
Primesc din Titu o telegramă dela Doamna, Luereţia.. Golfineanu. De 4 zile răniții evacuaţi din Craiova sunt pe drum; unii în vagoane deschise ; mulţi au gi mu-. rit de frig! Comunie lui Skupiewski şi lui Anghelescu, conjurându-i să-i aducă la, Bucureşti; seara Anghelescu îmi confirmă că faptele sunt exacte şi că trenul va fi garat la triajul spitalului militar. Aflu că mai multe trenuri în acelaș hal, sunt garate la, Costeşti, pentru a 

lăsa să treacă trupele, în aer liber. fără foc în vagoane!! 
Răniţii, 'mai ales cei nepansaţi, miros îngrozitor.—Am.: 
aflat dela D-rul Elias, că timp de trei zile au fost la. 

burch sait qu'en cas de paix Vintâgrit6 de la Roumanie se- rait accordâe, sauf quelque petite chose du cât6 de. la Bulgarie. : 
Aux mots touchant â la dynastie, il a coupă court, le: parti conservateur ne pouvant accepter changement. 
Chez Maiorescu, Grâg. Cantacuzene me confirme que son îrăre a 6t6 chez Nenitzescu tâcher de l!emmener Ă une colla- boration avec lui, Exactement ce que je savais: la prâsi-. dencs. de Costinesca. Nenitzescu l'a rebrouâ de la meilleure- facon. Intrigues sur intrigues, Je regois de Titu un tâl6- gramme de Lucrăce Golfineanu. Depuis quatre jours des bless6s 6vacu6s de Craiova sont en route, les uns en wagons dâcouverts, plusieurs dâjă morts de froid, Je communique 4 Skupiewski et Anghelescu, les -suppliant de les faire des- cendre Bucarest: le soir Anghelescu me confirme que c'est. vrai et qu'on gare le train au triage hOpital militaire. D'ail- lours, Japprends que plusieurs trains, dans le mâme 6tat, sont garâs ă Costeşti, pour laisser passer les troupes. En plain. air, pas de feu dana les wagons, Les blessâs, non pan- s6s surtout, sentent la pourriture. J'ai appris par Dr. Eliaa
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“Craiova ordine şi contraordine, ceeace a făcut că răniții zu fost mereu în picioare, de abia hrăniţi, bucătăriile fiind dislocate; nepansaţi, obiectele de pansamenţ fiind împachetate, şi când trebuia ca prefectul să dea ordinile definitive, nu mai era prefect! Iar la plecare: - a luat ivenul cine a putut, a plecat pe jos cine a vrut şi în, des- ordinea unui exod îngrozitor, totul a intrat într'un haos de neînchipuit. Cu 3 zile mai de vreme sar fi putut scăpa totul fără greutate. — Detunătura unui pod, care era zvârlit în aer în vecinătate, a grăbit plecarea. 11 Noembre. — Ziua începe cu două acte administra- tive extraordinare : 1) Censura. a, interzis încă odată re producerea în «La Politique». a decretului de convocare a Parlamentului, după «'Independance Roumaine».— 2) Satele depe malul Dunărei într'o rază de 20 km. au fost somate să evacueze «sau să, predea spionii». Mania per- secuţiei - la Iliescu : în pădurea dela, Călugăreni, Mi- hăeseu a şi văzut multe căruţe încărcate cu copii, stând sub ploaie, din ajun ! 

aa II A 

  

que trois jours durant il ya euâ “Craiova ordreg et contre- ordres, ce qui a faiţ que les blessâs ont ât6 tout le temps sur 'pieds, ă peine nourris, les cuisines âtant disloquâes, non pan- 

“de prâfet. Quant an depart, a pris le train qui a pu, est parti ă pied qui'a voulu et dans le dâsordre dun exode effroyable, tout c'est confondu dans un chaos inimaginable. Trois jours Plus tât on aurait pu tout sauver sans aceroc. C'est la d6 tonation d'un pont qwon faisait; sauter dans le voisinage qui a prâcipit€ les gens ă la gare,. 
11 novembre. — La journee commence par deux actes aaministratifs extraordinaires : 1) La censure a encore une fois interdit la reproduction par la «Politique» du dâeret de convocation des Chambres d'apres «L/Indâpendance Rou- maine». 2) Les villages du bord du Danube ont 6t€ sommâs ă 20 km. d'6vacuer «ă moins qu'ils ne livrent les espions». La manie de la pers6cution, chez Iliescu : dans la forât de Călugăreni, Mihăescu (mon administrateur) a vu dâjă de nombreux charriota ehargâs d'enfants, sous la pluie depuis la veilla. 

|
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— Am primit dela, Cociaş convocarea la şedinţa de 
deschidere a Camerei, la ora 8 dimineaţa. Se pare că 
aceşti domni au visat o sesiune de 24 ore — în: subsol 
de frica aeroplanelor, fără mesaj şi fără discuţii. 

— Zvonuri grave circulă ; sferele oficiale sunt otră- 
vite. Brătianu se scuză că nu poate să vie să mă vadă, 
cum 0 ceruse; nu-mi fixează altă întâlnire. Secretarul 
lui pretinde că trebue să meargă la Cartierul General. 
Comunicatul tae aripile tutulor zvonurilor mincinoase 
care se lansează : Ne retragem pe malul stâng al. Olte- 
ţului, şi inamicul încearcă să debarce la Zimnicea. Pen: 
tru cine cunoaşte stilul buletinelor noastre: inamicul. a 
şi trecut Dunărea! (Armata Mackensen a, trecut Dună- 
rea, la. 10/23 Noembre). In zăpăceala de tot ceeace se zice. 
are loe o manevră de neînchipuit datorită lui Cesar Pas- 
cu, ajutor de primar, pe care chiar fratele meu Mihail. 
Pa văzut: se anunţă o victorie mare — 28.000 de prizo- 
nieri—și restul în proporţie. Afișe imprimate cu mâna 
circulă prin trenuri şi poliția pune să se scoată steagu- 
rile în strada Carol! Desiluzia vine repede şi știrile 
cari se colportează sunt din ce în ce mai grave. Lumea 

Recu de Cociaş la convoeation ă la sâance d'ouverture ă 
8 h. du -matin. Il semble que ces Messieurs ont râve d'une 
session de 24 h. dans les sous-sols par peur des aroplanes, 
— sans Message et sans discussion, 

Des bruits graves circulent; les spheres officielles sont 
empoisonnes. Brafiano s'excuse de ne pas venir me voir, 
comme il me lavait demand; il ne fixe pas d'autre rendez- 
vous. Son secrâtaire prâtend qu'il doit se rendre au Quartier 
gânâral. Le communiqus coupe. les ailes â tous les canards 
qu'on lance: nous nous retirons sur la rive gauehe de POlteţ 
et, lennemi essaye de debarquer ă Zimnicea. Pour qui con- 
nait le style de nos bulletins, Pennemi a d€jă franchi le Da- 
nube. (L'armee Mackensen a franchi Danube le 10 novembre). 

Dans laftolement de tout ee qui se dit, une manoeuvre 
inconcevable, due ă Cezar Pascu, adjoint au maire, que Mi- 
chel (mon frâre) lui-mâme a vu: on annonce une grande 
victoire, 28.000 prisonniers, le reste ă Vavenant, Des affiches 
imprimâes ă la main cireulaient dans les trains et la police 
fait pavoiser la rue Carol. On dâchante vite et les nouvelles 
qu'on comporte sont de plus en plus graves. On est d6jă
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este deprimată prin faptul că comunicatul nu mai zice nici o vorbă de Cerna. Ce s'au făcut sărmanele noastre upe de vest, luate pe la spate? — In fine, se află că Caracal e luat, 
— Scriu Regelui pentru a-l implora să nu permită 

să se arză recoltele în depozit. Duc chiar eu scrisoarea, la Palat la ora 6%. Nimeni ! Mai târziu, Drosu se însărai- nează să remită scrisoarea, mea, mâine dimineaţă. 
— La ora 7% doamna Caterina Catargi mă cheamă 

la spitalul Reginei : a primit ordinul să evacueze repede răniții. Ea mă mai roagă să dau ospitalitate câtorva mo- bile ale ei, căci bărbatul ei «rămâne în Moldova cu 
Curtea şi că, Stirbey a povăţuit-o să nu se despartă de 
cb. — Inţeleg că fug, şi că fug foarte repede ! 

Seara, la 10%, chemat la sora mea, am  confirma- 
rea tutulor celor ce bănuiam. Mişu Pherekyde îmi spune : «Au trecut, Dunărea cu o divizie la Zimnicea, şi această divizie este urmată de un corp de armată care 
a fost identificat de aviatori englezi. Avant-garda se 
află la Alexandria. Peste 2 zile ea va fi la Bucureşti, căci nu avem nimic în partea aceia». — Eu : «Dar unde 
este armata!»—EI: «In munţi».—Bu: «Dar se aduce ţoa- 
  

  

&eprime par le fait que le communiqu€ ne dit plus mot de la Cerna. Que sont devenues nos tronpes de P'Ouest prises â des? Enfin on apprend que Caracal est pris, J'6eris au Roi pour le supplier de ne pas permetire qu'on incendie les r6- coltes en dâ&pot. Je porte ma lettre ă 6 et demie. Pas un chat. Plus tard, Drossu se charge de faire remetitre mon billet demain matin, | 
A 7 et 4 Cathârine Catargi m'appelle â Phâpital de la Reine: elle a regu Pordre d'âvacuer rapidement les "bless6s. Elle me prie en plus de donner  Vhospitalit6 â quelques meubles, car son mari «Teste en Moldavie avec la Cour ei que Stirbey lui conseille de ne pas se separer de lui». Je comprends gw'on file et qu'on file tr&s vite. 
Le soir, 10 h. et demie, appel€ chez ma socur, j'ai la con- firmation de toute ce que je soupeonnais. Michel Pherekyde me dit: «Ils ont franchi Je Danube avec une division ă Zim- nicea et cette division est suivie d'un corps Warmâe que les aviateurs anglais ont identifi€. L'avant-garde est ă Alexan- dria, Dans deux jours elle sewa ă Bucarest, car nous n'avons rien de ce cât€, Mais o est Parmâe? Dans les montagnes.
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tă armata Prezan W»—E]| : <Nu, ea n'a putut veni; Ruşii 
merg aşa, de încet încât înlocuirea ei nu s'a putut face în 'Moldova, unde ne mai găsim în parte». — Autorităţile se îmbarcă cu Legaţiile chiar mâine dimineaţă la ora 6 în gara Mogoşoaia, pentru a nu fi văzute. — Pherekyde 
pleacă Duminică dimineaţa în automobil. — Asupra Ru- 
şilor el e foarte, foarte pesimist. Ei nau vrut cu nici un 
preţ să atace în nordul Moldovei şi, cu nici un preţ să vie să lupte în Muntenia! n. rora ne-am aruncat... 
! Mișu (fratele meu) îmi cere iertare, plângând : «Tu 
aveai dreptate. şi am comis o greşeală gravă : dar pen- 
tru miine era o chestie de existenţă !» — EI ' îmi destăi- 
nueşte în secret. că Luynes i-a povestit că cei dela Lega- 
tia franceză sunt furioşi. Berthelot a cerut ca morile din 
Craiova să fie incendiate şi Brătianu a răspuns: «Sunt 
încă stăpânul României şi niciodată nu voi permite a- 
ceasta, căci şi eu am acolo interese mari».— Această ex- 
plicație ar fi stârnit indignarea. Explic lui Mişu că a. 
devărata, versiune este mai puţin crudă. 

Iată oamenii în braţele că- 

  

  

Mais on a fait venir toute Yarmâe Prezan. Non, elle n'a pu arriver, les Russes vont si lentement que la relăve n'a pu se faire, et que nous sommes en partie en Moldavie encore». Les 
autorites s'embarquent avec les Legations des demain, 6 h. gare Mogoşoaia (pour ne pas âtre vues). Pher&kyde part di- manche matin en auto, Sur les Russes, Pherekyde tres, tres pessimiste. Ils n'ont voulu ă aucun prix attaquer dans le Nord de la Moldavie et aueun Prix venir combatre en Vala- 
chie! Et voilă les gens dans les bras desquels on se pre&- 
cipite... 

Michel, mon frăre, me demande pardon en pleurant : «est 
toi qui avais xaison eţ Jai commis une grande faute : mais pcur moi c6tait question d'existence !». 

Il me confie sous la foi du secret que Luxgnes lui a ra. 
cont: on est furieux â la Lâgation de France; Berthelot 
a demand6 qu'on iincendiât les moulins de Craiova et 'Bra- 
tiano a repondu: Je suis encore le maître de la Roumanie 
et je ne le permettrais jamais, car Îy ai aussi de gros 
intârâts. Cette explication aurait soulev6 l'indignation. J'ex- 
pligue Michel que la version râelle est moins cerne,
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12 Noembre. — Lungă defilare la mine a fel de fel de lume foarte îngrijată şi foarte indignată. Sa aflat că autorităţile fug. La Costinescu are loe un Consiliu : dar camioanele încarcă în iaţa porţei. — Pe străzi tot felul de vehicule, obosite, pline de noroi: unii Sosese dela vest, alţii pleacă spre est, | 
Radovici trebuia să vie să mă vază, pentru a-mi supune proectul lui de lege asupra asigurărilor imobi- liare de răsboi; îmi serie o scrisoare copilărească: durere de măsea, care îl obligă să amâne pe «săptămâna viitoa- re!» Deabia pot să ies din casă la 11 Jum. Mă duc la Pa- lat spre a încerca să văd pe Regină. Regina primea, în vestibul pe d'Harcourt şi misiunea Doamnelor de cari- tate, prezentată de ministrul Saint-Aulaire. Regina, foarte gravă, slăbită, dar stăpânindu-se. Ii prezint imediat cere- rea mea: trebue neapărat să oprească pe Rege a consimţi să se arză proviziile de grâu. Regele vrea să-şi revadă po- porul său: în ce sentimente îl va găsi, dacă acest popor ştie că, din ordin, i sa incendiat averea şi a fost redus la foarhete? «Dar inamicul va lua grâul».—«Dacă îl ar- dem va lua rezervele țăranilor... Şi imediat atac celalt 

      

12 novembre. — Longue procession de toutes espăces de personnes: on est tres inquiets et fort indign€, On saiţ que les autorites d&campent. Il y a conseil chez Costinescu : mais les camions: chargent devant la porte. Dans les rues tous les genres de vhieules, harrassâs, boueux: les uns ar. Tivent de Pouest; les autres_ partent pour Vest. Radoviei ilevait venir me. voir pour me soumetire son projet de loi des assurances immobilitres — gucre ; il m'âcriţ une lettre en- fantine: rage de -dents qui Voblige ă remettre că la semaine prochaine». J'y puis â peine sortir -ă 11 h. %, Je me rends an Palais tâcher voir la Reine. La Reine recevait dans le vestibule d'Harcourt et Ja mission dames de charitţă pr6- sent6es par le ministre St. Aulaire. La Reine, trâs grave, amaigrie, se dominant n6anmoins. Je lui presente aussitâţ ma requâte: elle doit empâcher le Roi de faire brâler les "provision de bl6. Le Roi veut revoir son peuple: dans quels sentiments le trouvera-t-il si ce peuple sait que par ordre on lui a incendi€ sa fortune et on Pa râduit ă la famine? Mais les ennemis prendront la bl€. Si nous le briilons, ils pren- dront les r6serves des paysans. Je saute de suite ă Yautre
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subiect: «Imprejurările sunt foarte grave».— Regina : 
«Un moment foarte eritic».— Eu: «Puteţi încă face pa- 
cea şi salva Ţara şi Dinastia». — Regina : «Nici o dată 
nu am examinat această ipoteză».—Bu: «Nu pot garanta 
nimic, dar am această certitudine». — Regina: «Dejunez 
cu Regele şi îi voi vorbi» — Eu: «Doamnă, nu trebue ca 
Regele. să ceară sfatul numai unui guvern orb şi rău in- 
format». (Am aflat a doua zi că la Marele Cartier se 
vorbise de scrisoarea către Rege). 

— De necrezut: Curtea de Casaţie, din îndemnul 
lui Manolescu, şi. presupun al ministrului, a fost de pă- 
ere că trebue să se transporte la sediul guvernului; 
şi între 12 ore şi 8, a fost silită să se prepare de plecare. 
Au rămas: Duca, Hina, Stambulescu, Procopiu, Gr. 
Ştefănescu, Stoicescu, Scarlat Popescu, 8 sau.:9 cu 
totul. 

— Comunicatul anunţă trecerea inamicului la Îs- 
laz şi la Zimnicea: înaintarea lui ar fi fost oprită la 
nordul acestui oraş. (Cu toate astea, deputatul Stăncu- 
leanu spune că Bavarezii sunt în faţa Roşiorilor!) Dacă 
erau aşa departe, de ce. acestă panică ruşinoasă ? 

  

  

suset: les circonstances sont trâs graves. — La Reine: «Un 
moment bien critique>. — Moi: «Vous pouvez faire encore 
la paix et sauver le pays et la dynastie>. — La Reine : cNous 
mavons jamais examinâ cela». — Moi: «Je ne puis garantir 
rien, mais jai cette certitude». — La Reine: «Je dâjeune 
avee le Roi et je Imi parlerai». — Moi: «Madame, îl ve faut 
pas que le Roi ne.prenne conseil que d'un gouvernement 
aveugle et mal informe». (J'ai su le lendemain qw'au Grand 
Quartier on avait parl€ de ma lettre au Roi). 

Incroyable: la Cour de Cassation, sur les insistances de 
Manolescu et je suppose du minisire, a opin€ qu'elle devait 
se transporter au siege du gouvernement eţ de midi â 8. 
elle a dii se prparer au dâpart. Sont restâs: Duca, Hina, Stambaulescu, Procopiu, Grigore Ştefănescu, Stoicescu, Sear- 
lat Popeseu, 8 ou 9. 

Le communiqu6 annonce le passage de lennemi ă Islaz 
et ă Zimnicea: son avance aurait ât6 arretee au Nord de cette ville. (Pourtant le deput6 Stanculeanu dit que les Ba- 
varois sont devant Roşiori!) S'ils &taient si loin, ponrquoi cette panique honteuse ?
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Se pornesc, pe jos, milițieni şi oameni valizi până 
la 45 ani, hrana pe 5 zile în sac. Medicii «tineri» sunt 
toţi porniţi cu trenurile de seară, unii lăsându-se greoi. 
ceilalţi ştergând-o fără ca să li să fi cerut, | 

Seara. la, 7% la Club, atât de animat în ajun, niei 
un străin, o grupare de oameni trişti şi preocupaţi, nici 
o partidă, nici un glas mai ridicat! . 

13 Noembre. — Dimineaţa vin cel puţin 200 de pe- 
soane la mine. Multe doamne, pe care nici nu le cunose. 
Unii cer sfaturi, ceilalţi protecţie; unele se tem da .bru-. 
talitatea soldatului faţă de fete; alta vrea să fugă 
fiindă .se tae băieţii! Lumea este înspăimântată, înc- 
bunită ! Foarte mirat, găsesela mine pe C. F. Robescu, 
care protestează în contra laşităţei guvernului; pe doi 
senatori liberali; pe faimosul Bilciurescu, care a sem- 
nat articole insultătoare în contra, mea, fost naționalist 
convins; pe generalul Solacolu; pe generalul Cantea; pe 
Babeş, şi cine mai ştie cine! Indignare generală în con- 
tra guvernului. | 

— Toată noaptea trenurile au transportat răniţi 
evacuaţi. Nu sa stat nici un minut. Şi cum nu sunt nici 

  

On fait partir les miliciens et les hommes valides Jjus- 
quă 45 ans, & pied, nourriture dans saes pour 5 jours, Les 
mâdieins «les jeunes» sont tous expedi€s par les trains .de 
ia soir6e, — les uns ă contre-coeur, les autres filant sans 
qwon le leur demande,. . 

A 7 h. 4 du. soir, au Club, si anim6 la veille, pas un 
ciranger, un groupement de gens tristes et prâocupâs; pas 
une partie, pas un 6clat de voix, | 

13 novembre. — Le matin îl y a au moins 200 personnes 
chez moi. Beaucoup de dames que je ne connais pas. Les. 
uns demandent conseii, les autres protection; Pune craint la 
brutalite du soldat envers les filles, une autre veut fuire, 
pareeque l'on coupe les petits gargons. On est dâvoyă, affolă. 
res. €tonnă, je trouve O. F. Robeseu, qui proteste contre la 
lâehete du gouvernement, deux senateurs liberaux, le fameux- 
Bileiurescu qui a sign6 des articles outrageants contre moi, 
exnaţionaliste ă tous crins, sânâra] Solacolu, gântral Can- 
tea, professeur Dr, Babeş, — qui sais-je encore? Indignation 
gân6rale contre le gouvernement, 

Toute la uuit les trains ont transporte des blessâs &va- 
cu6s. Pas ure minute Marrât. Et comme, on n'â ni costumes



300 NOTE POLITICE — 1916 

“haine, nici încălţăminte. Skupievski îmi spune că i-a pornit în papuci, cu două perechi de izmene, două că- măşi. Am văzut şiruri întregi de şchiopi, cu aerul de înfometați şi par'că scăpaţi din vre-o «cour de miracle». Dealtminterea mi se telefonează din gara Falfani că spi- talul dela, Slatina evacuat, este garat de 3 zile în această haltă, fără alimente, «supuşi morţei». Graba tutulor a- cestor evacuări este absolut inconștientă, 
„Micii cercetaşi sunt porniţi pe jos, la 'Tecuci. Prin- tre'ei sunt unii mici de tot, ca fiul lui Matei Balş, pe care unchiul său Georges nu Va lăsat să plece. Şi pă- rinţii îngăduesc asemenea lucru ! 
— Francezii, după spusele lui Rudi Catargi. emit asupra Ruşilor ipotezele cele mai puţin măgulitoare : «Sar zice că ei caută să vă vază bătuţi». — Alaltăeri Pherekyde protesta în contra. încetinelii exasperante a mişcărilor lor. 

Ş „ Prin decret cu data de 12 Noembre,. Camera este prorogată pe 10 zile şi convocaţă pe ziua de 25 Noembre la. Laşi.— «Monitorul» nu publică raportul Preşedintelui 

a 
aa a 

ni chaussures, Skupiewski me dit qu'il en a expedi6 en pan- toufles avec deux calegons, deux chemises. J'en ai vu des theories boiteux. Pair de gueux traquâs, âchappâs des cours de miracle. D'ailleurs de la gare Falfani on me t6lâgraphie que Phâpital de Slatina Evacu€ est gar6 depuis trois jours dans cette halte, sans aliments, «supuşi morţii». La precipi- tation de toutes ces &vacuations tienne de linconscience. ____ Les petits cercetași sonţ expedi6s ă pied pour Tecuci. II y en a de tout petits, comme le petit Mathieu Balş, que son onele Georges n'a pas laiss6 partir. Et les parents per- mettent cela! | 
Les Francais — â en croire Rudy Catargi — âmettenţ sur les Russes les hypotheses les moins flatteuses: «on di- rait qu'ils cherchent ă vous voir battus», Avant-hier Phâre- kyde protestait contre la lenteur exaspârante de leurs mou- vements, , 

Par dâcret en date du 12 novembre. les Chambres sonţ prorog6es pour 10 jours-et sont convoquâes pour le 95 no- vembre â Iassy. Le «Moniteur» ne publie pas le rapport du
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Consiliului, raport care motivează acest decret ! — Ca- niera, este prorogată. fără să fi fost deschisă. |: 14 Noembre. — Inuti] de citit: comunicațul. EI zice că- am respins pe inamic, dar că toţ ne-am retras la est de Topolog. — Adevărul este că Râmnicul- Vâlcea e-luat ;- că inamicul se află pe înălțimile care domină Curtea. de Argeş; că au avut loe lupte de cavalerie între diviziile. noastre independente şi cavaleria lui Schettow la est de Oltul inferior, şi că am perdut acolo multă lume. 
In oraş, circulă svonurile cele mai contradictorii. Pentru unii, o bătălie mare este începută; pentru alţii, s'a dat ordin de retragere generală. — Severin, Orşova. au căzut; dar câteva batalioane în munţi, la nord-estul Severinului, tot mai țin. Ce oameni ! Se află cu uimire că miniştrii mai sunt în oraş. 
15 Noembre. — 'Toţ ce e aproape de sfera guverna- mentală, seamănă teroarea, şi zăpăceala, iar Corbescu . găseşte mijlocul să dea o ordonanţă pentru a îndemna la linişte şi la sânge rece. Este tot ce poate fi mai ca- raghios ! 

president du conseil, rapport motivant ce doret. Les Cham-. bres sont prorogtes sans avoir 6t6 ouvertes, 
14 novembre. — Inutile de lire le communiquc. Il dit que . nous avons repouss€ P'ennemi, mais nous nous sommes tout - de mâme retirâs ă Est de Topolog et de POltul. La vârit6 est que Ramnicul-Valcea est Pris; que l'ennemi est sur les hauteurs au dessus de Curtea de Argeş, que, il y a eu lutte de cavalerie contre nos divigions indâpendantes et la cavalerie de Schettow â VEst de VOltul infârieur et que. nous y avons perdu beaucoup de monde. - 
En ville les bruita les plus contradietoires. Pour les uns, une grande bataille est commencâe ; pour les autres, on a: donn6 Pordre d'une retraite gânţrale. | Severin-Orsova tombâs, mais quelques bataillons tien- nent toujours dans les montagnes Nord-Est de Severin. Bra- ves gens! On apprend avec stupeur que les ministres sonţ encore en ville, 

15 novembre. — 'Tout ce qui approche le gouvernement seme la terreur et Vaftolement, et Corbeseu trouve le mojen ' de lancer une ordonnance pour prâcher le calme et le sang- îroid. C'est d'un grotesque achev$.
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" — Regina a părăsit Bucureştii. Ea se stabileşte la 
Zorileni (după Tzigara), la Ghidigeni (după Lupu Kos- 
take). Zorileni va fi Marele Cartier de mâine. Regina a 
luat cu dânsa pe Nadeja Stirbey cu fiicele sale. — Iar 
Regele, aproape vesel. Liniştit şi-a făcut vecomanda- 
țiile lui 'Tzigara în privinţa palatelor. Să nu lase să se 
atingă «de palatul cel vechiu al Regelui Carol»! Pen- 
tru M. S, situaţia nu este rea. Conversaţia s'a terminat 
pe un ton de glumă. 'Tzigara a spus, râzând — ca să fie 
pe acelaş ton ca Regele, — «pe când»? Generalul Mavro- 
cordat a spus lui Stirbey: «Regele ? dar E] este tot- 
deauna. mulţumit de situaţie... dela începutul răsboiului». 

— Comunicatul, mai laconie ca, oricând: «Ziua de eri 
fără lupte; numai la extrema dreaptă inamicul a bom- 
bardat cu artilerie grea, iar la, aripa stângă au fost ac- 
țiuni fără importanţă». Şi, cum în ajun ni se spusese 
că ne retragem spre est de regiunea, Olt-Topolog, fiecare 
poate situa dreapta sau stânga unde vrea ! 

Intre. timp Curtea. de Argeş e luată cu asalt. şi 
Giurgiu ocupat. (14 Noembre). Se evacuiază şi Piteştii. 

  

La Reine a quitte Bucarest. Elle prend quartier â Zori- 
leni (selon Tzigara), ă Ghidigeni (selon Lupu Kostache). Zo- 
rileni sera le Grand Quartier de demain. Elle amâne Na- 
dege Stirbey et ses filles. Le Roi est presque gai. Il a tran- 
quillenment fait ses recommandations ă Tzigara au sujet des 
Palais. Ne pas laisser toucher «aux vieux Palais du. Roi 
Charles» ! a 

-- Pour Sa Majestă, la situation n'est pas manvaise. C'est 
sur le ton de la plaisanterie que la conversation a fini, Tazi- 
gara a mâme dit en riant— pour Punisson — «fiir wanns? 

General Mavrocordat a dit ă Stirbey: «Le Roi? Mais îl 
est toujours content de la situation depuis le. commencement 
de la guerre». “ 

Le communiquc plus sybillin que jamais: «Ziua de er: 
fără lupte; numai la extrema dreaptă inamicul a bombardat 
cu artilerie grea, iar la aripa stângă au fost acţiuni fără 
importanţă». Or, comme la veille on nous avait dit que nous 
nous retirons vers VEst de la râgion Olt-Topolog, on peut 
situer la droite ou la gauche ou chacun veut. 
„Em attendant, Onrtea-de-Argeş est pris d'assaut et Giux- 

giu occupe (14 nov.). On &vacue Piteşti aussi. Et le bulletin
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Buletinul german ne anunţă că rămăşiţele armatei din 
Severin care încercase să se retragă prin şes. — în plus 
de pierderile sângeroase încercate: «28 ofiţeri, 1200 de 
oameni, 3 tunuri, 27 chesoane pline şi 800 de căruţe», — 
sunt prinse ! 

Ne preparăm să dăm lupta, pe frontul Goleşti-Călu-' 
săreni, spre Giurgiu. Din toate părţile se trimit înță- 
riri în acea. direcţie. Cred că se asvârlă în această pră- 
pastie tot ce se mai poate aduna şi toată cavaleria, pe 
care binevoeşte Rugii să-o dea, 

Ceeace mai avem pe unele fronturi. este prost; un 
regiment de artilerie (mi se pare No. 27, dar nu garan- 
tez exactitatea) compus din elemenţe “disparate, care a 
fost luat sau a fugit. De sigur că sa întâmplat vre-un 
buclue. 

— La ora 3: conferință cu membrii comitetului 
consultativ prezenţi la Bucuraşti. Se examinează : 1) 
Trebue sau nu să anunţăm birourile că nu luăm parte 
la şedinţele Parlamentului la laşi — fiindcă art, 121 din 
Constituţie spune că sediul guvernului este. Bucureşti şi 
fiindcă Iaşi este ocupat de o armată străină, intrată în 

      

allemand nous annonce que ceux des dâbris de Varmâe de 
Severin qui avaienţ essay6 de se retizer par la plaine, en 
plus des pertes sanglantes «98 officiers, 1200 hommes, 3 
canons, 27 caissons pleins, et 800 charriots, sont pris». 

On se prâpare ă livrer bataille sur le front Goleşti-Călu- găreni, vers Giurgiu, Des renfortsa Y sont dirigâs de toutes 
parts. Je erains qw'on n'y engouffre tout ce que nous pouvons ramasser et tont ce que veunlent bien donner, de cavalerie, 
les Russes. 

Ce que nous avons sur certains fronts, est mauvais; îl 
Y a un 2T-e regiment dartillerie (chiffre peut-âtre inexacte), 
compos€ d'6lements disparates, qui a 6tait Dris ou qui a fui. 
Il y a eu certainement un accroc, 

Conference â 3 h. avec les membres du comițt de diree- fion presents â Bucarest. On examine: 1) Faut-il annoncer les bureaux que nous ne prenons pas part aux s€ances du Parlement ă Iassy, paree que art. 121 Constitution: «le siege du gouvernement est Bucarest» st paree que Iassy est oceupă par une arme âtrangăre entrâe en Roumanie par violation
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România cu violarea Constituţiei ? Controversă. Pen- 
tru: Maiorescu ; — contra : Neniţescu, Gr. Canta- 
cuzino. S'a căzut de acord că chestiunea  responsabi- 
lităţilor războiului, fiind de fapt încă de multă vreme 
lămurit pusă, sunt mai multe inconveniente decât avan. 
tagii să se trimeată o comunicare ca aceasta. — 2) Tre- bue sau nu adresată guvernului o cerere formală ca să 
nu ardă depozitele ? — Cum am scris Regelui şi am 
vorbit Reginei în această privinţă, este mai bine să nu 
se facă un demers oficial către Preşedintela Consiliului, 
care poate declina orice amestec în faptele comandamen- 
tului militar. 

| 
16 Noembre, — Se lucrează stăruitor şi ni se spune 

tă începe bătălia cea, mare, Aceiaşi zăpăceală. In semn 
de lichidare, Lupu Kostake este instalat la Interne şi: 
Kiriaceseu la Finanţe. Porumbaru şi Costinescu au 
părăsit Bucureştii. Trăsurile celorlalţi miniştri sunt gata. 

Sosese răniţi în mare număr. Deci luptă pretutin-: 
deni. Comunicatul spune : «Situaţia neschimbată», — 
dar pa frontul de 'sud foc de artilerie şi de infanterie, . 

de la Constitution? Controverse. Pour ; Maiorescu : — con- tre: Nenitzescu, Grâgoire Cantacuzăne. On tombe Vaccord que la question de responsabilit6 vis-â-vis de la guerre 
tant, de fait, depuis longtemps clairemenţ posâe, il y avaiţ 
plus d'inconvenients que d'avantages â envoyer une commu- 
nication de ce genre. — 2) Faut-il adresser au gonvernement 
une demande formelle de ne pas incendier les dspâts? Comma Jai 6crit au Roi et comme Jen ai parl€ ă la Reine, s'adresser 
au ministre president, qui pent dâeliner toute immixtion dans les faits du commandement militaire; on ne fera pas de 
dâmarehe officielle. 

16 novembre, — On se prâpare avec fâbrilit et on nous dit que cest la grande bataille. Lo desarroi n'est pas moins 
le mâme. En signe de liquidation, Lupu Kostache est install â IIntârieur et Kiriacescu aux Finances. Porumbaru st Cos- 
tinescu ont quitte Bucarest. Les voitures des autres minis- tres sont toutes prâtes, 

Il arrive des bless& en assez grand nombre: donc on se 
bat partout. Le communiqut dit «situație neschimbată». Maia .
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nai ales spre Olteniţa. Acolo este o accentuare care mă. face să cred că, cu toţ optimismul arătat, lucrurile nu prea merg bine. 
' 

Pe la ora 4 colonelul Mihăieseu dela serviciul sani-' tar a spus d-rului Meţianu : «Iţi dau o singură povaţă : până la ora 5 să fugi dacă nu vrei să fii prins». Intreb pe Doctor : prins ? poate de comănduire ?—H] : «Nu, ac- tele sunt în regulă spre a explica, prezenţa mea în Bu- cureşti; prizonier — asta înţelegea colonelul». 
La 9 seara mi se spune că toţi răniții cari sosesc la. 

spitalul militar sunţ aduşi în căruţe deadreptul dela Că- lugăreni, 30 km. de Bucureşti. . | 
La 104 Ion Procopiu îmi telefonează : «Lucrurile sau schimbat în rău şi vor pleca la, noapte». Ei, va să zică miniştrii. Insist şi îmi răspunde. că i-au spus, fără 

să arate unde, că lucrurile s'au schimbat în rău! In- ştiinţez pe Lupu Kostache, 
Cu toate ce se spune, Moreni trebue să fi fost in- cendiat. Dr. Dinu Brătianu a văzut eri două coloane imense de fum în acea direcţie. Erau aşa de intense 

        

sur le front Sud feu d'artillerie et dinfanterie, surtout vers Olteniţi. Il y a lă une accentuation qui me fait penser que, malgre Poptimisme affecte, tout ne va pas pour le mieux, Vers 4 h., le colonel Mihaiesen du Service Sanitaire a dit au Dr. Meţianu: «Iţi dau o singură povaţă: până la 5 ore să fugi dacă nu vrei să fii prins». Je demande au Docteur: «Prins? poate de comenduire?> Lui: «Nu, actele sunt în re- gulă, pentru a explica presența mea în Bucureşti; prizonier, asta înţelegea colonelul!» 
A 9 h. on m'annonce que tous les blessâs qui arrivent ă Yh6pital militaire sont apports dans des charrettes directe: ment de Călugăreni, 30 E. de Bucarest. 
A 10 h. et quart coup de tâl&phone de Jean Proeopin: «Les choses ont changz6 en mal et ils partent cette nuit>, — Ils, les ministres, — Jinterroge briăvement: les ministres lui ont dit — saus prâciser ou — que les choses ont chang$ en mal, 

Javise Lupu Kostache. 
- Malgre tout ce qu'on a dit, Moreni doit avoir 646 incen- di6. Dr. Bratiano a vu hier deux immenses colonnes de fumâe 

ap?
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încât se întindeau pe nori... Mi se raportează vorba 
colonelului Thomson : «Englitera va plăti totul ; e des- 
tul de bogată ca so facă...». Nu mai suntem decâţ nişte 
pioni în mâinele altora! 

13/30 Noembre. — N'avem buletin Radio; nu ni se 
mai dă nimic, 

— La 94 maiorul Brezoianu pătrunde la mine. Cu. 
Jaerămi în' ochi, se înăbuşă, credeam să-l văq căzând. 
Este îngrozit de măsurile luate de generalul  Ange- 
lescu. La toate barierile posturi de jandarmi şi mili- 
țieni, sentinele aşezate cu ordinul să oprească automo- 
bile, patrule şi orice sar prezinta. E o condamnare la 
moarte pentru Bucureşti, căci la, prima, patrulă atacată 
va răspunde tunul. Chem pe Lupu Kostache: E] trebue 
să tempereze zelul generalului Angelescu, unchiul lui 
Paul Angelescu, instalat dictator de azi dimineaţă. A- 
ceasta, reese dintr'una din cele trei proclamaţii ce sau 
afişat. Generalul Angelescu, şef militar pentru cele câte- 
va.zile cât va ţine bătălia care va decide de soarta, guver- 
nului, pune să se afişeze îndemnuri şi ameninţări către 

  

dans la direction. Elles 6taient si intensez qw'elles s'âtalaient 
sur les nuages bas... | 

On me rapporte le propos du colonel Thomson: «An: 
gleterre payera tout; elle est assez riche pour cela»... Nous 
ne sommes plus que des pions aux mains Wautrui. 

17 novembre. — Pas de bulletin «Radio». On nous sâvre 
de tout. 

A 9 h. et quart. le major Brezoianu faiţ irraption chez 
moi. Il a les larmes aux yeux; îl suffoque: je croyais 1e voir 
s'eerouler. Il est &pouvantă par les mesures prises par gâns- 
val Angelescu. A chaque barritre postes de gendarmes et de 
miliciens; vedettes de distance en distance avec ordre d'a+- 
râter automobileş, patrouilles, tout ce qui se prâsenterait. 
C'est un arrât de mort pour Bucarest, car ă la premiăre pa: 
trouille attaqute, c'est le canon qni râponăra. Je fais vanir 
Jmupu Kostache: ă lui â temperer le zele du zeneral Auge- 
lescu, encle de Paul Angelescu, installă dictateur depuis ce 
mațin. II se râvăle par une des trois proclamations qu'on 
vient d'afficher, “ 

Le sânâral Angelescu, chef militaire pour ies quelques 
jours que dure la bataille, qui dâcidera du sort du gouver- nement, fait afficher des exhortations et des menaces contre
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Provocatorii de panică. O frază caracteristică : «unii funcţionari răspândesc panica dând semnalul fugei». Prima, ediţiune coprindea : unele <autorităţi» răspân- dese... «Epoca» dăduse această versiune şi apoi a fost “censurată, 

| Ordonanţele lui Corbescu sunţ odioase: tiranie de neisprăvit care tremură şi spumegă de necaz, Acuma, «că Curtea a plecat şi că automobilele sale nu mai circulă cu farele aprinse, e o dispoziţiune specială pentru faruri. De ce? Aeroplanele nu mai vin. Cluburile toate sunt în- chise. La fel cu restul, Agenţii au dreptul să ucidă pe. :şoterul care depăşeşte 12 km. pe oră sau care nu se o- preşte la ordinul lor. 
Toată ziua s'a auzit tunul, Nici buletin, nici comu- nicat oficia]. | 
— La 10, Procopiu: Miniştrii au părăsit Bucureştii, dar după ce au dormit la Buftea Sau întors astăzi. An: “tonescu a spus eri că frontul nostru este rupt. (Mi se spune că miniștrii erau plecaţi definitiv, dar că Regele i-a reţinut. Alţii spun că Francezii şi Englezii dela Sta- tul-Major se opun mai ales ea guvernul să fugă). De 
    les fauteurs de panique, Une phrase caraeteristique: «unii funcţionari răspândese panica, dând semnalul fugei». — “Une premitre 6dition portait: «Unele autorităţi răspândesc...» D'«Epoca» Pa donne et a 6t6 ensuite censuree, Vu le “texte primitif, 

Les ordonnances de Corbescu sont odieuses : tyran- nie d'avortons qui ragent et qui tremblenț, Maintenant “que la Cour est partie et que ses automobiles ne: cireuleat plus phares allumâs, il y a une disposition spâciale aux pha- res. Pourguoi? Les a6roplanes ne viennenţ plus. Les Clubs sont fermâs, y compris le J ockey-Club. Le reste â Pavenant, Les agents ont le droiţ de tuer le chauffeur faisant plus de 12 â Vheure et qui ne s'arrâte pas ă linjonction de Vagent! Toute la journ&e on a entendu le canon. 
Pas de bulletin, pas d'officiel. | A 10 h., Procopiu: Les ministres onţ quitte Bucarest. mais, ayant couchă â Buftea, ils sont rentres aujourd'hui. Antonescu a dit ă 9 h. %, hier, qu'il y avaiţ eu rupture de notre front. (On me dit que les ministres âtaient irr&ms- diablement partis, mais que le Roi les avaiţ retenus, Iau: tres rapportent que les Francais et les Anglais de VEtat Major s'opposent surtout â la fuite du gouvernement),
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oarece Petrescu, care trebue să predea craşul, este cam 
încurcat prin răspunderea ce o are, îmi cere sfatul asu- 
pra procedurei de urmat. Consiliez posturi nearmate, la: 
bariere, cu drapele albe şi îndată ce contactul a fost luaţ, 
aceste posturi înştiinţează pe primar, care iese înaintea 
comandantului anunţât, Procedura mea este găsită bună. 

— După masă, Vredenburch temându-se de Bulgari, 
cari sunt în rândurile celor care atacă, propune să înto- 
vărăşească pe primar, să meargă atât de departe cât ar 
voi în faţa inamicului, fiind: escortaţi şi de secretarul 
bulgar Goşeft, care a rămas ataşat la legaţiunae sa şi 
care, la cererea violentă a lui Blondel, a fost tratat mai 
mult ca prizonier decât ca, diplomat. Arion este însărei- 
nat să aducă la cunoştinţa lui Vintilă Brătinu toate 
acestea la ora 4. Ministrul primeşte, în sensul că va stă- 
tui pe Emil Petrescu să accepte propunerea ce-i va 
face Vredenbureh. Cu acâastă ocazie V. Brătianu afirmă 
că măsurile sunt luate pentru cazul când armata e bă- 
tută, ca să se retragă fără a trece prin Bucureşti. — Şi 
Ruşii ? — Şi Ruşii: lucru hotărât. — Tot dela Vintilă : 
Germanii nu sunt numeroşi, dar armaţi de minune şi 
mai ales de o îndrăzneală temerară. 
  

Comme Petrescu (le maire), qui doit livrer la ville, est 
un peu paralys€ par sa responsabilită, il demande conseil 
sur la proeâdure ă suivre, Je conseille des postes sans armes. 
aux barritres, avec drapeaux blanes et sitât le contact 
pris, ces postes avertissent le maire qui se rend au devant 
du commandant annoncâ, Ma procedure est trouvee bonne, 

Dans Papres midi, Vredenburch, crainte des Bulgares. 
qi sont dans les rangs de cenx qui attaquent, offre d'ac- 
compagner le maire d'aller aussi loin qu'on voudra au de- 
vant de lennemi, en se faisant escorter du secrâtaire bul- 
gare Gochoff, qui est rest attachâ â sa legation et que, sur 
les reproches violents de Blonde], on a trait en prisonnier 
plutât qwen diplomate. Arion est chargz6 de porter â la 
connaissance de Vintilă Bratiano, qu'il va voir A 4 h. Le 
Ministre accepte en ce sens qu'il conseillera ă Emi] Petrescu: 
d'accepter quand Vredenbureh lui en aura fait la proposi- 
tion. A cette oceasion, Vintilă Bratiano affirme que les me- 
sures sont prises pour que si. Parmâe est battue, elle se replie 
sans passer par Bucarest. Les Russes aussi ? Les Russes 
aussi: c'est bien arrâtâ. Toujours de Vintila: les Allemands. 
ne sont pas nombreux, mais merveilleusement armâs et sur- 
tout tâm&rairement audacienx,
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duat armele; erau încărcate, nici un soldat nu le cunoştea mecanismul. Arme englezeşti pe cari purtătorii nu ştiu să ie mănuiască. 

— Shupieusha: Când au sosit, Tăniţii la triaj, Li sau 

sc dea jos dintr'a] lui. La Crucea Roşie nu mai. avem nimic, Cartierul general se pregăteşte de fugă : Domnii aceştia nu au destule trăsuri pentru o călătorie confor- fabiă. 
Ni | Bătălia cea mare a început. Cartierul nostru este la «Jilava, 12 km. de Bucureşti. Prezan ar fi spus că eşecul de cri a fost reparat. | | Copiii dela şcoala, de agricultură pleacă mâine, — Sectarismul liberal nu slăbeşte. O listă coprin- zând vre-o 30 de nume. discutată cu Statul Major, hotă- Tâse compunerea personalului dela A facerile străine, care să rămână la Bucureşti. De odată 6 dintre ei, C. Manu şi Pisosky miniştrii, 1. Filiti, Ghermani, Jean Carp, 'Tran- dafirescu ete. toţi cei cari nu aveau vederile guvyernu- lui, au fost din ordinul generalului Angelescu invitaţi a INI 

  

tier Gânral se prâpare ă la fuite : ces Messieurs n'ouţ pas 2ssez de voitures pour un voyage confortable, La grande bataile est commenese. Notre Quartier Gân6- ral est ă Jilava, 12 km. de Bucarest, Prezan aurait assurâ que V6chee d'hier iait r&parâ. 
Les enfants de Pecole d'agriculțure partent demain. Le sectarisme libâral ne desarme pas. Une liste compre- nant une trentaine de noms, dâbattue avec PEtat Major. avait arrâte la composition du personnel des Affaires Etran- gres devant rester ă Bucarest, “Bubitement, 6 parmi eux.: O. Manu et A. Pisoski, ministres, Jean Filiti, directeur, “Ghermani, secrâtaire de l&gation, Trandafiresco, Jean P. Carp, tous ceux qui n'onţ pas eu les vues du gouvernement, ont 6t€, par ordre du gân6ral Angelescu, invits ă se rendre, les uns au front, les autres au d&pât de Ploeşti pour instrue-
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să se ducă, unii la front, alţii pentru instrucţie la, depo- 
zitul Ploeşti. Ghermani, dispensat şi al cărui contingent: 
n'a fost revizuit încă, e chemat la o revizie personală.. 
Bineînţeles alţii mai tineri, exact în aceaşi situaţie mili- 

tară, nu sunt chemaţi! Uniunea sacră, cum o înţelege: 
guvernul liberal,! Cei de mai sus fuseseră definitiv mMo- 

bilizaţi pe loc la minister. 
— Am primit dela guvern un milion pentru operile: 

de asistenţă în lipsa lui. Lupu IKostake şi Crăsnaru mi. 

Pau adus. Am.semnat cu condiţie «întrebuințare şi jus- 
titicare la discreţia, mea». 

18 Noembre (1 Decembre). — Aceleaşi alarme şi a- 

ceaşi lichidare. Ministrul de război, printr'o simplă seri-- 

soare, ne trece depozitele de echipament şi materialul 
pe care nu poate să-l ridice. Miniştrii nu mai dau pe la. 

ministere şi sunt nevăzuţi. Anghelescu, care era pre- 
tutindeni, nu mai e nicăeri. Singur Brătianu este vizi- 

bil pentru cei care ştiu să-l găsească. Regele a fost dease- 
menea, în oraş. | 

— Un svon ciudat: Prinţul Carol War voi să pără- 

sească Bucureştii în caz de înfrângere. Regina Par fi 

  

tion. Quant ă Ghermani, dispensă, et, dont la classe n'est pas: 

encore râviste, îl a 6t6 appele ă une râvision personnelle.. 
Pien entendu de plus jeunes qu'eux, exactement dans la 
mâme situation militaire, ne sont pas appeles. L'Union 
sacre, comme Pentend le gouvernement libtral! Ces Mes- 
sieurs avaient €te dâfinitivement mobilises sur place au Mi- 
nistere, 

Le gouvernement m'a remis un million .lei pour les: 

oeuvres d'assistance en son absence. Messieurs Lupu. Kos- 
tache et A. Crasnaru me Pont apportă. J'ai sign6 avec la 

condition «emploi et justification ă ma diserâtion»,. 

18 novembre, — Mâmes alarmes et mâme liquidation. Le: 
Ministere de la guerre, sur une simple lettre, nous passe ses: 

d&pâts d'Equipement — qusil ne peut enlever, — sa toile, ete... 
Les ministres ne touchent plus ă leurs ministeres ou sont 

invisibles. Anghelescu, qui €tait partout, n'est plus nulle part.. 
Seul Bratiano et visible pour ceux qui savent Paborder. Le 

Roi aussi a 6t6 en ville. 

Un bruit bizarre: le Prince Carol ne voudrait pas quitter 
Bucarest en cas de dâfaite. La Reine lui aurait conseill6 de:
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sfătuit să se constitue prizonier ca, să scape dinastia. Totul se bazează pe o telegramă a lui Stirbey către Re- gina: «Prinţal C. e tot în aceleaşi sentimente». Lupu Kostache afirmă aceasta şi Maiorescu mi-a vorbiţ şi el. Comunicatul: Pe frontul moldovean până la Valea Buzăului, atac viu al Centralilor; la Buzău, Bratocea, Prahova, vii acţiuni; trupele cari se retrăgeau ' dela Câmpulung, atacate violent pe Valea Dâmboviţei, ele rezistă la Micloşani în Muscel; lupte violente la Goleşti, în Valea Glavaciocului şi Valea Neajlovului; — deci am pierdut Câmpulunguul şi Piteşti şi suntem viu ata- caţi pretutindeni. 
Militarii se arată încrezători. Burghelea mi-a tele- fonat totuş că el e pozitivis şi dacă, privitor la, cedaroa, depozitelor ministerului, îmi spune că mâine va avea un răspuns telegrafic dela ministru, — aceasta însem- nează că ministrul său e întradevăr plecat; iar câna adaugă că nu va fi timp de făcut un inventariu, — în- seamnă că se aşteaptă o apropiată cădere. 
— Conferinţă la, 3 ore. Liberalii noui: Izvoranu dela 
INI 

„se eonstituer prisonnier pour sauver la Dynastie. Le tout se base sur un telegramme de Stirbey ă la Reine: «Le Prince C. est toujours dans les mâmes sentiments>, Lupu Kosta- che Paffirme et Maiorescu aussi en a parle, 
Le communiqu6: Sur le front moldave jusqu'ă la valles de Buzeu attaque vive des Centraux, Buzeu,. Bratocea, Pra- hova actions vives; les troupes qui se retiraient de Câmpu- Lung, violemmenţ attaquâes dans la vallâe Dâmbovitza, elies râsistent â Mieloşani, frontiăre de Muscel, lutte violente ă Goleşti, vallee de Glavacioc et vallâe de Neajlov, — done nous avons perdu Campu-Lung et Piteşti et nous sommes vivement attaques partout, 
Les militaires marquent de la contiance,. Burghele pour: tant m'a tâl&phon6 que lui 6taiţ positiviste et, â-propos de la, cession des depâts du ministere, il me diţ que demain îl aura une râponse tel6graphique de son ministre, c'est que son ministre est râellement parti, comme on Pa dit, et sil 
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Craiova, Oroveanu, Procopiu şi primarul invitaţi nau 
venit, dar cel dintâi (Procopiu) înştiinţase pe Maiorescu 
că Brătianu nu-l sfătuise să ia parte, cât timp guvernul 
mai era, în oraş. Maiorescu şi Stere vor redacta un me- 
moriu pentru Brătianu, care va, fi transmis şi Regelui.—— 
In timpul conferinţei Lupu Kostake, mişcat, mă cheamă, 
afară ca să-mi spue să-mi iau precauţiunile necesare: ar 
avea dovadă că se caută ca să fiu ridicat. Pe lângă Ange- 
lescu a fost pus maiorul Florescu, aghiotant regal, pentru 
a avea, un om de acţiune. Lupu protestând în contra or- 
donanţei lui Angelescu, care nu fusese discutată cu el. 
deşi puterile scrise ale lui Angelescu specificau un 
acord cu puterea civilă, Florescu a scris că ei n'aveau să 
primească ordine dela nimeni chiar de ar trebui să ri- 
dice persoane din orice partid, oricât de sus ar fi situate. 
(Nam văzut această hârtie). Lupu adaugă că dacă în- 
ştiinţez la timp pe Verzea, el are mijloace ca să mă 
ajute. Transmit această comunicare lui Maiorescu, care 
nu crede guvernul atât de nebun ca să facă o asemeriea 
prostie. G. Stirbey se oferă să vorbească cu Brătianu. 
  

va, Oroveanu, Procopiu et le Maire, invites, ne sont pas ve- 
nus, mais le premier avait dit ă Maiorescu que Bratiano ne lui 
avait pas conseill& de prendre part, tant que le gouverne- 
ment 6tait encore en ville. Maiorescu et Stere rdigeront 
un mâmoire ă remetive ă Bratiano et qui sera transmis 
aussi au Roi... 

Pendant confârence Lupu Kostache, €mu, m'appelle hors 
de la salle pour m'inviter ă prendre mes prâcautions; il a la 
preuve qu'on chercherait â m'enlever. On a place aupres 
d'Angelescu le major Florescu, aide de camp royal, pour 
avoir homme 4 poigne. Tzigara dit: Pour nous museler, 
Lupu ayant protest contre Pordonnance de Angelescu, qui 
mavait pas 6t6 concertâe avec lui, alors que les pouvoirs 
&crits d'Angelescu spâcifiaient un accord ă 6tablir avec le 
pouvoir civil, Florescu a 6erit qu'il n'avait ă prendre des 
ordres de personne, mâme s'ils devaient enlever: des person- 
nages de n'importe quel parti, si haut places fussent-elles. 
(Je n'ai pas vu la pice). — Lupu ajoute que si javise ă 
temps Verzea, lui a des moyens pour se porter â mon se- 
cours ! — Je fais part de cette communication ă Maiorescu, 
qui ne croit pas le gouvernement assez fou pour une pareille 
sottise. — Georges Stirbey otfre d'aller voir Bratiano,
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— Din întâmplare, chemat la Palat de Zoe Soutzo, 
cad pe Barbu Stirbey: Li vorbesc de brutalitatea ordo- anţelor, de faptul că eri nu mi sa mai putut telefona 
după ora, 9 şi îi servesc ştirea de mai sus, rugându-l să 
spue lui Brătianu că dacă se comite această infamie, 
va fi moarte de om: voi ucide, voi fi ucis, dar nu voi 
lăsa, să fiu ridicat viu. EI îmi explică: Florescu nu este 
un brutal, dar un militar care nu-şi cunoaşte decât con- 
semnul; Bucureştii e zonă militară de război, deci stare 
de război absolută; telefonul strict la ordinul autoriţă- 
ţilor, ete. Cât despre mine, 'ştie că adesea sa discutat 
privitor la refuzul meu de a pleca, şi că Brătianu a văzut 
totdeauna în aceasta o garanție pentru populaţiune. 
Nici odată, dar nici odată nu sa gândit cineva să mă 
-aresteze. 

— G. Stirbey, pe de altă parte: Brătianu găseşte că 
nu facem bine întrunindu-ne, căci aceasta, poate provo- 
ca greutăţi, dar că el nu este omul să uite dea. hotărâ 
soarta orașului cât timp lasă acolo pe mama şi pe sora 
lui. Angelescu n'a voit să primească însărcinarea, decât 
“cu puterea discreţionară de a aresta pe oricine răspân- 
deşte veşti neadevărate; — dar Brătianu a cerut să nu 
    

Par hasard. appel$ au Palais par Zoe Soutzo, je tombe 
-sur Barbu Stirbey: je lui parle de la brutalit6 des ordonnan- 
ces, du fait qu'on n'a pu hier me tel&phoner pass€ 9 h,, et je 
lui sers mon renseignement, en le priant de dire â Bratiano 
que si on commet cette infamie, il y aura mort d'homme : 
Je tuerai, on me tuera, mais je ne me laisserai pas enleve» 
vit, Il m'expligue: Florescu n'est pas un brutal, mais un mi- 
litaire qui ne connait que la econsigne; Bueareşt est zone 
militaire de guerre, done loi &tat de siege absolu; le t6l6- 
phone strictement aux ordres de Yautorit6; pas de fausses 
nouvelles etc. Quant ă moi, îl sait qu'on a souvent discute 
au sujet: de mon refus de partir et que Bratiano y voyait 
toujours une garantie pour la population. Jamais, jamais on 
ma song ă m'enlever. - 

Georges Stirbey de son câte: Bratiano tronve que nous 
„avons tort de nous râunir, car cela, peut causer du malaise, 
mais qu'il n'est pas homme â oublier de regle» le sort de la 
ville quand il y laisse sa mâre et să soeur, Angelescu n'a 
-voulu accepter la charge qwavee le ponvoir diseretionnaixre 
-Varrâter mimporte qui colporterait de fausses nouvelles; lă-
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se atingă vre-o personalitate politică fără autorizarea, sa. 
Cea, mai bună probă că vedea cu ochi buni prezenţa mea, 
este că îmi încredinţase un milion, Asupra situaţiunei 
militare: pericolul încă n'a trecut. Trupele se bat bine, 
dar legătura lipseşte şi adesea. cavaleria foarte îndrăz- 
neaţă a inamicului pătrunde în rândurile noastre şi sea- 
mănă dezordine. 

19 Noembre (2 Dee.). — Lupu îmi dă copia faimoase- 
lor hârtii cari Pau alarmat. În forma lor prostească, con- 
cordă cu explicaţiunile lui Brătianu. Din nou persoana. 
Regelui e pusă înainte. Face să fie citite cu atențiune. 

Buletinul înseamnă foarte bine sensul adevăratei 
acţiuni a inamicului: ne-a împins în Valea, Dâmboviţei 
şi ne-a respins dela Piteşti; se vede că vroia să întoarcă 
Bucureştii şi să dea lovitura, de graţie la Ploeşti. Toată 
ziua trece în alternative de speranţă şi de amăgire: 
merge bine la sud, dar rău la nord. Semn rău: miniştrii 
invizibili. Trebuia să vorbese cu unul din Brătieni, şi 
la 9 ore chiar Corbescu se însărcinase să-mi procure 

  

dessus Bratiano a exige de ne pas toucher ă une personna- 
lit& politique sans son autorisation. La meilleure preuve 
qu'il voyait d'un bon oiel ma presence, c'est qu'il m'avait 
confi€ un million, ” | ” 

Sur situation militaire: le danger n'est pas encore pass6.. 
Nos troupes se battent bien, mais la liaison manque et sou- 
vent la cavalerie, tr&s hardie, de !'ennemi, se glisse dans 
nos rangs et seme le desorâre, 

19 novembre. — Lupu me remet copie des fameuses pi€- 
ces qui ont justifi€ ses alarmes. Elles concordent dans leur 
forme bâte avec les explications de Bratiano. De nouveau la 
personne du Roi mise en avant. Elles valent la peine d'âtre. 
lues avec attention, 

Le bulletin marque bien le sens de la vraie action de- 
Pennemi: il nous a refoul€ dans la vallâe de la Dâmbovitza 

“et nous a reponss6 de Piteşti; il semble bien qu'il veuille 
tourner Bucarest et porter le eoup de grâce ă Ploeşti. 'Toute- 
la journâe passe en alternatives d'espârances et de dâsen- 
chantement. On va bien au Sud, on va mal au Nord. Mau- 
vais signe. Les ministres sont. devenus  invisibles. Je de- 
vais causer avec lun des Bratiano, et âă 9 h. dâjă Corbeseu 
s6tait chargz€ de me procurer les moyens. Îl semble bien:



NOTE POLITICE — 1916 315 

mijlocul. Pare că amândoi au păstrat contactul cu de- 
partamentele lor numai prin telefon. 

—— Maiorescu mi-a adus memorandum. Am scris o 
scrisoare lui Brătianu ca să i-l dau. Stirbey însărcinat, - 
să-l vadă, n'a putut obţine un. răspuns nici la telefon, 
nici mergând la el. 

Către seară, de la casa mamei sale se află că la 9 
ore Prezidentul Consiliului pleacă definitiv: valurile: 
mărei nu sunt nimic pe lângă plecările şi venirile câr- 
pelor noastre ministeriale, 

— Poliţia depune la. mine 300 şi ceva de' mii de: 
lei, solda pentru 2 luni a, sergenţilor de oraş ! 

— O ruşine: «Monitorul» publică numirea, lui Ilies- 
cu ca şei al statului-major. De sigur nu vor scăpa ziua 
de 28 Noembre fără, să-l înainteze! 

20 Noembre (3 Dec.). — Din zori se aude tunul foarte: 
aproape. Salve fac să tremure geamurile. Ni se spune că. 
sunt noile tunuri puse în baterie de Ruşi şi de noi, 

Eri seară, târziu, Sa vorbit de victoria strălucită 
a armatei Prezan asupra coloanei care mergea spre sud. 
Tunuri şi prizonieri. De altfel, Pie Pherekyde, venit ziua 
  

que les deux ont gard le contact avec leurs dâpartements: 
seulement par tâl&phone. : , 

Maiorescu m'a apporit notre memorandum. J'ai 6crit 
“une lettre ă Bratiano pour le lui remettre. Stirbey, charge 
de le voir, n'a pu obtenir une r6ponse ni au tel&phone, ni en 
allant chez iui, 

Vers le. soir, du giron de la mâre Bratiano, on apprend 
qw'ă 9 h. le President dn Conseil quitte dâfinitivement.: leg. 
xemous de la vague ne sont rien aupres des alles et venues 
de nos loques ministerielles. 

La police d&pose chez moi les 300 et quelques mille francs 
de la solde pour deux mois des ssrgents de ville! 

Une honte. Le «Moniteur» publie fa nomination d'llies= 
cu comme chef de VEiat Major Genâral. On ne ratera pas 
le 28 novembre pour lui donner de P'avancement! 

20 novembre. — Dăs Paube on entend le canon tout pro- 
che. Des rafales font trembler les vitres, On nous dit que 
ce sont les nouvelles pitces mises en batterie par les Russes 
et par nous, 

Hier soir, tard, on, a parlă de:la, vietoire €clatante de 
Yarmee Prezan sur la colonne qui. marchait au Sud. Canons 
et prisonniers. D'ailleurs, Pie, venu dans la journâe Dour ue
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pentru un moment, a aflat dela ofiţeri francezi că vieto- 
ria ar fi trebuit să ne dea o întreagă diviziune prizonieră; 
s'au capturat numai 1200—1500 de- oameni. Nu sa ştiut 
nici desvolta, nici exploata succesul. Cu tot acest suc- 
-ces, situaţia trebue să fie foarte compromisă, căci mi- 
niştrii au plecat definitiv astă noapte. Statul-major, 

afară de birourile operaţiilor, sa instalat la Buzău; ge 
„ neralul Paraschivescu dela muniții plecat deasemenea, 
etapele gata de plecare în automobile; generalul Bur - 
„ghele, secretar general, care trebuia să plece la urmă 
de tot, şi-a trecut puterile lui Neniţeseu : atât el cât şi 
Popovici foarte perplexi dacă trebue să plece prin Ur- 
ziceni, linia Ploeşti ne mai părând sigură. Buftea e sin: 
gurul refugiu temporar a câtorva diriguitori militari 
Și politiei cari se mai învârtese în jurul Bucureştiului. 
| — Primarul mi-a citit proectul de adresă pe care 
Va pregătit, — ce i-a fost probabil impus, — pentru 
predarea oraşului. 

__— Petre Rosetti-Bălănescu, sosit ea curier, n'a mai 
găsit pe nimeni la Cartierul General. In gara Ploeşti a 
încrucişat, trenuri ministeriale şi un tren regal. 

  
îmstant, tient des officiers francais qwelle aurait dâ nous 
'valoir tout: une division prise; on a capture ă peine 12 ă 150) 
"hommes. On n'a su ni developper, ni exploiter ce sucess, Mal- 
-gr6 ce suceăs, la situation doit âtre tres compromise, car les 
ministres sont partis pour de bon, cette nuit 11 h.; PEtat 
Major, sauf ceux 'des operations, est alle sinstaller â Buzeu; 
1e gântral Paraschivescu, des munitions, a quiti€ definitive- 
-ment la ville; les Etapes sont prâtes ă sauter dans les autos; 
le genâral Burghele, secrâtaire general, qui devait quitter en 
“tout dernier ressort, a transmis ses pouvoirs â Nenitzescu; 
et lui et Popovici trâs perplexes s'ils doivent aller par Ur- 
ziceni, la ligne Ploeşti ne paraissant plus assez sâre. 

Buftea est le seul pied ă terre temporaire des quelques 
dirigeants militaires et politiques qui râdent encore aux en- 
“virons de Bucarest. Le maire m'a Ju le projet d'adresse quiil 
-2 concu — qu'on lui a probablement impos6 — pour  rendre 
da ville, 

Pierre Rossetti-Bălănescu, arrivâ en courrier, n'a plus 
“troav€ personne au Quartier Gânâral hier soir. En gare de 
Ploeşti il a crois6 des trains ministeriels et un train royal, 
— eroitiil,
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Nu se poate afirma unde ar fi Regele. Eri seară Bur- ghele întreba la telefon dacă trenul regal trecuse de: Ploeşti şi îi sa răspuns că da. Eri prânzul era coman- dat la Palatul Regal (Tzigara), Regele n'a venii, Se. „Spune că e pe front şi totuşi Prezan era la Buftea. Ce jale! Si D-zeu ştie dacă Regele îşi dă seama de mărimea; acestei Benorăciii | po e a. 
Mărea, bătăliă de pe Argeș a avut loc în zilele de 19:i şi 20 Noembre (2—3 Dec.). A doua zi Hindenburg a te- legrafiat tuturor armatelor <a 9-a armată a câştigat bă- tălia de pe Argeş N. E. de. Bucureşti. Se va aduce a- ceasta de îndată la cunoştinţa tuturor trupelor». 
— Constituese la Crucea; Roşie, comitete care să: ia în mână organizarea ajutoarelor refugiaților  ţă- rani, refugiaților orăşeni, familiilor de mobilizați, Totul se concentrează la Crucea Roşie. | La ora 4 Neniţeseu a, luat în posesie Ministerul de: Răsboi. . 
Noaptea (ora 5) nu se mai aude tunul, 
Ei patrule au înaintat până la Ulmi şi Bolintin. 
aa N N N II 

On ne saurait dire oi est le Roi. Hier soir Burghele de-- 

  

  

-le front et pourtant Prezan 6tait â Buftea. Quelle detresse! Et Dieu sait si le Roi se rend compte de lâtendue de ce malheur ! 
La grande bataille de Arges a eu lieu les 19-20 novem- bre (râcit officiel publi6 par «Bukarester Tagblati> du 3 janvier 1917). Le lendemain, Hindenburg a telegraphi6 â. toutes les armâes: «La IX-e arme a gagn6 la bataile de 

A 

VArges, au N. O. de Bucarest. Ceci sera de suite porte ă la. connaissance de toutes les troupes». 
— Je constitue Croix Rouge comites pour  prendre en: mains !organisation secours râfugi6s Paysans, râfugiâs ci- tadins, famille des mobilises. 'Tous, tous, prâfet et maire se. sont rendus ă linvitation. 'Tout se concentre ă notre Croix. Rouse, 
— A 4 h. Nenitzescu a Pris possession de la Guerre. — A la nuit (5 h.) la canonnade a cess6. — Hier des patrouilles se sont. aventures jusqu'â Ulmi. aţ:
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Două divizii de cavalerie germană înaintează. spre 
Ploeşti. (Buteulescu). 

— Vredenbureh crede a şti din isvor confidenţial 
că Germanii ar considera Bucureştiul ca, o. cetate, şi că 
ar trebui să se grăbească organizarea predărei, pentru 
a evita să fie bombardat. — Eu îi spun că autorităţile 
civile nu pot face nimie câtă vreme se află armata între 
oraş şi inamic. — FI: «Dar cine 'va da semnalul ? Cine 
a fost însărcinat să vestească pe primar»? — Il rog să 
se adreseze lui Lupu Kostake, care va, putea să se înțe 
leagă cu generalul Angelescu. 

— Pe la ora 6, Corbescu îmi vorbeşte de o telegra- 
mă Wolff emițând pretenţia, transmisă mai sus de YVre- 
denburch, şi pe care el o credea, secretă. Corbescu a pro- 
testat pe lângă Vredenbureh şi pe lângă ministrul Ame- 
ricei ; oraşul nu este fortificat, n'are garnizoană, cum 
avea Parisul în timpul luptelor dela Marna; m'a încer- 
cat niciodată să reziste, iar armata nu apără Bucureş- 
tiul, ci poziţiile naturale : Argeşul, Sabarul, Neajlovul ! 

— La ora 11, Butulescu, trist, vine să-mi spue că 
a venit subit ordinul de plecare. Popovici i-a dat două 
ore pentru a vedea, pe ai săi și la 12 trebue să plece: 

  

Bolintin. Deux divisions de cavalerie allemande poussent 
une pointe sur Ploeşti (Buteulescu). 

Vredenbureh croit savoir de source tr&s confidentielle 
que lAllemagne serait portâe ă considârer Bucarest comme 
camp retranchă ef qu'il faudrait se hâter d'organiser reddi- 
tion pour 6viter bombardement. Je lui dis que les autoritss 
civiles ne peuvent rien tant que l'armâe est interposâe entre 
la ville et Pennemi. — Lui: «Mais qui donnera le signal? 
Qui a-t-on charg6 d'avertir le maire?» — Je le prie de sa- 
dresser ă Lupu Kostake, qui pourra s'aboucher avec gân6- 
ral Angelescu. — Vers 6 h. Corbescn me parle d'une dâ- 
pâche Wolff &mettant la prâtention, que Vredenbureh cero- 
Yait tenir de source secrete. Corbescu a. ât6 protester aupres 
de lui et du ministre d'Amdrique: la ville n'est pas fortifite; 
elle n'a pas de garnison, comme en avait Paris ă la Marne; 
elle n'a jamais fait mine de râsister et Parmâe ne dâfend pas 
Bucarest, mais les positions naturalles: Arges, Sabar, Neajlov. 

— 11 h. Buteulescu, triste, vient me dire que subitement 
Vordre est venu de filer, Popovici lui a donn6 2 h. pour voir
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el, generalul Toroceanu, generalul Zaharia-intendenţa, şi amiralul Băleseu. Rămâne a se găsi drumul: Urziceni sau Feteşti. — Un dezastru a, mai avut loc: o divizie este înconjurată, Ciocăneştii nu mai răspund. Inspecţia de la ora 8 dăduse impresia, că vom mai avea, o zi, două, răgaz! Deci ruptură bruscă ! 
21 Noembre. — Ultimul bulețin anunţă o victorie : la ora l noaptea, Primarul îmi comunică la telefon: «S'a petrecut ceva grav şi Angelescu pleacă. Ce trebue să fac»? — Bu: «Luaţi măsurile de poliţie necesare şi ay- teptaţi până mâine dimineaţă». — La, ora, 9, Lupu Kos- take îmi spune că spre Bragadiru armata a; fost pă trunsă şi că la ora 9 seara Prezan 'şi ordonase retrage- rea spre Urziceni, unde cartierul lui se şi găsea trans- portat. 
Se placardează proclamația, lui Mustaţă, prin care se suprimă gazetele, se închid localurile de întruniri, se ordonă depunerea armelor şi se recomandă primirea, cu- viincioasă a «armatelor imperiale». (Quid pentru Bul- gari ?). — De altminterea încă dela ora 2 dimineața se luminase oraşul ca înainte de război şi se deşteptase oamenii pentru ca, să-şi aprinză luminile. Populaţia este 
  

les siens et ă minuiţ ils doivent partir: lui, gânâral Torocea- nu, gântral Zaharia-Intendance et amiral Balescu. Reste a trouver la route: Urziceni ou Fetesti. Il y a une dâbâcle: une division cerne, Ciocăneşti ne r6pond plus. L'inspeetion de 8 h. leur avaiţ donn6 impression qu'on pouvait encore souftler un ou deux jours! Done rupture subite. 21 novembre, — Le dernier bulletin annongant une vie- toire: â 1 h. du matin, le maire me communique au t6l& phone: «Il s'est pass6 une chose grave et le general Ange- lescu part. Que dois-je faire 2» — Moi: «Prenez vos mesures de police et attendez ă demain matin», — A. 9 h. My, Lupu ISostache me dit que du cât6 de Bragadiru Parme a 6ţ6 enfoncte et qu'ă 9 h. du soir Prezan avait dâjă ordonn6 la retraite sur Urziceni, ou se trouvait dâjă "transport son Quarţier. — On placarde Ja proclamation de Mustatza, sup- primant les journaux, fermant les lieux de runien, ordon- nant le depât des armes et recommandant la râception d6- cente des «armâes impâriales» — (Quid pour Bulgares ?) — Dailleurs, des 2 h. du matin on avait rendu ă la ville son €clairage Wasitnt la guerre et on avait reveillă les gens pour
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liniştită. «Intelectualii» tot ridicoli de laşitate: până şi 
consilierul Mainescu,. care mi-a cerut, într'un mod stu- 
pid, un rând scris de mina mea! Pe străzi militari pă- 
răsiţi cât pofteşti, mici grupe obosite, disparate, cai pră- 
pădiţi şi epuizați ne mai puiând zici trage, nici duce. 
La ora 10 două regimente ruseşti tereheşe, înflorite, 
trec spre Cotroceni, muzica în fruntea lor. O coloană 
dintrun regiment român îi încrucişează !... Pe şoseaua 
Kisselef, coloane.de subsistenţă se scurg spre Mogoşcaia, 
altele vin de acolo... Se simte peste tot, haosul cel mai 
complect. Dealtminterea toată noaptea automobile au cir- 
culat ca, pe vremurile bune ale circulaţiei celei mai 
intense. , 

La ora 5, fiind pe stradă o doamnă necunoscută 
sare din trăsură, mă ia la o parte: «20.000 de Ruşi cu 
tunuri sunt asupra noastră, la Militari; luaţi măsuri». 
Și pleacă. — Canonada a reînceput de o oră; Stirbey, 
care a fost într'acolo. o situiază la Cotroceni. In fine la 
ora 6, azilul Elena Doamna telefonează că Statul-Major 
al diviziei Lambru îi consumă furajele, lemnele şi provi- 
ziile. "Toate aceste indicii sfârşese prin a mă nelinişti şi 

- mă due să întâlnese pe Lupu Kostake şi pe Crăsnaru, 
  

au'ils fissent de la lumitre. — La population calme. Les «in- 
telleetuels» toujours ridicules ă foree pusillannimite: jus- 
qu'au conseiller Măinescu, qui m'a stupidement  demand& 
un 6crit de ma main. Dans la rue des trainards tant qu'on 
veut; petits gronpes fatiguâs, disparates, des biquets epuis6s 
ne pouvant ni trainer ni porter. Vers 10 h. deux r&siments 
russes, pimpants, flueris, remontent vers Cotroceni, musi- 
que en tâte, Une colonne roumaine les croise en sens invers. 
Sur la Ohaussâe Kiseleff des colonnes de subsistance vont 
vers Mogosoaia, Wautres en reviennent, 

On sent le dâsarroi le plus complet. Toute la nuit d'ail- 
leurs des autos ont circul6 comme aux beaux jours de la 
circulation la plus intense, 

A 5 h. en ville, une dame, inconnue, saute de voiture, me 
prend de eâtâ: «20.000 ruşi, cu tunuri, sunt asupra noastră la 
Militari, luaţi măsuri» et file... La canonnade a repris depuis 
une heure et Stirbey, qui a 6t6 â notre remise, la situe â Co- 
troceni. A 6 h.. enfin, PAsile Hâlâne tel&phone que l'Etat 
Major de la division Lambru lui consomme ses fourrages, 
son bois, ses provisions. Tous ces indices tipissent par 
m'inquieter et je vais sur Lupu et Crasnaru, inquiets comme
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pe cari îi găsese îngrijoraţi ea şi mine : Oraşul poate “fi considerat. ca având o garnizoană şi tratat în Oraş cucg- rit! Mama lui Brătianu i-a telegrafiat în această pri- vinţă ! Povăţuese ca Mustaţă să fie trimis să recunoască, situaţia şi să-şi dea seamă de urmările ce poate avea o. abatere dela ceeace fusese hotărâţ Şi, mai mult sau mai Puțin, hotărârea să fie adusă la cunoştinţa Germanilor ! „Panica, populaţiei: la mine sunţ câţiva gardişti, mai mult din cauza depozitelor ce am. Pe la ora 2%, venise un individ să se adăpostească: «Bulgarii au intrat la Arsenal !» La această veste gardiştii mei au fugit lăsând casa deschisă: unul sa dus să vestească circumscripţia de poliţie, ceilalţi să dea alarma în familiile lor, Am notat termenii în cari guvernul îşi anunţă ple- carea: Comunicat demn de a fi pus alături cu buletinu]. Asupra dezastrului de eri, buletinul trimis Minis- terului de Interne, la ora 6, anunţă : atac pe toate fron- ture Hoastre; și conţine fraza fenomenală: <T'rupele noastre au fost silite a se retrage spre răsărit» ! NE — Asupra zvonului de rechemare a, lui Poklevsky: se povesteşte că Berthelot cercetând, mirat, cauzele in- 

  

moi: la ville peut âtre considere comme ayanţ une gar- nison et traitâe en ville conquise, La mere de Bratiano lui a, tElegraphi€ ă ce sujet. Ja conseille denvoyer gEnral Mustatza reconnaltre la situa: tion et se rendre compte des cons6quences que peut avoir un manquement ă ce qu'on avait dâcide et, plus ou moins, ports ă la eonnaissance des Allemands, 
La pânique de la population: il y a quelques sergents de ville suppl6mentaires chez moi, 6tant  donnes les  dâpâts, Vers 2% h, un individu 6tait venu se refugier, «les Bulga- ves 6tant entrâs â: Y'Arsenal». Lă-dessus mes gaillards a- vaient file, laissant la maison ouverte 4 tous les vents: Pun 6tait all€ avertir le poste de police, les autres donner !'alarme â leur famille, 

son dâparţ communiqu6 âă mettre en regard du bulle- tin. Sur le dâsastre d'hier, le bulleţin envoyt au 

au fost silite a se retrage spre Răsărit!, Sur rappel de Poklevsky, on me raconte que Berthelot 

opt
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trărei în război a României, i-sa spus că ea a fost pre- 

cipitată de un ultimatum al Rusiei; telegratiind la Pe- 

trograd, i-sa răspuns că nimic nu autoriza această afir- 

mare. Apoi el descoperi că nota cominatorie a fost o 

manoperă a lui Poklevsky, combinată cu Take Tone- 

scu ! Se prea poate! 

— Marea bătălie dela Argeş a avut loc la 19—20 

Noembre (2—3 Dec.). Povestirea oficială este publicată 

în «Bukarester 'Tageblatt» din 3 Ianuarie 1917. A doua 

zi după bătălie, Hindenburg a telegrafiat tuturor arma- 

telor : «A 9-a armată a biruit în bătălia de la Argeş, la 

nord-vest de Bucureşti. Aceasta va fi imediat adus la 

cunoștința tuturor trupelor». 

Ora 8%. Nu mai poţi înţelege nimic. Eri semnal de 

retragere, iar astăzi o parte din trupe este readusă la 

iuptă. Pe frontul dela Bragadiru se află Ruşii cu firi- 

mituri din trupele românești, şi o divizie nouă. — Ce 

măcel stupid şi inutil ! 

22 Noembre. — «Monitorul Oficial» a mai apărut. 

Împreună cu ordonanţele Prefectului poliţiei, e singu- 

vul imprimat care a văzut lumina zilei! 

_— Vredenbureh îmi comunică copie depe protesta- 

rea pe care i-a înmânat-o Corbeseu în numele guvernu- 

lui, Duminică 20 Noembre, în contra aserţiunei că Bu- 

*&tant enquis, €tonn6, sur Ventree en guerre de la Rouma- 

nie, on lui avait dit qw'elle avait 6te precipitee par un ul- 

iimatum de la Russie; ayant tâlâgraphie ă Petrograd. on 

lui a r&pondu que vien m'autorisait cette affirmation. Lă- 

dessus il dâcouvre que la note comminatoire 6tait une ma- 

noeuvre de Poklevsky, combine avec 'Pake Ionescu. Cest— 

somme toute — possible! 

8% h. Cest ă ne plus y rien comprendre. Hier signal de 

retraite et anjourd'hui une partie des troupes sont rame- 

nâes au combat. Sur le front Bragadiru, les Russes et des 

dâbris roumains, avec une division nouvelle. Quel carnage 

stupide et inutile! 

22 novembre. — I/<Officiel» a paru encore. C'est, avec 

les ordonnances du prâfet de police, les seuls imprimâs qui 

aient vu le jour! 

Vredenbureh me communique copie de la protestation 

qui lui a remise Corbescu au nom du gouvernement le di- 

manehe, 20 novembre, contre Vassertion que Bucavrest stait



* 
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cureştii ar fi o fortăreață. (Deci guvernul nu va merge până la capăt cu apărarea înaintea Bucureştilor). Vre- denbureh cere ca Lupu Kastache să arate această hârtie generalilor cari se află Ja Cotroceni cu generalul Lam- bru. — Alarma, este vie: se mai aude tunul, din când in când; iar 30 de trenuri au mai adus Ruşi. — La ora 3% Lupu Kostache şi G. Stirbey merg la Cazarma pontonierilor. Ei găsese acolo pe Istrati, Lam- bru, Socec, Samsonoviei, şei de stat-major. Abătuţi : «Acesta, este măcel inutil». Lambru: «Am pierdut până acum de două ori valoarea. diviziei mele; nu mai pot continua» ! Socec: «Toată armata s'a topit». De fapt fiecare general nu mai are decât 2500 la 2800 oameni !. La Bucureşti se află un parlamentar, ei însă aş- teaptă pe Prezan care trebue să le dea ordine.— Lupu IKostake şi Stirbey cred că este predarea, trupele nu mai pot... — De altfel Dimitriu, secretarul general, a te- lefonat lui Mustaţă că oraşul se predă. La ora 11 seara Lupu Kostache vime să-mi anunţe că predarea va avea, loe mâine la ora 10 dimineaţa. Un maior de stat-major a sosit azi dimineaţă. ca parlamen- PN II a NN un camp retranchâ. (Le gouvermement done nira pas Jjus- qu'au bout avec la dâfense en avant de Bucarest). 11 qe- mande que Lupu Kostaehe montre cette pi&ce aux genâraux dui sont ă Cotroceni avee Lambru. I/alarme est vive: le canon gronde encore de temps 4 autre, et 30 trains ont en- core amen les Russes, A 3% h. Lupu Kostache et Stirbey se rendent ă la caserne des pontonniers, Ils y trouvent Is- trati, Lambru, Socee, Samsonoviei, le chef d'Etat Major: abattus; c'est de la tuerie inutile, Lambru: <J'ai dâjă perda deux fois la valeur de ma division: je ne puis plus continuer». — Socec: «Tonţe Varmâe est fondue». De fait, chaque genâral n'a plus que 9500 ă 2800 hommes! 
Y a un parlamentaire ă Bucarest et ilş attendent Pre- zan qui doiţ leur apporter des ordres. : Lupu et Stirbey croient que c'est la reddition, les troupes n'en peuvent plus... 

D'ailleurs, Dimitriu, seerâtaire gen6ral, a tâlephonă a Mustatza qw'on rendrait la ville. —A II h. soir, Lupu vient m'annoncex la xeddition pon: demain 10 h. Unu commandant d'Etat Major est arrivâ ce matin en parlementaire par la Calea Rahovei, avec deux: leţ- 
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tar, prin calea Rahovei, cu două serisori, — una pentru 

şeful. armatei, cealaltă pentru comandantul cetăţei ! — 
Parlamentarul a fost condus la poliţie şi primit de co- 

mandantul gardiştilor. —- Prezan a 'cam. întârziat, pro- 
babil din câuza Marelui Cartier. S'a ţinut un Consiliu 

la cazarma pionierilor. In scrisoare se spunea că dacă 

pâriă mâine la ora 10 dimineaţa oraşul nu era predat, el 

va, fi bombardat. Artileria grea este şi pusă în poziţie şi 
Bucureştii ar avea acelaş tratament pe care Pa avut: 

Liege. — Răspunsul a fst: «că nu ne vom opune». — 

«Mâine, la ora 10 dimineaţa. Primarul va proceda la pre- 

darea, oraşului». — Eu : «Dar trupele î» — Lupu kos- 
take : «Probabil că până mâine la ora 10 ele vor părăsi 
împrejurimile». o 

Peişanu, dela C. F., mi-anunţă la telefon ora. 7, că. 

Buftea este ocupată şi că personalul lui fuge din Chi- 
tila. | | 

Ordonanţele lui Mustaţă erau redactate încă de mai 

multe zile de guvern, şi remise imprimate gata, la Con- 

siliul de Miniştri. Lupu Kostache a dispus caele să fie 

depuse acolo pentru a evita orice răspundere ulterioară: 

  

tres, Pune pour le chef de larmâe, Pautre pour le comman- 

dant du camp retranch6! (Dame: Nous avions encore tout Y6- 

cement en Valeanu «un comandant al cetăței!») Il a 66 

conduit ă lă police: C'est le commandant des sergents de 

ville qui Pa recu. — Prezan a tard6 probablement ă cause 

du Grand Quartier. On a tenu conseil ă la caserne des pion- 

hiers. Dans la lettre îl 6tait dit gue si jusqu'ă demain 10 h. 

la ville n'6tait pas rendue, elle serait bombardâe. Les gros- 

ses piâces dejă en position et mâme traitement awă Liege. 

La râponse fut «qu'on ne s'opposerait pas». — Demain ă 10 

h. le maire procâderait ă la remise. — Moi: Et les troupes? 

— Probablement que jusqu'ă 10 h, demain matin elles quit- 

teraient les environs. — Moi: ?... | 

_Meişanu, chemins de fer, ma tâlegraphi€ ă Th. que Buftea 

avaiti 6t6 occupse et que de Chitila son personnel se sauvait. 

Les ordonnances de Mustatza €taient rediges depuis: 

plusieurs jours par le gouvernement et remises, tout im- 

primâes, au Conseil des ministres, Lupu les a fait deposer-
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liberalii sunt oameni capabili-să vrea: să se. răsbune: de propriile ior crime! ..,........ îi : i În aceiaşi ordine de idei: am întâlnit: târziu. pe. lo- cotenentul Conte. de Champgrand, “care conducea secţia de mitraliere blindate. (Mitraliere franceze.). EI. venea în fugă dela Buzău ca; să-şi -scape bagajele. şi armele. Imi spunea că a, avut.mari dificultăţi: spre a-şi conduce secţia la Buzău: «Ea este improprie la orice serviciu. Maşinele. mult prea. slabe. pentru: drumurile româneşti». Hu: <Dar Germanii cum, fac?» EI: «Au învăţat în Ru- Sia să cunoască aceste țări si au maşini puternice. care pot trece peste tot.» Atuncea, noi, după :2 ani de :pregăti- re, avem Breguet-uri care se dau peste eap şi mitra- liere blindate care nu pot umbla !:D-nul de Champgrand mai spunea că spre Mihăileşti era un adevărat măcel: oamenii. mereu în. picioare, fără adăpoaste, fără. tran- see,. sunt seceraţi ca grâul ! | a 23 Noembre (6 Dec). — La ora 8% Vredenburch pie- case. EI însoţeşte pe Petrescu pentru a merge în întâm: Pinarea Germanilor, In oraş o: ordonanţă povăţuia - ea prăvăliile să rămâe deschise chiar în zile de sărbătoare, 
i aa RO II 

pour &viter toute vesponsabilii6 ultârieure: les libâraux sont sens ă vouloir se venger de leur Propres crimes! — Daâns ce dernier orare d'id6es: reneontrg, tară, le lien- tenant Comte de Champgrand, qui avait la section, des mi- trailleuses blindâes a conduire (mitrailleuses frangaises). II aecourait de Buzău sauver ses bagages et ses fusils. II me disait avoir en une peine infinie ă conduire ă Buzau sa, sec- tion «impropre â tout service», Instruments trop  faibles pour nos routes. — Moi: Mais les Allemands comment fonț- ils? —. Lui: Ils ont appris en Russie ă connaître ces pays et ils onţ des machines fortes qui peuvent passer  partout, — Alors nous, apres deux ans de prâparaton, nous avons des Breguet qui eapotent et; des mitralleuses-blindâes qui ne peuvent rouler! — Mr. de Champgrand disăit que du câte de 

. îi 

    

lemands. En ville une ordonnance, encourageant ă tenir ma- sasins ouverts mâme les jours fâriâs — autorisant la circu-
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autoriza circulaţia până la ora 10 seara şi mai aies cerea 

populaţiei să primească bine trupele de ocupaţie : ame- 
ninţări de moarte în contra oricui ar trage, ar arunca 

ceva asupra lor sau care sar deda la gesturi injurioase. 
La ora 104 trec pe Calea Victoriei ca să mă duc la 

spitalele dela Şosea. Gardiştii în număr mare şi curaţi. 

Comisarii toţi în ţinută. Lume multă pe străzi. — Nu 

plouă încă, dar vreme umedă şi călduroasă. 

Pe şosea grupuri de urmăretici, coloane de muniții 

(încă destul de bine ţinute, ea acelea pe cari le-am văzut 
eri), mergând spre Băneasa ; grupuri de femei din îm- 

prejurimi venind spre Bucureşti şi purtând toate nişte 

boccele; probabil cu boarfele lor. Dela Hippodrom se 
auzeau detunături de artilerie grea, spre Chitila şi mai 

departe. Oamenii de acolo mi-au spus că un obuz rătă- 

cit căzuse, dar nu se ştia unde. Am încrucişat două re- 

gimente, al 56-lea, şi al Gl-lea, cari treceau dealungul. sa- 

natoriului Antoniu: Zdrenţe ! Sărmanii oameni! Morți 
de oboseală, abia mai umblând... unde se duc ? Oare vor 

mai putea să se retragă ? Nu par sa mai poată. Viziunea 
cea mai penibilă a acestui război îngrozitor. 

lation jusqu'ă 10 h. du soir — et surtont engageant la po- 
pulation ă bien recevoir les tronpes oceupantes: menace de 

mort contre cenx qui tireraient, jetteraient quelque chose sur 

elles an simplement se livreraient a des gestes injurieus. : 

A 19 h. et % je passe Calea Victoriei pour aller hâpi- 

taux de la region Chausste, Sergents de ville nombreux et 

propres, commissaires en tenue. Beaucoup de monde dans 
la rue, Il ne pleut pas encore, temps humide, mais sans froid 

sensible. 
Sur la chaussâe des groupes de trainards, des colonnes de 

munitions (assez bien tenues encore, comme toutes celles que 
Jai vu hier) allant vers Baneasa; des groupes de femmes 
des environs venant au contraire sur Bucarest, portant tou- 

tes des «boecele»: leurs hardes, problablement. A /'hippo- 
drome on entendait des detonations, espactes, de pitces lour- 
des, vers Chitila et au delă. Les sens de lă-bas prâten- 
daient qu'une bombe 6garree 6tait tombâe: nul ne savait me 
dire oh. Crois€ deux regimenis, le 56 et le 61, qui passaient 
le long du Sanatorium Antoniu: des loques. Pauvres gens! 
Rompus, dispaxates, marehant ă contre-ecouer.... Oi vont-ils? 
Pourront-ils jamais se retirer? Ils n'en avaient pas Pen- 
vie, La plus pânible vision de cette guerre affreuse.
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Răniţii sosese dela Chitila. 
Ora 3. Palatul Regal este ocupat. Germanii au în- 

găduit publicului să intre în Curtea Palatului cu toată 
opoziţia gardiștilor. Tzigara-Samurcaş se află acolo. El 
îmi telefonează că mulţimea fraternizează cu soldaţii Ea ara iii . a. a germani şi că sau găsit chiar oameni care le-au oferit , 
flori ! a 

” Patrulele au şi început să ridice tot ce este militar 

S 

şi îi strânge pe maidane şi prin curţi. 
La 3% se aud câteva, detunături puternice spre sud- 

estul oraşului. Se trage poate asupra sărmanelor trupe 
cari se retrag, lamentabil, spre Urziceni. 

Mackensen — 3 autmobile — soseşte încet, la Pa- 
latul Regal. 'Trăsurile intrate pe poarta corpului de 
gardă fac înconjurul şi se oprese la scara mare. E] nu 
intră ; se trimite după Tzigara şi Brociner. Mareşalul 
îşi dă numele. Mulțimea umple treptele şi aclamă, da, a 
clamă pe mareşal ! "Vi se va spune că erau mulţi Ger- 
mani şi ovrei... Mareșalul declară, că nimeni nu se va 
atinge de reşedinţele regale. La, întrebarea : «Dar prin- . 
țul de Hohenzollern », mareşalul nu a lăsat să se înţe: 
leagă dacă el va veni, După aceasta el â cerut ca toţi 
  m a ai 

Des blessâs axvrivent de Chitila, 
3 h. — Le Palais Royal est occupă, Les Allemands ont 

permis au public d'entrer dans la Conr malgr6 Popposition des sergents de ville, Tzigara y est. Il me tâl&phone que la 
fonle fratewmise avec enx et qu'il y a eu des gens pour leur offriv des fleurs. La patronille ramasse d6jă tout ce qui est 
militaire et les rassemble dans les espaces cours ou enelos. 

A 34 on entend quelques grosses dâtonations au Sud- 
Est de la ville. On tire peut-âtre sur les pauvres troupes qui 
se retirent lamentablement sur Urziceni. 

Mackensen — trois autos — arrive lentement, au Palais Royal; les voitures entrâes par la porte du corps de garda, fait le tour eţ Sarrâte au grand perron, Îl ne monte pas, on fait ehereher Tzigara avec Brociner. Le Marechal se nomme. La foule couvre le perron et acelame,— oui, acelae le marâehal. On vous dira qu'il y avait beaucoup WAl- lemands et des Juits... Le mav6chal dâclare que personne ne touchera aux r6sidences royales. — Sur Pinterrogation «et le Prince de Hohenzolern», le marâchal n'a pas laisser en-
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Germanii să fie puşi imediat în. libertate: «Aceasta, este 
o poruncă». .  . | a 

Incrucişez pe strada Academiei o companie, — oa- 
meni voinici, plini de noroi, eu chivera pe cap, umblână 
repede şi cântând. Publicul îi salută. — Pe piaţa Tea- 
tvului patru ulani şi un ofiţer, ras, monoelu, .chipeş ; o 
tânără Germană înaintează şi îi oteră, flori. Publicul se 
amuză, Se şi văd soldaţi singuri, unii chiar fără arme, 
plimbându-se mai ales cu şcolari ca călăuze, 

- La ora 7%, la, ministerul de Interne, în sala Consi- 
liului, se află un colonel de intendenţă şi vre-o 2—3 ofi- 
ţeri; întro cameră alăturea : primarul, Mustaţă, Lupu 
Kostache, Crăsnaru şi Neniţescu, care îmi spune: «A- 
ceștia ne strâng rău». — Se cere până mâine ora 10 di- 
mineaţa 10.000 pâini, orez (de unde să-l iei), cartofi. 
Nu se- va, impune contribuţie de război, dar trebue să se 
furnizeze cu multă exactitate ceeace trebue pentru a se 
hrăni armata. Au intrat 4000 de oameni, mâine mai vin 
10.000; 40.000 vor trece, printre cari şi Turcii şi Bul- 
garii din armata, lui Mackensen. Ambele armate Mac- 
kensen şi Falkenhayn vor intra; e vorba ca fiecare din 
ele să-și aibă zona separată prin axa Bulevardului. — 
  

trevoir sil viendrait, Ensuite, il a demandă que tous les Al- 
lemands fussent libâres de suite. «Es ist ein Befekhl!> 

Je eroise dans la Str, Academiei une compagnie—beaux 
hommes, tr&s erottâa, casques en tâte, marehant fort et ehan- 
tant. On les salue. Place du Theâtre, quatre uhlans et un 
ofiicier, glabre, monocle, aisance dans Pattitude; une jeune 
Allemande s'avance et offre des fleurs, Le public est amuse. 
Dâjă des soldats seuls, les uns sans armes, deambulent su- 
tout. avec -des Iyceens pour conducteurs. A 7% h., au minis- 
tere de VInterieur, â la salle du conseil, un colonel d'inten- 
dance, deux ou trois officiers; dans une pice â câte, le 
maire, Mustatza, Lupu, Crasnaru, Nenitzescu qui me dit 
cAştia ne strâng rău». — On exige pour demain 10 h. 10.000 
pains, du riz (oi le prenare?), des pommes de terre. On ne 
mettra pas de contribution de guerre, mais il faut tres exac- 
tement fournir ce qu'il faut pour nourrir larme, Sont en- 
tres 4000; demain 10.000. Il en passera 49.009, dont les Tures 
et les Bulgares de Parmte Mackensen, Les deux armses 
Mackensen et Falkenhayn entreront; il serait question de 
leur assigner des zones s&parces par laxe du Bonlevard,,
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Sunt 15 zile de când Germanii au luat Craiova, ! Două săptămâni le-au ajuns pentru. a sosi-în inima României ! 
“Prinţul de Lippe a' sosit cu armata Falkenhayn ; el a şi vorbit cu Tzigara-Samureaş la, Palat, şi împreună cu alţi doi ofiţeri s'a dus să fată.o. vizită. lui Carp. EI ar fi fost şi la mine îmi spune T'zigara Samurcaş, dar nu avea, cărți de vizită la el, . 
Din conversațiile care au avut loe cu ofiţerii, re- zultă că nicăeri, pe frontul Bucureştilor, Ruşii mau in- 

trat în luptă. Se spunea că ei Sar fi luptat eri; nu au fost văzuţi. Coloanele care cutreerau Bulevardul, nv 
mai târziu ca eri, au făcut la stânga împrejur şi sau întors prin şoseaua Belu spre linia de. retragere; — Cu toate acestea au fost câţiva, răniţi ruşi sosiți eri, dar se pare că ei proveneau din vechile lupte dela Comana, 

La Chitila, unde au fost lupte. eri, se pare că ni sa ucis iar multă lume: mitraliere şi numai mitraliere. 
Sărmanii, sărmanii noştri soldaţi... ! Şi e frig, şi ume- zeală, pătrunzătoare, şi ploae : ce trebue să fie retrage- vea în debandadă, pe drumurile Ialomiţei ! 

In gara de nord doi impiegaţi nu au ascultat la, co- 
    

Il y a quinze jours que les Allemanda ont pris Craiova! Deux semaines leur ont suffi pour arriver au ceceur de. la Roumanie! Le Prince de Lippe est avee Varmâe' Falkenhayn, il a dejă caus6 avec Tzigara au Palais, et, avec deux autreR officiers, a 6t6 rendre visite ă Carp. Il a 6t6 aussi chez moi; il n'avait pas de carte et c'est par Tzigara que je ai appris, Des conversations- qw'on a eues avec les. officiers, îl r6- sulte que les Russes ne sont engagâs nulle part sur tout le front de Bucarest. On disait qu'ils bataillaient hier: on ne les a pas vus. Les colonnes qui remontainnţ le Boulevard, pas plus ttard que lundi matin et hier encore, ont fait demi tour et sont reparties par la chauss6e Ghencea Bellu vers la ligne de retraite. Pourtanţ îl y a eu des blessâs russes arrivâş hier, mais il semble qw'ils provenaienrt des anciens combats de Comana, , 
— A Chitila, o on s'est battu hier, il semble qu'on nous a tu encore beaucoup de monde; la mitrailleuse et rien que la. mitrailleuse. Nos pâuvres, pauvres soldats!... Et il fait froid et humidite pânâtrante ei pluie: ce que doit îâtre la retraite en debandade par les routes de la Ialomitza! En gare du Nord, deux employâs n'ont pas obâi au cri de
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manda de «Halt», şi au fugit : Germanii i-au culeat ime- 
diat la pământ. Salvarea s'a dus să-i ridice: Minovici 
ne raportează că Germanii au deshămat şi luat caii... 
Vor fi aspri! 
„24 Noembre (7 Decembre). — (fermanii. fără a comite 
excese prea grave, se arată foarte cruzi. La, spitalul mi- 

"litar, introducându-se cu forţa; soldaţii au luat prima 

oară 4 cai, în urmă alţi doi; la Hipodrom, ei ne-au luat 

caii de serviciu. În oraș nu se aude decât de furturi de 
alimente. Când s'a raportat colonelului Cleve, care este 
guvernatorul interimar, el a răspuns liniştit : «Oamenii 
noştri n'au făcut nici pe jumătate din ce au comis sol- 
daţii d-voastră în Transilvania». Şi am fost siliți să lă- 
săm nasul în jos! De altfel colonelul şi'a început ziua 
declarând pe membrii Consiliului Municipal ca ostatici, 
în cazul unde sar comite vre-un atentat în contra, sol- 
daţilor lui. — Condiţiile impuse administraţiei sunt 
grele, fără a avea, nimic excesiv. Insă mâine It.-colonelul 
Stolzenberg va fi guvernator şi se vor revedea împreună 

cu dânsul, unele dispoziţiuni. — Am fost la Cleve pen- 

«halte!» Ils ont-fil6: les Allemands les ont.eouchă de suite 
par terre. La «Salvarea» a ât€ les chereher. Minovici nous 
vappovrte que des soldats lui ont pris ses chevaux... on sera 
dur! 

24 novembre. — Les Allemands, sans commeitre de trop: 
graves excâs, se montrent tr&s durs, A Phâpital militaire 
s'âtant introduits de force, des soldats ont enleve une pre- 
mire fois 4, ensuite 2 chevaux; ă P'hippodrome ils nous ont 
pris des chevaux de service, En ville on n'apprend que des 
lareins et des filouteries d'aliments. — Quand on en a fait 
le rapport au colonel Cleve, qui est le gouvereur intâri- 
maire, il a tranquillement dit: «Nos hommes n'onţ pas fait 
la moiti€ de ce que vos soldats ont commis en 'Transylva- 
nie». lt il a fallu baisser le nez! D'ailleurs, le colonel a com- 
menc€ sa journte en declarant les membres du conseil mii- 
nicipal otages pour le cas ou Pon commettrait un attentat 
contre ses soldats, 

Les :conditions imposâes â Padministration sont dures, 
sans avoir rien dexcessif. D'ailleurs, demain est je 
It.:eolonel Stoltzenberg qui sera gouvernenr ct on pourra 
revoir quelques dispositions avec lui. J'ai 6t6 aupres de
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tru a protesta contra unor atentate în contra materia- 
lelor Crucei Roşie şi în contra ridicărei cailor de curse. 
(Rioşianu). El mi-a răspuns, cu destul cinism, dap poate 
cu dreptate: «Sunteţi, lxcelenţă, țara care zace la pă- 
mânt, iar noi suntem ţara, care triumtă, şi aduceţi-vă 
aminte că ne-aţi costat foarte mult sânge !» — Intrec 
buinţasem, vorbind de caii ridicaţi, cuvintele : «proprie- 
tate particulară», reamintind termenii ordonanţei lui 
Mackensen. 

Azi dimineaţă pe ziduri, ordonanța următoare a lui 
Mackensen : «Oraşul Bucureşti este ocupat de trupele 
mele şi intră sub legile războiului, Noi ducem războiul 
numai în contra armatelor române şi ruse. iar nu în 
contra poporului român...» Restul nu este mai sever ca 
literatura, a cărei savoare am învăţat-o prin ordonanţele 
Angelescu şi Mustaţă. N 

La ora 4: Intrarea Turcilor cu muzica în frunte. 
Ei nu erau mai mulţi ca 300. I-am mai văzut Şi seara 
cutreerând Calea Victoriei : trenul lor era foarte orien- 
tal ; un car cu boi printre câteva căruţe şi vre-o 2—5 
gradați călări pe deşelate ! 

  

Cleve protester pour certains attentats contre. le matâriel 
de la” Croix. Rouge et pour l'enlăvement de chevaux de cour- 
ses (Rioşianu). Il m'a râpondu avec assez de eynisme, mais 
pent-âtre avee raison: «Vous âtez, Excellence, le pays qui git 
ă terre, et nous sommes le pays qui triomphe, et rappelez-vous 
que vous nous avez cofit6 beaucoup de sang!» —J'avais dit, 
en parlant des chevaux pris: «Je croyais que e'tait Privat- 
Figentumy, me rapportant ă Vordonnanee de Mackensen, 
Sur les murs, ce matin, Pordonnance de Mackensen; «La 
ville de. Bucarest est occupte par mes troupes et entre sous 
les lois de la guerre, Nous portons la guerre seulement con-: 
tre Varmâe roumaine et Parmâe russe et non pas contre le 
peuple roumain». Le reste n'est pas plus severe que la litt- 
vature dont nous avons appris la saveur par Angelescu 
et Mustatza, 

A 4 h., entrâe des 'Pures, musique en tâte. Ils n'Etaient 
pas plus de 300. Je les ai vus encore le soir vemontant la 
Calea Victoriei: leur train 6tait trâs couleur oriențale; un 
charriot ă boeufs parmi quelques «carutza» et deux ou trois; 
grades ă cheval ă poil! PR
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- O jumătate de oră mai târziu : Bulgarii. Mi s'a.spus 
je oamenii lor erau destul de bătrâni. - , 
i Ultima umilinţă am avut-o... eu mult înaintea intră: 
j | Izei inimicilor : d-na Marta Bibescu a pus pe balcon şi la 

il “intrarea spitalului ei dela. Automobil-Club, o 'firmă pe 
nemţeşte : «Reserve-Spital». Pentru. o anglo-francofilă, 

„care încă deunăzi îşi făcea mendrele în. Rusia, este o 
conversiune grabnică, purtând în sine marea familiei... 

25 Noembre (8 Decembre). — Germanii se organizează 
repede, dar metodic: eri toate administraţiile au fost 
vizitate de ei, şi telefonul lor particular instalat repede, 
ca în campanie : un om duce bobina care se deşiră, iar 
alţi doi eu prăjini agaţă firele de toate asperităţile ! 

| Operaţiile lor trebue să fi avut succese vertiginoase: 
căci se şi vorbeşte că Mackensen şi-ar instala Cartierul 
General la Ministerul de Răsboi şi că Prinţul de Mce- 
klemburg ar fi numit guvernatorul ţărei. — Se- pare că 
mâine va apare un «Bukarester Tagblatt». iar seara o 
gazetă românească. 
„.— Eri un medie principal, astăzi miedicul-şef al 

— Une demi-heure apres les Bulgares. On mia dit que c'âtaient des hommes assez âgâs. 
- La derniăre humiliation nous Pavons subie.... 

Bien avant Pentrâe des Alli6s, Madame Marthe Bibescu avait mis au balcon de son hâpital de Automobil et â Pen- tree du Club deux panoneeaux avec «Reserve-Spital», — en allemand. Pou: une angio-francophile, qui avait fait recem- ment de la poussitre en Russie, “est une conversion rapide qui porie la marque de famille... 
25 novembre. — Les Allemands Sorganisent vite, mais mâthodiquement: hier toutes les administrations avaient eu leur visite et leur telephone particulier d6jă install6 rapi- dement comme en campagne; un liomme porte la bobine qui se devide et deux autres, avec des perches. les acerochent ă tous les saillants. 
Leurs opârations doivent avoir eu des succâs vertigi- neux, ear on parle dâjă de Mackensen installant au minis- târe de la guerre son quartier gentral et du Prince Jean de Mecklembourg nommâ gouverneur du pays. Îl paraît que demain on aura un «Bukarester Tagblatt» et le soir un jour- nal roumain. : 
Hier un mâdecin principal, aujourd'hui un mâdecin 
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garnizoanei, Woif, au venit să studieze cu noi, la: Crucea 
Roşie, tot ce e în raport cu serviciul sănătăţei. Spitaiele, 
dar mai ales apa şi prostituţia sunt părţile de care au 
toată grija. Dealtminterea, :Stolzenberg, care a suecedat 
lui Cleve, a exprimat lui Lupu Kostache mirarea. - sa, 
«că populaţia, era atât de puţin serioasă, şi. prostituţia, | 
atât de provocăţoare». 

—: Printre propunerile făcute: la primărie eri, era. 
vorba să furnizăm o coloană de tren de 500 căruţe. Azi . 
noaptea am redactat serisori, pentru a atrage atenţia lui 
Lupu Kostake şi primarului asupra faptului că arti- 
colele 6 şi 92 ale regulamentului privind legile şi obice- 
iurile răsboiuliii, seuteau populaţiunea, de-orice prestație. 
având un raport cu operaţiile de răsboi. Chestiunea, este 
amânată, pe mâine. 

Se afirmă că am distrus tot la Ploeşti şi în valea 
Prahovei. Am ruinat telegrafia fără fir, pilonii de fer 
stau strâmbi gata să cadă pe împrejmuirele noastre dela, 
hipodrom : Germanii au şi instalat antenele lor aproape 
de Ministerul de Interne. 

  

chef de la garnison, Wolf, est venu :6tudier avec nous, ă la 

Croix Rouge, tout ce qui touche au service de santă, H6- 

pitaux, mais surtout leau et la prostitution, sont les deux 
articles qui ont toute son attention. D'ailleurs, Stolzenberz 
qui a suceâde â Cleve a exprime ă Lupu Kostache «que la 
population fut şi peu s6rieuse et que la prostitution tut si 
provoceante». 

Dans les proposilions faites ă la Mairie, hier, il 6ta:t 
question de fournir une colonne de train de 500 charriota. 
Jai râdig€ des lettres, cette nuit, pour attirer attention 
de lupu et du .maire, sur le fait que les art 6 et 52 du r&- 
glement concernant les icis et eoutumes de la guerre, -cou- 
vraient la population contre toute prestation ayant un rap- 
port 'avec les opârations de guerre. La question est remise ă 
demain. 

On affirme que nous avons tout dâtruit â Ploasti et 

dans la vallce de la Prahova, 
Nous avons ruin€ le tel&graphe sans fil. Les pylones en 

fe» penchent lamentablement tout pres â tomber sur nos 

palissades de !'hippodrome: les Allemands ont dâjă install€ 

leurs antennes pres du ministăre de. Lintârieur.
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26 Noembre (9 Decembre). — Nu ştim nimic din: ce 
„se petrece nici în Europa, nici în sărmana, noastră fară. 
Eşti zidit ca în mormânt. Se zice că Buzău e luat, ceeace 
ar indica că linia Buzău-Ialomiţa sa închis ca o barieră 
pe trupele noastre din regiunea Bucureşti. 

Şi tot ce se petrece te lasă aproape nepăsător în 
această dureroasă izolare. Suntem : «ţara, care zace la 
pământ» a lui Cleve ! Se intră prin case, se instalează în 
ele fără nici-o jenă. i se deshamă caii: «Armata are 
nevoe de ei». Ți se ia, în ziua mare, hamurile, şeile: 
«Este război», Se deschide cu sila. şi ziua şi noaptea. 
magaziile Crucei Roşii: «Pe viitor vi se promite că nu 
se va mai lua nimic decât cu bon de rechiziţie !» 

Iar Bulgarii se poartă ea adevăraţi bandiți : la a- 
murg ei pradă prăvăliile sau intră prin case cu_revolve- 
rul întins şi cer «bani !» Pretenţiile lor sunt mari, dar 
a urmă se mulțumesc cu 3 sau 400 lei. Contabilului ad- 
ministrației Stirbey i s'a pus vârful baionetei în piept, 
pentru bani; doamnei Mandrea i sa luat banii şi i sa 
smuls şi crucea dela piept; ţăranii care au încercat să 

  

  

"26 novembre. — Nous ne sarons rien de ce qui se passe 
ni en Europe, ni dans notre pauvre pays. On est nur cormm- 
me dans une tombe. On dit que Buzau est pris, ce que indi:- 
duerait que la ligne Buzen-Ialomiţa s'est ferme comme une 
barriere sur nos troupes de la region Bnearest. Et tuut ce 
qui se passe vous laisse presque indiftârenţ ă ce doulou- 
reux ișolement. Nous sommes bien la «liegende Land» de 
Cleve. On entre dans les maisons, on sy installe sans au- 
cune gâne. On detelle vos chevaux: Parmâe en a besoin. On 
vous, prend au grand jour les harnais, les selles, c'est la 
guerre. On ouvre les magasins de la Croix Rouge, de force, 
et de jour et de nuit: 4 avenir on vous promet de ne plus 
prendre que sur bon de requisition. Mais les Bulgares se 
condnisent en bandits : entre chion et loup ils detroussent 
les magasine :0u entrent dans les maisons, revolver au 
poigne et exigent «BANI». 

Ils tarifent â la forte somme et se content de 3 ou 409 
francs, Le comptable de administration Stirbey a eu la 
pointe de la bayonnette sur la poitrine pour de l'argeni: 
M-me Mandrea a dă verser son argent et on lui a arrachâ sa 
crois; les paysans qui ont essayâ de rentrer chez eux -ont
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se reîntoarcă acasă, au fost jefuiţi. De war fi numai în- 

ceputul unei stări mai rele. Şi regulat vi se răspunde: 
«Mult mai rău aţi făcut d-voastră în Transilvania...» 

— Sau ridicat în, oraş 7—800 de prizonieri, dintre 

cari şi câţiva, ofiţeri. Toţi sunt pareaţi la Cercul Militar. 
Mă reped acolo la ora 4, primind vestea că nimeni nu 

se ocupă de sărmanii noştri soldaţi. Garda mă: lasă să 

intru şi şeful de post, cel dintâi, îmi spune că ar trebui 
să se trimeată ceva cald acestor oameni. lau informaţii : 

Primăria a fost avizată că întreţinerea era în sarcina ei. 

şi se gândea, — vorba, vine, — să organizeze mâine 
ceva. Deocamdată, de 36 de ore nenorociţii aceştia erau 

arestaţi ! — Trimit ceai, şi toţi au putut prânz: grație 
numai Crucei Roşii! 

27 Noembre (10 Decembre). — Noaptea a fost ceva 

mai liniştită. Numai Bulgarii, pe la ora 8, sau prezen- 

tat în casele unde nu se aflau bărbaţi, probabil semna- 

late lor de către indicatori, şi au exţoreat. bani. Peste tot 

unde se semnalează, Germanilor fapte rele de ale Bulga- 
rilor, ei se grăbesc să ia măsuri. 

  

6t€ dâtroussâs. Pourvu que ce ne soit pas que le commence- 

ment. Et Pon vous r&pond toujours: vous avez fait pis que 

cela. en 'Transylvanie. 

On a ramass6 en ville 7—800 prisonniers dont quelques 

officiers. Tout le monde est parque au Cerele militaire. J'w 
cours vers 4 h. sur la nouvelle que personne ne s'occupe de 
nos pauvres soldats, La garde me laisse entrer et le chef 
de poste, tout le premier, me dit qw'on devrait; envoyer 
quelque chose de chaud ă ce monde, Je m'informe: La Mai- 
ie songeait — soi-disant — ă organiser quelque chose pour 
demain : en attendant îl y avait 36 h. que ce monde 6tait 
cofiră. J'envoie du th6 et tous ont eu ă diner grâce seule- 
ment-ă la Croix Rouge. 

21 novembre. — La nuit ă 6t6 un peu plus exempte de 

s6vices. Les Bulgares seuls, vers les 7%4—8 h,, se sont pr6- 
sentâs dans les maisons — ou il n'y a pas d'homme, — 
vraisemblablement sienaltes par des indicatenrs et ont ex- 

torgu€ de V'argent. 

Partout, ou on sienale aux Allemands des mâfaits, ilş 
sempressent de prendre des mesures.
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Enorm de multe trupe germane. Se vede că ele se 
odihnesc 'o zi două şi apoi pornese mai. departe, — Bi 
anunţă acum, — pentru întâia oară — că îşi rezervă ca- 
zărmile. Până acum aveau grijă să le evite. Aceasta, va 
să zică că Bucureştii devin bază de operaţie, Ma 

Poşta de campanie a şi început să funcţioneze. Ea 
este instalată într'o prăvălie din strada Franklin, care 
a fost golită. Eri. automobilele poştale încăreau sacii de. 
corespondenţă. Astă-seară la ora 7% impiegaţii lucrau 
liniştit în birourile lor, e 

Te miră numărul de gradaţi cari în mod inteligent 
se ocupă cu instalarea. Ofițerii nu apar niciodată. Bi 
se mărginese să aleagă locurile, iar soldaţii fac restul. 
Peste tot apar firme de pânză vopsită. La ora 4 un fu- rier fixa la prăvălia ocupată 'odinioară de Schroeder o 
placă indicând drumul spre staţiunea de benzina. 

Lume multă: pe străzi. Cafenelele tixite de lume. 
28 Noembre (11 Decembre). — Aniversarea Plevnei : „Ce vremuri îndepărtate ! «Făuritorul României Mari» îşi reamintește oare de ea la Iaşi? 
a III II 

Enormâment de troupes allemandes.. On voit qu'elles se reposent un jour ou deux et puis s'en vont plus loin. Ils. annoneent, — maintenant pour la premiăre fois — qu'ils se râservent les casernes. On les 6vitaiţ soigneusement. C'est done que Bucarest devienţ base d'opârations, La poste de campagne allemande fonetionne dâjă en plein., Elle est installe dans un magasin qui 6tait vide Strada Franklin. Hier les autos de postes enlevaient les sacs, Ce soir, dimanehe, â 7% h., les employâs travaillaient, avec calme, dans les bureaux, 
On est frapp6 du nombre de grades qui font une be- sogne  intelligente d'installation. Les officiers n'apparais- sent. pas. Ils choisissent les endroits et les soldats font le reste. Des critaux en toile peinte, tout frais, surgisseni partout. A 4 h. un fourrier clouait sur le magasin ovecupe autrefois par Sehroader des enseignes indiquant le chemin de la station de benzine, 
Foule immense dans les rues. Les Cafes regorgenț de monde, 
28 novembre. — Anniversaire de Plevna : que c'est loin.. «Făuritorul României Mari» sen souvient-il ă Iassy? Les 
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Primele gazete germane au sosit eri. Prin ele se 
află că Piteşti şi Câmpulung au căzut la 16 sau 17 Nuem- 
bre. Este ziua când Procopiu ma înștiințat defiritiv de 
plecarea miniştrilor. 

— Germanii lasă Crucei Roşii grija să se ocupe de 
prizonierii români înainte de trimiterea lor pe pământul 
exilului. Lucrul mă miră, sarcina, aceasta privindu-i în- 
tâi pe ei și în al doilea rând pe oraş. Spun locotenentu. 
lui Radetski că nu este datoria noastră, dar că noi o pri- 
mim. — Organizăm cât putem mai bine în acest scop 
fabrica Saidman. Ni se vor trimite pe măsură ce vor 
sosi toţi prizonierii, în pachete succesive, până la porni: 
rea, lor. Presupun că această idee le-a venit, văzând, că 
Primăria a lăsat Sâmbătă prizonierii nemâncaţi şi că 
eu le-am procurat alimente la Cercul Militar, unde erau 
pareaţi. Chiar astă-seară, la contingentul ce se mai afla 
acolo, s'a adăugat un număr însemnat, care era deţinut 
în manejul Palatului Regal. 

Ordinea începe să se stabilească şi nu Sau mai sem- 
nalat noaptea trecută acte banditeşti. 

  

premiers journaux allemands sont arrivâs hier. Par Pun 
deux on apprend que Pitesti et Campu-Lung sont tombâs, le 
1€ nov. ou le 17. C'est le jour ou Procopiu m'a avis6 que les 
ministres partaient pour de bon. 

Les Allemanăs donnent ă la Croix Rouge le soin de 
s'occuper des prisonniers roumains avant leur envoi en 
terre d'exil. J'en suis 6tonn6, cette charge leur incombant et 
apres eux ă la ville. Je dis au Lt. Radestki que ce n'est pas 
notre devoir, mais que nous Vaeceptons. Nous organisons de 
notre mieux la fabrique Saidmann ă cette fin, On nous pas- 
sera tout ce qui sera envoyă, par paquets successifs, jus- 
qu'ă leur transportation, Je suppose que Pidâe leur en est 
venue quand ils ont vu que la Mairie les avait laiss6s sa- 
medi sans nourriture et que c'est moi qui leur ai procurâ 
des aliments au nouveau Cerele militaire oi ils &taient par- 
quâs. Ce soir mâme on a ajoute au contingent qui s'y trou- 
vait encore un dâtachement qui 6tait dâtenu dans le mantge 
du Palais Royal, | 

Il y a plus d'ordre et on ne signale plus de brigandages 
la nuit passâe, 

13
 
5
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29 Noembre (12 Decembre). — Prin Lupu Kostake 
aflu că comisia trimisă în regiunea Ploeştiului sa în- 
țors cu constatarea că, în regiunea petroliferă totul este 
ruinat şi distrus, şi că calea ferată la Predeal trebue 
reconstruită. Englezii — cu colonelul Thomson în cap — 
au executat distrugerea sărmanei industrii, 

— Tzigara-Samureaş vine la ora 84 să-mi facă o 
comunicare. El a stat mult de vorbă cu Mackensen, care 
a sosit eri şi care se instalează la Bucureşti. Casa Mei- 
tani ca domiciliu, Ath6n&e-Palace drept cazino pentru 
ofiţeri. Mackensen i-a arătat o hârtie cu semnătura au- 
togrată a lui Wiihelm (eare probabil i-a fost expediată 
pentru a fi arătată la timp), spunând: «Cu titlu] privat 
vă comunic că Impăratul, perfect de acord cu aliaţii 
lui și în numele lor, astăzi la ora 12 a propus pacea ina- 
micului. Această veste, într'o capitală protivnică războ: 
iului poate produce un efect favorabil şi vă autoriz să . 
'0 transmiteţi domnilor Carp, Marghiloman şi Maio- 
Tescu». — La observaţia lui Tzigara că aceştia, în momen- 
tul de faţă, nu sunt decât simplii particulari, i se spune 
că vestea poate fi comunicată şi lui Lupu Kostake, re- 
    

29 novembre. — Par Lupu japprends que la commission envoy6e du cât de Ploesti est revenue avec la constatation 
que tout est ruin€, ancanti dans la râgion des pâtroles et que la voie ferrâe Predeal est â construire ă neuf. Les An- glais, le colonel Thomson en tâte, ont 6t6 les exâcuteurs des hautes oeuvres de notre pauvre industrie. 

Tzigara vient ă 8% h. ma faire une communication. Il 
a longuement caus6 avec Mackensen, qui est arrivâ hier et qui s'installe ă Bucarest. La maison Meitani comme domi- cile. PAthân6e Palace comme casino de ses officiers, Mae- 
kensen lui montrant un papier portant la signature auto- graphe de Guillaume (qui probablement lui a 6t6 expâdis de facon ă âtre produit â temps), lui dit: «A titre privă je vous communique que l'Empereur, parfaitement d'accord avec ses allis et en leur nom, aujourd'hui ă midi, a pro- pos6 â lennemi la paix. Cette nouvelle, dans une Capitale hostile ă la guerre, peuţ produire un effet favorable eţ je vous auforise ă la transmettre ă MM. Carp, Marghiloman et Maioresen». Sur observation de Tzigara : «Ces Messieurs wâtant ă Pheure actnelle ane des simples particuliere». — la nouvelle pouvait âtre communiquse aussi â Lupu Kostake,
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prezentantul. oficialităţei. Şi Tzigara adaugă că Mare- 
gşalul ne aşteaptă mâine la ora 2, ca să-i comunicăm opi- 
niunea noastră. 

Tzigara s'a dus la ora 7 la Carp, al cărui răspuns 
a fost: «Aceasta nu mă interesează; este o prostie, căci 
în acest moment ar fi un semn de slăbiciune». — Mâine 
la ora 9 Tzigara va vedea pe Maiorescu. 

Din conversaţia cu Mackensen mai reeşea, din ne- 
norocire, că. Giurgiu şi Zimnicea sunt rase ! Denitmirite- 
rea la Zimnicea n'a mai rămas nimic. Mareşalul a spus: 
«Cum aţi putut să vă închipuiţi că Bulgarii n'o să vă 
atace ? Hi sunt inimicii d-voastră cei mai îndârjiţi !» 

30 Noembre (13 Decembre). — 'Tzigara face lui Maio- 
rescu, în faţa mea. comunicarea lui Mackensen. Maio- 
rescu, cum făcusem şi eu eri, cere să i se precizeze dacă 
oferta Impăratului se adresează tuturor inamicilor, sau 
pumai României. Maiorescu propune să ne întrunim cu 
Carp, la mine, pentru a discuta. Cădem repede de acord 
asupra. sensului răspunsului de dat. — Merg la Carp, care 
îmi spune numaidecât : Am şi dat răspunsul meu : «Ne- 
cunoscând nimic din împrejurările în care sa produs 

  

reprâsentant officialite. Demain 2 h. rendez-vous pour com- 
munigquer leur opinion au marâchal, . 

Tzigara a 6t6 â 7 h. chez Carp, dont la r&ponse a 6tâ: 
«C'est me intâresse pas, c'est une bâtise, ear, ă cette heure, 
-“est une marque de faiblesse», 

Demain ă 9 h. il verra Maiorescu, 
De la conversation de Mackensen îl resultait aussi, h6- 

las ! que Giurgiu et Zimnicea sont rasâs. A Zimnicea il n'6- 
tait rest d'ailleurs personne. Le marâchal a dit: «Comment 
avez-vous pu vous imaginer que les Bulgares ne mareke- 
raient pas ? Ce sont vos pires ennemis». 

30 novembre, — Tzigara fait ă Maiorescu devant moi la 
communication de Mackensen. Maiorescu, comme je Pavais 
fait hier, demande des prâeisions, si l'offre de VEmpereur 
sadresse ă tous les ennemis, ou â la Rcumanie seule. Nous 
restons discuter, Maiorescu propose de nous râunir ă trois, 
avee Carp chez moi. Nous tombons vite dWaccord sur ie 
sens de la reponse â donner. Je vais chez Carp. Il me dit 
de suite: J'ai dâjă donn& ma r&ponse: «Ne connaissant rien 
des eirconstances dans lesquelles sest produite la proposition
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propunerea Împăratului, nu pot da, vre-o părere. Dar, 
în starea în care se află astăzi situaţia generală, nu cred 
că poate eşi ceva din această propunere; deci, mă ţiu de 

a parte». —Câteva minute mai înaimte Carp, în faţa di- 
rectorului Roessler, venit în treacăt pentru două zile, ex- 

primase opinia : că o pace, fără ca una din părţi să fi 
luat avantajul întrun mod indubitabil, ar fi o calami- 

tate, căci războiul ar reîncepe şi mai groaznic peste 10: 

ani. Eu tot îi propun o convorbire în trei; el îmi răs- 

punde : «Cu Maiorescu, niciodată». — EI are grija, zece 

minute mai târziu, pe când îl duceam cu trăsura mea, 
să-mi repete : «Cât voi mai trăi, cu Maiorescu n'o să 

mai am vre-o conversaţie politică». Pentru a doua oară. 

în 15 zile, Carp tae orice punte între el şi partidul con: 

servator. Am tăcut şi n'am zis nimic de ceeace voiam să 

propun. 

La Maiorescu găsesc pe Netzhammer, care a luat 
_eri.contact cu autorităţile germane. El se pune la dispo- 

ziţia, noastră, dacă avem nevoe de serviciile lui. Maio- 
rescu subliniază, dorinţa de a. rămâne în raporturi. 

  

de PEmpereur, je ne puis porter un Jjugement, Mais comme 
est aujourd'hui la situation gentrale, je ne crois pas quiil 
puisse en sortir quelque chose ; aussi je me tiens ă Lâcart». 
Guelques minutes auparavant il avait, devant le directeur 
Roesler, de passage pour deux jours, exprime opinion 
aw une paix sans que lun des deux partis ait franehement 
pris le dessus, serait une calamită, car la guerre recommen- 
cerait plus terrible dans dix ans, — Je lui propose tout de: 
mâme une conversation ă trois ; il me râ&pond : «Avec Maio- 
rescu, jamais». — Il a soin, dix minutes apres, lorsque je. le 
conduisais dans ma voiture, de me râpâter: «Tant que je 
vivrai, avec Maiorescu je n'aurai plus une conversation 
politique». 

Il eoupe, pour la seconde fois en quinze jours, tout pont 
entre lui et le parti conservateur. Je me suis tu et n'ai rien 
dit de ce que je comptais proposer, 

Chez Maiorescu, je trouve Netehammer qui, hier, a pris 
contact avec les autorites allemandes. Il se met â nos 

„dispositions si on a, besoin de ses services. Maiorescu 80u- 
“ligne le dâsir de rester en rapports.
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Brănişteanu are textul proclamărei Împăratului : 
«Sub influenţa victoriei... (Bucureşti evident! Inţeieg 
de ce ofiţerii ziceau că ordinul era să se lucreze repede 
şi că un asemenea ordin costă mult sânge)... El anunţă 
armatei sale că a oferit pacea inamicului. Nu ştie ce re: 
zultat va avea, dar datoria armatei rămâne aceeaşi: a 
combate şi a învinge». — (Arhiepiscopul spunea, că şe- 
ful de Stat-Major, Stolzenberg, a rămas cu gura căscată, 
Mare le-a fost surprinderea). 

Trebue să recunose cu cât «şie» a primit Maiorescu 
răspunsul — puţin explicabil în aceste momente — a] 
tui Carp. — Suntem de acord asupra, formulelor noastre, 
pe cari la ora 12 Tzigara a venit la Crucea, Roşie să le 
noteze în seris: «Mulţumim pentru comunicare. Nu 
suntem de aceiaşi părere cu domnul Carp şi noi credem 
că generoasa iniţiativă a Impăratului îşi poate aduca 
roadele. Suntem gata a ajuta această iniţiativă. Dacă ea 
trebue să ajungă la o pace generală, factorii care vor 
avea să o determine sunt prea, mari pentru ca ajutorul 
nostru să poată avea vre-o semnificaţie. Dar dacă ea 
poate aduce păci individuale, suntem gata, să contribuim 

  

Branisteanu a le texte de la proclamation de PEmype- 
reur: <Sous Lintluence de la victoire (Bucarest &videmment! 
-Je comprends pourquoi les officiers disaient que Pordre 
-6tait de faire vite et un pareil ordre coâte beaneoup de' 
sang)... il annonce ă son arme qu'il a offert a Pennemi la 
paix, Il ne sait ce quiil en sortira, mais le devoir de Par- 
mâe continue de rester le mâme: combattre et vainere». — 
L'Archevâque disait que le Chef d'Etat Major Stolzenberg 
en 6tait 6bahi. Le coup de surprise a 6t6 grand). - 

Je dois reconnaître combien Maiorescu a accueilli avec 
chic la, r&ponse — peu explicable en ces moments — de Carp. “Sommes d'aceord sur nos formules qw'ă midi mâme 'Tzi- 
gara est venu ă la Croix Rouge noter par 6crit: Remer- 
-cions pour comimuniecation. Nous ne sommes pas de Pavis de 
Mr. Carp et nous pensons que la sânâreuse initiative de 
PEmpereur peut porter ses truits. Nous sommes prâts ă se- 
-conder cette initiative. Si elle doit aboutir ă une paix g6- 
merale, les facteurs qui auront â la dâterminer sont trop 
grands pour que notre secours signifie quelqgue chose. Mais 

:si elle peut aboutir â des paix individuelles, nous sommes
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şi noi. făcând presiune asupra Coroanei. O manifestaţie 
publică la Bucureşti, aşa cum o dorea Mareșalul. era 
exclusă pentru două motive : 1) s'ar spune că este inspi- 
rată de frică, Bucureştii fiind ocupat; 2) cât de mare ar: 
îi, tot nu ar ajunge la cunoştinţa, Regelui şi a guvernu- 
lui. Dacă Mareşalul admite modul nostru de a vedea, — 
după ce vom şti care ar putea să fie pacea noastră, — 
am putea să întrunim deputaţi, senatori, notauilităţi din 
toate partidele, şi în numele lor să facem presiune asu- 
pra. Regelui, dacă ni se procură mijloacele de comuni- 
care, fie printr'o Legaţie neutră, fie lăsându-se să treacă 
de exemplu archiepiscopul cu mesajul nostru, sau lăsână 
pe unul din noi să treacă liniile». — Maiorescu repeta 
mereu, că eu trebue să mă duc la Rege. 

— Seara la 9% Tzigara numit chiar astăzi prefect 
de poliţie, raportează că Mareşalul a, ascultat cu mare a- 
tenţie răspunsul nostru, dar că el nefăcând politică s'a 
mărginit să comunice Românilor o proclamaţie a Impă- 
ratului; restul privea pe Români. 

— Aflu, din două părţi, că Germanii vor să ia ca os- 

  

prâts ă y contribuer en faissant pression sur Ja Couronne. 
Une manifestation publigue ă Bucarest, telle que la sou- 
haitait le marâchal, 6tait exelue pour deux raisons: 1) on: 
dirait qu'elle est inspire par la peur, Bucarest âtant o0c- 
cupă; 2) si grande fât-elle, elle n'arriverait pas ă la con- 
raissance du Roi et du gouvernement. — Si le marâchal 
admet notre facon de voir, — aprâs avoir connu quelle pou- 
raît Etre notre paix — nous pourrions râunir dâputes, s6- 
nateurs, notabilites de tous les partis et en leur nom agir 
sur le Roi si on nous procure les moyens de communication, 
soit par une l6gation neutre, soit en laissanr passer par 
exemple PArchevâque portant notre message, s0it en laissant 
traverser les lines â lun de nous. 
Maiorescu disait toujours que. c'est moi qui dois me ren- 

dre auprâs du Roi. 

Le soir 9% h. Tzigara, nommâ aujourd'hui mâme prefet 
de police, rapporte que le marâchal a âcoutâ attentivement 
ce que lui a 6t€ dit, mais que lui en faisait pas de politique: 
il s'est born6 ă communiquer aux Roumains une proelama- 
tion de l/Empereur; le reste regardait les Roumains. 

Japprends de deux câtâs que les Allemands veulent
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tatici pe doamna Lia Brătianu şi pe d-rul Cantacuzino, 
ca să se pue la adăpost în contra transportului în Rusia 
a. Germanilor cari au. fost arestaţi la noi, dela începutul 
războiului. Mă due imediat la Doamna Lydia Filipescu 
şi Lupu Kostake îmi contirmă realitatea ameninţărei. 
D-rul Cantacuzino este acuzat că ar fi lăsat să se joace 
în casa sa aceiaşi comedie pe care Barbu Stirbey co juca 
la Buftea şi, prin corespondenţă, la Berlin. 

— Mizil şi Urziceni au fost ocupate Luni şi am pier- 
dut în 3 zile 10.000 de prizonieri. Buletinul german de 
astă-seară zice că ultima rezistenţă, favorizată de creş: 
ferea Dâmboviţei şi întărită de cavalerie rusească, a fost 
învinsă iar pe şoselele ducând la Buzău şi prin munţi 
am mai pierdut încă 4000 prizonieri! 

«Bukarester 'Tagblatt», seris în două, limbi, a apă- 
rut astă-seară. Germanii au rechiziţionat maşinele «A- 
devărului» pentru a-l imprima. Notele sunt destul de 
imparţiale. Povestirile care le fac de luptele noastre in- 
sistă asupra lipsei de comandament. 

1/14 Decembre, — Germanii au lăsat Crucei Roşii 
sarcina prizonierilor până în momentul plecărei lor în 
  

prendre comme otages Lia Bratiano et. le Dr. Cantacuztne pour se prâmunir contre la transportation en Russie des Allemands que nous avons arrâtâs depuis la guerre. Je ma rends de suite aupres de M-me Lydie Filipescu et Lupu me confirme la râalită de la menace. On aceuse le Dr. Cantacu- zene d'avoir laiss6 dans sa maison jouer la mâme comâdie que Harbu Stirbey jouait ă Buttea et, par correspondance, â Berlin. | | 
Mizil et Urziceni ont 646 oceupâs lundi et nous avons, en îrois jours. perdu 10 000 prisonniers, Le bulletin allemand de ce soir dit que la derni&re resistance, favorisâe par la crue de la Dambovitza et renforete par cavalerie russe, a 6t6 vaincue et que sur les routes conduisant ă Buzau et dans ia montagne nous avons perdu encore 4000 prisonniers ! 
Le Bukorester T agblatt, en deux langues, a paru ce soir. Les Alemands ont rquisitionn€ les presses de P«Adevaruly pour Pimprimer. Note assez impartiale. Les râcits qu'ils donnent de nos batailles insistent sur le dâfaut de com- 

mandement., 
] er decemhre.—Les Allemands ont laiss6 ă la Croix Rouge la charge de Ventretien des prisonniers jusqw'au moment
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Germania. Au grija d6 a nu-i umili. Când s'a transferat 
ofiţerii dela Cercul Militar la fabrica Saidman, ei au 
insistat ca această transferare să se facă cu trăsuri, iar 
nu în cortegiu. Avem aproape 1900 de oameni de între- 
ţinut şi de îngrijit, şi cum nu mai există autorităţi mili- 
tare, tot noi trebue să vedem şi de îmbrăcămintea, lor, 
cum Îmbrăcăm şi pe evacuaţii noştri! Mâine, primul 
transport de răniţi care ese din spital, porneşte pentru 
a-şi începe exilul ! 

Când stai de vorbă cu ei, unul a fost prins la Pan- 
telimon: «Ne-au înconjurat fiind în cantonament». 
Alţii, la Tâncăbeşti, surprinşi în coloană de marş, etc. 
Prin aceste exemple se poate judeca ce a fost retrage- 
rea, noastră. 

2/15 Decembre.— Comunicatul german anunţa. eri că. 
cu toată starea mizerabilă a drumurilor, au ocupat efec- 
tiv tot teritoriul Munteniei până la linia ferată a Ialo- 
miţei. Astă-seară ei anunţă luarea Buzăului şi captura- 
rea a, 4000 de prizonieri. Buzău a fost luat cu asalt. zice 
nota oficială, în noaptea de 1 spre 2 Decembre; râul a 
fost trecut la 2 Decembre, (Vremea, este călduroasă, dar 
foarte umedă. Nici noaptea nu îngheaţă). 
  
de leur dâpart pour !Allemagne. Ils sont paternes et on: 
le souci de ne pas humilier. Lorsqu'on a transfer6 les of- 
ficiers du Cerele militaire ă la fabrique Saidman, ils oni 
insiste pour que cela se fit par voitures ef pas en .cortege, 
Nous en avons pres de 1900 ă entretenir et soigner, Comme 
il n'y a plus d'autorites militaires, nous devons pourvoir ă 
les nipper, comme nous vâtissons nos 6vacuâs, 

Demain la premitre fournâe de blessâs qui quittent !'h6- 
pital pour commencer leur exil, 

Lorsqu'on cause avec eux;, Pun a 6t6 pris ă Pantelimon 
«ne-au înconjurat fiind în cantonament» ; d'autres ă Tan. 
cabesti, surpris en colonne de marche, ete. On juge par ces 
exemples de ce qu'âtait notre retraite, 

2 d6cembre. — Le communiqus allemand annoneait hier 
que malgr6 I6tat 6ponvantable des routes ils ont effeetive- 
ment oecupâ de la Grande Valachie tout le territoire Jus- 
qu'ă la ligne ferrâe de la Ialomitza, Ce soir ils annoncent 
la prise de Buzau et capture de 4000 prisonniers, 

(Il fait depuis longtemps tr&s douz et humide. Il ne gâle 
plus la nuit),
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Am stat mult de vorbă cu Tzigara, în privinţa os- 
taticilor pe care vor să-i ia din familia Brătianu, şi Pam 
rugat să vorbească în această privinţă cu Mackensen. 
Ca Preşedinte al Crucei Roşii voi fi obligat să protes- 
tez pentru Lia Brătianu acoperită de convenţia dela 
Geneva, şi ca Român va trebui să mă solidarizez cu Bră- 
tienii. Tzigara îmi răspunde că Germanii vor cu orice 
preţ liberarea (Germanilor internaţi şi a Austriacilor, 
luaţi ea, ostatiei în Transilvania (împrejurimile  Cicu- 
lui). — Am văzut întorcându-se câţiva nenorociţi din 

cei cari fuseră internaţi în Ialomiţa: sărmanele ară- 
tări! — 'Tzigara, mi-a mai spus că din conversaţia lui 
cu Ducele de Meckiemburg, despre care se vorbise că 
va fi guvernator, el păstrase un dubiu asupra. soartei 
Moldovei. — A se alătura de cuvintele rostite de d-nul 
Adorjian dela «Az-Est», după care ar fi avut loc de 
curând tratative la, Stockholm. în cari Ruşii ar fi ridi- 
cat pretenţii asupra Moldovei. 

— Maiorescu, când i-am făcut cunoscut alaltăeri re- 
fuzul lui Carp de a se întâlni cu dânsul, m'a, întrebat 
dacă Neniţescu nu ar înclina în partea lui. Vorbisem 

  

Caus6 longuement avec Tzigara des otages qw'on vou- 
derait prendre dans la famille Bratiano et ai pri6 d'en par- 
ier ă, Mackensen ; comme president de la Croix Rouge je 
serais oblig6 de protester pour Lia Bratiano couverte par 
la convention de Gân&ve et comme Roumain je serai fore6 
de me solidariser avec les Bratiano. Il me repond 
„que les Allemands veulent ă tout prix la liberation des Al- 
lemands internâs et des Autrichiens pris comme otages en 
Transylvanie. J'ai vu rentrer quelques malheureux de ceux 
qu'on avait emprisonnâs dans la Ialomitza: les tristes appa- 
vitions! Tzigara m'a encore dit que de sa conversation avec 

le Duce de Mecklembourg, dont on avait parl6 comme gou- 
verneur, îl avait gard Pimpression Yun doute sur le sort 
„de la Moldavie, A rapprocher des propos tenus par M. 
Adorjian de P«Az-Est», selon leguel îl y aurait eu, tout râcem- 
ment, des pourparlers ă Stockholm, dans lesquelles la Russie 
aurait 6lev6 des prâtentions sur la Moldavie. 

Maiorescu, lorsque je lui ai rapporte, avant-hier, le refus 
de Carp de nous rencontrer, mavait demand si Nenitzesen 
ne penchait pas de son cât6. J'ai caus6 avee lui et
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înainte cu el, şi Nenifescu a susţinut cu. căldură cauza 
lui Cap: «Din cauza suprafeţei lui în străinătate». In 

plus el s'a arătat — în ace.aş sens — antidinastie intrun: 

sigent. A se găsi împreună cu Stirbey, colaborând eu 
miniştri şi semnând atături de ei în acte publice, ceru 

pentru el o ruşine pe care nu o putea înghiţi, 
3/16 Decembre— Atâta ţin Germanii ia chestiunea 

prizonierilor civili, încât Lupu Kostake crede că se vor 
interna, 3000 de persoane ca ostatici. A primit ordine 
pentru a pregăti închisoarea. Se află dealtminterea lu- 
cruri îngrozitoare. La Văcăreşti se aflau femei; cele de 
moravuri uşoare primeau vizite şi împărțeau cu directo- 

rul şi grefierul produsul libertinajului lor; iar celelalte 
erau lăsate să moară de foame. Ar fi fost decese de în- 
registrat, datorite mizeriei. In orice caz Marița Ionescu, 
directorul takist, se laudă astăzi că a suspendat pe acel 
director... după plecarea guvernului. Germanii au ares- 
tat tot acest personal dela Văcăreşti. — A mai fost ares- 
tat şi Take Policrat care, după cât se spune. îşi vindea 

protecţia (!) persoanelor care se refugiau la dânsul, 

când cu ocupaţia. Bine că am scăpat de el! 
  

Nenitzeseu a chaudement 6pousă la cause Ae Carp. <ă cause 
de la surface qu'il avait ă /'âtranger». Il s'est montre, de 
plus — et dans le meme sens — anti-dynastique intransigeant. 

Se retrouver avec Stirbey, collaborant avec les ministres 
et signant â cât6 d'eux dans des actes publics, &tait, pour lui, 
une honte qu'il n'avalerait plus. 

3 dâcembre. — La question des prisonniers civils tient 
ă coeur aux Allemands au point que Lupu croit qu'on inter. 
nera 3000 personnes comme otages. Ils ont de» ordres pour 
pr6parer la prison, On apprend d'ailleurs de choses af- 
freuses. A Vacaresti on avait des femmes; celles de vie 
legăre recevaient de visites et partageaient avec le direc- 
teur et le greffier le produit du libertinage; par contre, on 
laissait les autres mourir de faim. Il y aurait eu des dâcâs 
ă enregistrer, dus ă la misăre. Dans tous les cas, Marita 
Ionescu, le directeur takiste, se vante aujourd'hui d'avoir 
suspendu ce direeteur.., aprâs le dâpart du gouvernement. 
Les Allemands ont arrât6 tous le personnel de Vacaresti, 
On a arrât€ aussi Take Policrat qui, paraît-il, vendait sa. 
protection (?!) aux gens qui se refupgiaient chez lui lors de 
Loccupation. Quel bon dâbarras !
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4/12 Decembre, — Chestiunea prizonierilor civili a 
luat deodată o înfăţişare severă şi hotărâtă. Eri au fost 
arestaţi : Ciocârdia, N. Zane, A. Crăsnaru, D-rul Can- 
tacuzino, loan Berendey, Şi azi dimineaţă aflu că au 
mai fost ridicaţi Procopiu (amânat pentru cauză de 
boală). Antoniadi dela Curtea de Apel, Aristid Alexan- 
drescu dela Casaţie Prezidentul dela Casaţie I. Duca, 
profesorul universitar Burileanu. Mina Minovici, ajuto- 
rul de primar Donescu. consilierul municipal Ioaniu, 
un comisar de poliţie, Al. Ciurcu. Suflă un vânt de te- 
roare asupra tutulor. La ora 7% au venit la Club să ri- 
dice pe A. Darvari! Serviciile sau ce mai rămăsese din 
ele se desagregează cu totul. Până acum femeile au fost 
scutite. — Am alergat la Sabina Cantacuzino. Am putut 
să-i dau ceva speranțe pentru cumnata ei Lia. Ştiu că 
Lt. Hartenstein, care este şeful poliţiei germane. a luat 
notă de obiecţiunile mele transmise prin Tzigara. Sa- 
bina Cantacuzino mi-a mulţumit cu efuziune. 

Lupt ca să înlătur această amărăciune. Am văzut 
pe Vredenburch şi va căuta să telegrafieze Regelui. 
Lupu Kostake a şi pornit o telegramă, dar va fi ea 
  

4 decemhre. — La question des prisonniers civils a 'su- 
bitement pris une tournure sevâre et dâcidâe. Hier on a 
arrâte ; Ciocardia, N. Zane, A. Crasnaru, le Dr. Cantacu- zene, Jean Berendei. Ce matin japprends que successivement 
on a cueilli Procopiu (sursis pour cause de maladie), An- 
toniade de la Cour d'Appel, Aristide Alexandrescu (Cassa- 
tion), le prâsident Jean Duca (Cassat:on). le professeur uni- 

" versitaire Burileanu, Mina Minovici, Padjoint au maire Do- 
nescu, le conseiller municipal Ioaniu, un commissaire de police, Alexandru Ciurcu. Un vent de terreur sur tout le 
monde. 

A 7% h, on est venu chercher au Clnb Alex. Darvari. Les services, ou ce qu'il en restait, se dâsagrâgent complă- tement. Les femmes ont 6t6 &pargnees jusqu'ă prâsent. J'ai couru chez Sabine Cantacuztne. J'ai pu lui donner qrelcue 
espoir pour sa belle-soeur Lia 'Bratiano. Je sais que le Lt, 
Hartenstein, qui est le chef de la police allemande, a pris; 
note des objections transmises par Tzigara. Sabine m'a re- merci6 avec eifusion.. | 

Chorehă â dâtourner ce ealice. Vu Vredonbureh et cher- cherait â tel&graphier au Roi, Lupu Kostache a dâjă fait par- : tir (sil est transmis) un telâzramme.
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transmisă... ? Se pare că Impăratul a, telegrafiat direct 
<ă nu admite ea un singur German, necondamnat juri- 
diceşte, să fie deţinut. Şi dacă prizonierii civili trec din- 

colo de Prut, ai noştri vor fi trimişi în Siria! Cu inima 
strânsă îţi zici că tot ce se întâmplă este meritat şi le- 
gitim ! 

«Bukarester Tagblatt» conţine o telegramă a Im- 
păratului către vice-preşedintele Sobraniei bulgărești 

ŞI pentru prima dată vorbeşte de Regele nostru numin- 
du-l apostat: 

| 
«Pentru D-voastră, cu prilejul luărei Bucureştilor, 

vă exprim  mulţumirile mele sincere. Acestui mare 
triumf căpătat cu ajutorul Celui Atot Puternic, se mai 
adaugă unul de o deosebită însemnătate care întrece cu 
mult importanţa succesului militar. Este triumful ami- 
ciţiei şi al sincerităţei, care leagă pe Suverani şi popoa- 
rele aliate asupra trădărei unui apostat, care în orbirea-i 
uşuratică a crezut că va putea întreprinde cu uşurinţă: 
o expediţie de pradă. Bulgaria. în momentele cele mai 
grele. a mai suferit odată viclenia acestui vecin. De a- 
ceia, doresc şi [iu să felicit viteazul popor bulgar, în mod 
special, pentru acest eveniment în care se relevează 
Dreptatea vecinie precumpănitoare. — Wilhelm I. R. 

'Telegrama este foarte aspră şi plină de amenințări. 
cel puţin în ceeace priveşte Quadrilaterul. Aluzia la 1913 
este transparentă, dar este ciudat că Impăratul uită că 
nos în 1913 wam mobilizat decât când a spus-o Germa- 

  

Il semble que !Empereur a directement tâlâgraphiă qu'il 
madmettait pas qw'un seul Allemand, non judiciairement. 
condamne, pât âtre dâtenu. Et si les prisonniers civils pas- 
sent le Pruth, les nâtres seront envoyâs en Syrie. Et le coeur 
serr€ on se dit que tout ce qui arrive est mâritâ et l&gitime. 

Le «Tagblatt» contient un tâlâgramme de l'Empereur au 
vice-prâsident de la Sobrani6 bulgare. Et pour la pre- 
mi&re fois îl dâsigne notre Roi, sans le nommer, comme 
apostat. 'Pres dur et malhcuresement plein de menaces, du 
moins en ce qui concerne le Quadrilatere. Z'alrusion ă 1913 
est transpavente, mais il est singulier que bEmpereur ou- 
blie gue nous navons mobilise en 1913 que Iorsque PAlle-
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Ma, — era vorba mai ales de a se ajuta Grecia şi de a 
uşura Regelui Constantin câştigând cucerirei lui—şi că. 
Germania, când ne-a felicitat pentru încheerea  păcei, 
ea cea dintâi a recunoscut că tratatul nu mai trebiiia re- 
vizuit |! — Bobârnacul se adresează de altfel Regelui Cu- 
rol, având în vedere că e vorba de trecut. 

— O chestie interesantă, pusă în evidenţă cu afa- 
cerea ostatieilor : Germanii nu au luat contact cu Vre- 
denburch în calitate de ministru al Olandei... Motivul ar 
fi oare situaţia rău definită între Olanda şi Germania ? 
Sau serupulul de drept că o Legaţie trebue să se atle la: 
sediul guvernului ? 

Chiar Vredenburch mi-a mărturisit această, situaţie. 
falsă şi mi-a spus că el nu va rămâne decât în calitate: 
de ministru recunoscut iar nu ca, persoană tolerată. 

Am văzut pe American (Vopicka). EI mi-a spus că. 
a şi telegrafiat la Berlin pentru «schimbul de prizonieri. 
civili». Mi se pare că răspunsul este la Iaşi, iar nu la Ber-. 
lin ! — In privinţa, lui, Vredenburck îmi spune că Vo-- 
picka, a speculat întruna pe schimbul monedei aus-: 
triace, care cra încredinţată de protejaţi săi ! 

  
  

magne nous ta dit; — îl sagissait surtout d'aider la Grece: 
et de faciliter au Roi Constantin le gain de sa congutte — 
ei que PAllemagne, en nous felicitant de la conclusion de la paix, a, la premiere, reconnu que le traite m'etait plus sujet- d revision. Le coup de patte est dailleurs ă Padresse du Roi Carol, des qu'il sagit du passe. 

Une question intâressante mise en 6vidence par Paf- 
faire des otages. Les Allemands m'ont pas pris contact avec: - 
Vredenbureh, en tant que ministre de Hollande. Est-ce la situation mal dâfinie entre les “Pays-Bas et YAllemagme ? 
Est-ce serupule de droit qu'une l&gation doit se trouver au siege du gouvernement ? Vredenbureh lui mâme m'accuse: 
ce malaise et m'a dit qu'il ne resterait que si ministre re-. connu, non personne tolârâe, 
Jai vu PAmâricain, Il ma diţ qu'il a dâjă tâlâgraphi6 Ber- 

lin pour «6change de prisonniers civils». Il me semble que- 
la râponse est i Iassy, non â Berlin. A propos de lui, Vre- 
denbureh me dit que Vopicka a tout le temps spâculă sur- le change des monnaieg autrichiennes que ses protâgâs Imi. 
ont remises.
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Comunicatul, transmis verbal de fiul Kostake, zice 
că armata germană a trecut dincolo de Buzău, luându-ne 
încă 2000 de oameni. 

5,18 Decembre. — Comunicatul anunţă că inamicul 
a ajuns pe șoseaua Râmnicul-Sărat. că a trecut Buzăul 
şi Valea Călmățuiului, capturând prizonieri şi 400 de va- 
goane, iar în Dobrogea au trecut linia Hârşova-Cogea- 
lac. Deci este un front neîntrerupt şi în linie dreaptă, 
care nu trebue să fie mai departe ca 40 de km. la sud de 
Brăila. 

Tree enorm de multe trupe. Alaltăeri era divizia 
dela Cerna, bune trupe austriace. pe care Mackensen le-a 
trecut în revistă pe piaţa Teatrului; şi de atuncea me- 
reu trec Germani. D-rul Wolf, căruia îi cerusem o ca- 
zarmă pentru prizonieri, mi-a spus că era imposibil 
fiindcă treceau: o «riesige» parte din trupe. cari aveau 
nevoe de cazărmi pentru a se odihni. — Suntem departe 
de cele 3—4 divizii cu care Brătianu zicea că va avea a 
face ! A 

— Germanii devin grozav de aspri şi puţin discreţi. 
Ei invadează totul şi de sigur că curtenia este în mod 
  

Le communiqus, verbablement transmis par Kostache 
fils, porte que l'armâe allemande a dâpass6 Buzau en nous 
prenant encore 2000 hommes, 

5 decembre. — Le communiqu6 annonce qu'ils sont ar- 
rives sur la chausse Ramnicu-Sarat, quw'ils ont franchi le 
Buzau, depass€ la vallse du Calmaţui, capture des prison- 
niers et 400 wagcns, et franchi dans la Dobrogea la ligne 
Harsova-Cogealac. C'est done un front non interrompu et 
e: ligne droite â mi-chemin de Ramnien-Sarat et qui ne 
doit plus âtre qu'ă 40 km. au Sud de Braila. 

_D'ailleurs il passe 6normâment des troupes. Avant hier 
c6tait la division dela Cerna bonnes tronpes antrich'ennes 
que Mackensen a passces en revue place du Thââtre et de- 
puis tout le temps des Allemunds. Le Dr. Wolff, ă qui j'a- 
vais demande une caserne pour les prisonniers, m'a dit que 
c6tait impossible parcequ'il passait une «riesige» partie des 
troupes qui avait besoin de ces casernes, pour se reposer, 
Nous sommes loins des trois-quatre divisions auxquelles 
Bratiano disait devoir avoir â faire. 

Les Allemands deviennent affreusement durs et peu dis- 
rets. Ils envabhissent tout et certainement que la courfoisir
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voluntar dată la o parte. Tzigara vrea să demisioneze. 
“Germanii voiau să pue o placardă pe trăsura sa: Pre 
feet de poliţie «im Dienste der kaiserlichen»... şi nu mai 
ştiu ce, Pe hârtiile oficiale titlul ministeria] şi men- 
ţiunea «Regatul României» sunţ şterse, Ei zic că oficial 
Regatul României nu mai există. Au oprit ca să fie po- 
menit în biserici Regele şi chiar să se pronunţe numele 
lui. Domnul Hartenstein nu înţelege să fie contrazis. Câţi- 
va otițeri au venit la ora 7 la Club; au vorbit cu mine, cu 
chipiul pe cap, abia salutând şi au cerut etajul II al Clu- 
buiui pentru un cazino ofiţerese. La o observaţie  neîn- 
semnată a mea unul din ei într'un mod obraznic şi im- 
perativ mi-a răspuns: «Es muss !» Această schimbare 
accentuată ar proveni oare dintr'un ordin dela Berlin ? 
No fi decepţia distrugerei petrolului? Sau este indigna- 
rea pentru ceeace s'a făcut cu compatrioţii lor inter- 
naţi ? Lupu Kostache pretinde că Germanii afirmă că 
din 150 liberaţi din Ialomiţa 35 au murit pe drum de 
slăbiciune. Represaliile merg strună şi ei vor merge până 
la 2000 de arestări. Amatorii de sequestri cari mau fu- 

  

est volontairement mise de câte. Tzigara veut se d&metire. 
ls voulaient placarder sur sa. voiture «Prâfet de Police îm 
Dienst der Kaiserlichen... je ne sais plus quoi. Sur les pa- piers officiels rature des entâtes minist6riels et de la men- tion <Royaume de Roumanie». Officiellement, il n'y a plus de Royaume roumain, — vous disent-ils. Ils ont defendu -qw'on prie dans les 6plises pour le Roi et de citer son nom, Mr. Hartenstein n'entend pas accepter une contradietion. Des officiers sont venus ă 7 h. au Club; ils ont caus6 avee moi, casquettes sur la tâte, saluant ă peine et ont exiu6 le second 6âtage pour un casino dofficiers Sur la plus anv- dine observation, Pun d'eux m'a diţ impârativement «es “muss», Le changement accentu6 provient-il d'un ordre su- bit de Berlin? Est-ce la dâception de la destruetion du pE- role ? Est-ce indignation pour ce que l'on a fait de leura -compatriotes intern6s? Lupu prâtend que les Allemands. af- firment que sur 150 relâchâs â la Ialomitza, 35 ont .suecom- b6 par suite d'6puisement en route. 

Les r6presailles vont leur îrain et ils irront jusgu'ă '2000 arrestations. Les amateurs de sequestres qui n'onţ pas
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git sunt cam plictisiţi! Dar câte femei sărmane cari vin 
să plângă la Crucea Roşie... 

Darvari, care fusese arestat, aseară, — se afirmă că 
el era acuzat de spionaj, — a fost pus în libertate numai 

graţie Prințului Schaumburg-Lippe, dar arestările tot 

continuă. Lupu Kostache caută un local mare, care să 
poată să conţie la nevoe 2000 de paturi. EL alege elădi- 
rea, cea mare a Daciei din calea Dorobanţilor. Deţinuţii 

sunt la, secret. — Am cerut lui Tzigara să consulte antu- 
rajul lui Mackensen, cui trebue să mă adresez pentru a 

interveni în mod practic în această chestiune. Represa- 
lii — bineînţeles ; dar dacă guvernul nostru nu ştie ni- 
mic ? 

6/19 Decembre. — Sf. Niculae : Cum se serbează oare 
această zi la laşi ? In alt rând doi membri ai comisiunei 

interimare dela Alexandria vin pentru a aproviziona 
spitalele : 2200 de răniţi români cărora le lipsesc toate, 
culcaţi pe pae în prăvălii transformate în lazarete. Ju- 
decătorul Anghel dela Zimnicea şi Friedmann, care a 

fost şi el internat timp de dovă luni: Zimnicea a fost 
prădată întrun mod ruşinos de ai noştri. Anghel spune 

  

dâcampe sont bien ennuy6s. Mais que de pauvres femmes qui 

scnt venu pleurer ă la Croix Rouge... 

Darvari, qu'on avait arrât6 hier soir — on affirme ga'ou 

Vaecusait d'espionnage — a 6t6 relâch€ seulement grâce an 

Prince de Schaumburg-Lippe. Mais les arrestations n'en 
continuent pas moins. Lupu cherche un grand local pour y 

placer au besoin 9000 liis, Il jette son devolu sur la grande 

bâtisse de la Dacia, Calea Dorobanţilor. Les dâtenus sort 
au secret. Je demande ă Tzigara de consulter enfourage de 

Mackensen ă qui je dois m'adresser pour intervenir prati- 
quement dans cette question. Râpresailles, — c'est convenu ; 
— mais si notre gouvernement n'en sait rien? 

6 dâcembre. — La Saint Nicolas: Comment fâte-t-on ce 
jour ă Iassy ? 

Deux membres de la commission întârimaivre d'Alexan- 
drie arrivent pour ravitailler les hâpitaux. 2200 bless6s rou- 
mais manquent de tout, sur la paille dans les boutiques 

transformâes en lazarets., Le juge Anghel de Zimnicea at 

Friedmann, intern lui aussi pendant deux mois: Zimnicea 
a 6t6 outrageusement pill€ par les nâtres. Anghel dit awă



NOTE POLITICE — 1916 353 

că ştie el unii maiori cari împuşcau porcii particularilor 
spre a trimite familiilor grăsimea, la Bucureşti ! In fie- 
care zi armata muta bunurile cetăţenilor;—se pare că un 
colonel Coandă s'a distins mai ales. Când a sosit inami- 
cul, nu mai era nimic. Dela Zimnicea, când n'a mai fost 
nimic de băut, se trimiteau echipe pentru a, sparge pivni- 
țele lui Negroponte dela Fântânelele, şi a aduce vin. 
După spusele acestor doi domni populaţia, rurală este -- 
foarte inulțumită de dominațiunea gerinană, aa 

>" Armata dela Cerna, 8000 de dameni cu generalul şi 6 
coloneli, a fost prinsă la Isbiceni. Locuitorii din Alexan- 
dria au putut vorbi cu ofiţerii. Totul, cu trenuri şi for- 
maţii sanitare, a fost pornit la Budapesta pe Dunăre. 

1/20 Decembre. — Cursul monedelor, fixat Wabia de 
câteva zile, a fost din nou schimbat. Leul e mai jos ea 
leva bulgară şi cursul mărcei s'a ureat cu diferenţa. Bâr- 
bulescu mă face atent asupra, acestui lucru ca şi cum aşi 
putea eu să fac ceva. Se pare că Banca Generală va fi 
transformată în Bancă de emisiune. Petersen “a. întors 
de două zile şi influența sa se resimte în toate aceste 
chestiuni. 
  
  

sa eonnaissance des majors abattaienţ les pores des par- 
ticuliers pour en envoyer la graisse ă leur familles ă Bu- earest. — Chaqgue jour Parmâe demânageait le bien des ei- 
toyens, — il parait gu'un colonel Coanda s'est surtout dis- iingu6. Quand l'ennemi est venu, il n'y avait plus rien. De Zimnicea, quand tout a 6tâ bu, on envoyait des 6quipes ea regle forcer les portes de Negropontes et emporter le vin de Fantanele, Selon les deux Messieurs, la population rurale este tres contente de la domination des Allemands. 

Larmee de Cerna — 8000 hommes en tout avea le g6- n6ral et six colonels' — a ât6 prise â Isbicenti. Les Alexan- driens ont caus6 avec leurs officiers, Le tout, avec train et formation sanitaire, a 6t6 expâdi6 par le Danube 4 Bu- dapest. 
1 decembre.—Le cours des monnaies fix6, il y a quelques jours ă, peine, a de nouveau 6t6 changâ. Le leu est placă au- dessous du leva bulgare et le cours du mark augmente d'autant. Barbulescu attire mon attention sur le fait comme 

si Jy pouvais quelque chose. [| paraît que la Banque G&- n6rale sera transformâe en banque d'&mission. Dailleurs Pe- tersen est rentrâ depuis deux jours et son influence dans toutes 
ces questions se fait sentir, 

a3*
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Intoarcerea liberaţilor dela Ialomiţa sa făcut în 
mare parte. Infăţişarea lor este atât de mizerabilă, po- 
vestirile lor atât de îngrozitoare încât e o mare mișcare 
printre Germani şi Austriaci. 

Arestările s'au făcut mai rare. Ioan Berendey a, fost 
pus în libertate. Se pare că Germanii repatriați, cu Dietz 
în cap, au stăruit mult pentru această liberare. 

Nu te joci cu autorităţile germane. Doamnele Lia 
Brătianu şi Râmniceanu au refuzat să lase pe Stabsarzt 
Wolit să viziteze spitalul lor la şcoala Centrală: autori- 
tatea a, oprit pe aceste doamne să mai calce la spital! 

8/21 Decembre. — O ordonanţă raţionează întrebuin- 
ţarea electricităţii şi consumaţia, uleiurilor grele. Ordo- 
nanţa are grija să spue că aceasta, este consecința dis- 
trugerei şantierelor de petrol «cu consimțimântul gu- 
vernului român». 

Comunicatul nu zice absolut, nimic. 
Tzigara mi-a comunicat eri că Mackensen are să facă 

o excepţie şi mă va primi. Dar fiind răgușşit, vizita este a- 
mânată pe câteva zile. Cum nu este vorba, decât de pri- 
zonierii civili, aşi fi foarte bucuros dacă chestiunea, sar 

  

Le retour des libârâs de la Ialomitza s'est fait en grande 
partie. Leur aspect est si miserable, leurs râcits si affreux 
qu'il y a une terrible effervescence parmi les Allemands et 
les Autrichiens. 

— Les arrestations sont devennes plus rares. Jean Be- 
rindey a 6t6 relâche. Il paraît que les Allemands repatri€s, 
Dietz en tâte, s'y sont &normâment employ6s. 

On ne badine pas avec les autoritâs allemandes, M-mes 
Lia Bratiano et Ramniceanu onţ refus€ au Stabsarzi Wolf? 
la visite de leur hâpital, şcoala centrala: Vautorită a exiges 
qu'il fât defendu â ces dames de retourner â Yhâpital ! 

8 decembre. — Une ordonnance rationne lusage de J'6lec- 
tricite et la consommation des huiles lourdes. I/ordonnance 
a soin de dire que c'est par suite de la destruetion des chan- 
tiers de petrole «avec Pautorisation du gouvemnement rou- 
main>, 

Le communiqut ne dit absolument rien, 
Tzigara m'a communiqu6 hier que Mackensen allait faire 

une exception et me recevra, Mais il est enrous et la visite 
est remise de quelques jours. Comme îl ne s'agit que des pri-
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aranja în răstimp, fără vizită, Eri, telegramele anunțau 
că generalul Nivelle ar fi numit comandant şei al ar- 
mnatelor franceza de Nord şi N ord-Vest, deci al frontului 
de luptă. După părerea mea, era disgraţia lui Joffre. 
Astăzi se află că Joffre rămâne în guvern, — care a 
fost redus la un guvern de partid cu excluderea dreptei 
şi socialiştilor, — simplu consilier tehnic, Joffre= Bar- 
thelot! * i 

Maiorescu vine să mă vadă. E] se miră de uşu: | 
rinţa cu care oamenii noştri politici văd răstunarea di- 

_Rastiăi. Până” şi Teodor Rosetti â fost câştigat, ăcâstui 
sentiment. Bineînţeles şi Pisssky, care Sa dus să-l son- 
A835; Şi, în cercurile din oraş Paul Teodoru. Convoe 
pentru mâine cei 5 foşti miniştri, dar fără gen. Hârjeu. 

Suntem în ajunul Crăciunului, stil nou: 300 de tră- 
suri, admirabil înhămate au defilat. încărcate cu pro- 
vizii, având un brad de Crăciun la fiecare două trăsuri. 
Aceasta este probabil Crăciunul frontului pregătit cu 
îngrijire de împărat, ” 

  

sonniers civils, je seraăis heureux si Ja question Sarrangeait, 
sans visite, dans Vintervalle... | 

Hier les dpâches portaient que le g6n6ral Nivelle. 6tait 
nomm6 comandant en chef des armâes franeaises du Nord 
et du Nord-Ouest, done du fronţ de combat. C'est ă mon avis 
la disgrâce de Joffre. Aujourd'hui on apprend que Joifre 
veste, dans le gouvernement,—qui a 646 râduit ă un gouverne- 
ment de parti avec Vexelusion de la droite et des socialistes, 
— simple conseiller technique, J offre-Berthelot. | 

Maiorescu vient me voir. I] est 6tonns de la legeret€ avec 
laguelle nos hommes politiques envisagent le renversement 
de la dynastie. Jusqwâ 'Theodor Rosetti que ce sentimenţ a 
gagnâ. Bien entendu Pisosky, qui a 6t6 aussi le tâter. Et 
dans les cereles de la ville, Paul Theodoru, Je convogue pour demain les cinqg anciens ministres, mais sans le gânâral 
Harjeu, ” : 

Nous sommes ă la veille du Nosl nouveau style: trois 
cenis voitures magnifiquement attel6es, chargâes de provi- 
siohs, ayant un arbre de Nos] pour deux voitures, ont' d&- 
fil6. Cest probablement le Nos] du front soigneusement pr&- 
par par !Empereur, o o
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9/22 Decembre. — Ordonanţa pentru schimbarea orei. 
In noaptea Crăciunului va trebui să adoptăm ora Europei 
Centrale. La 12 Ianuarie vom fi obligaţi să adoptăm 
calendarul Gregorian: s'a vrut să ne fie impus în acelaş. 
timp cu schimbarea, orei, dar s'a făcut să se observe că 
am fi lipsiţi de serbătorile Crăciunului. 

Ioan Chintescu sa, dus la Găești să-şi vadă moşia. 
Cu toate «laissez-passer» ce le avea, puţin a lipsit ca să 
i se ia trăsura şi a fost luat la ochi de doi 'Turei, la pândă 
la intrarea pădurei dela Buftea, care l-au făcut să se- 
gândească la, ceasul lui din urmă, ete. 'Tot lungul dru- 
mului: câini împuşcaţi, cai morţi, puşti aruncate, car- 
tuşe răspândite. Copiii trag cu puştile în toate direcţiile. 
cu riscul de a, se răni sau de a ucide pe cineva. Numai: 
există nimic; tot ce a scăpat jafului este ars ca, combus- 
tibil. Bunii ţărani dărâmă liniştit magaziile şi casele: 
proprietarilor pentru a se servi de lemn. O inconştiență 
absolută în rău: «Ofițerii când au plecat, le-au spus: 
Luaţi tot, să nu mai găsească Nemţii nimie !» Şi regi-. 
mul devastărilor domnește. De altfel borfaşii străini, sol-- 
daţii unguri mai ales, le jefuesc la rândul lor. Nu mai 

  

9 decembre, — Ordonnance pour le changement de Yheure.. 
Dans la nuit de Nosl nous devrons prendre Yheure de PEu- 
rope centrale. Le 14 janvier nous serons obligâs d'adopter le 
calendrier grâgorien ; on a failli nous Vimposer en mâme: 
temps que Pheure, mais on a fait remarquer que nous se- 
rions privâs des fâtes de Noăl, 

Jean Chintescu a 6t6 Găeşti voir sa propri6tâ. Malgrâ: 
tous les laissez-passer, îl a failli âtre depouill6 de sa voiţure, 
il a 6t6 mis en joue, deux Turesâ Paffut â Porâe du Bois de. 
Buftea Pon fait penser ă son heure dernitre, ete. Tout le 
long de la route chiens abattus, chevaux morts, fusils jetâs, 
cartouches repandues, Les enfants tirent de droite, de gau- 
che, au risque de se blesser ou de tuer quelav'un, Il n'existe: 
plus rien; ce qui a 6chappâ au pillage, passe en combustible. 
Les bons paysans de&molissent tranquillement les magasins, 
les maisons des proprittaires pour en sortir le bois. Une in- 
conscience absolue dans le mal: «les officiers, en s'en allant, 
leur ont dit: luaţi tot, să nu mai găsească Nemţii nimic». Et 
le regime de dâvastation regne en maiître. D'ailleurs, les ma- 
rodeurs 6trangers, les soldats hongrois surtout, les dâpouil--
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există nici un animal sau pasăre în viaţă; abia câteva, vite care stau ascunse prin păduri. Fiinţe înspăimântate, cari n'au îndrăznit să se uite decât la întoarcere, când au văzut, că, se întoarce trăsura pe Şosea! Pământul este negru: nici o recoltă de sperat pentru anul viitor, Şi la fel este peste toţ... 
— Ora 4. Conelav : Maiorescu, Rosetti, Arion, Ne- niţeseu şi cu minge, Motivul convocărei: Antidinasticis- mul lui Wemiţescu şi dorinţa lui, pentru acelaş motiv, de a ne uni cu Car „ care a câştigat şi pe Paul Teodoru şi poate încă pe alţii. Pentru a salva ţara, trebue mătu: mam zată creasta, Teodor Rosetti în aceeaşi notă, dar el nu merge până la revoluţie sau la greva oamenilor poliţiei spre a aduce detronarea. Noi ceilalţi trei nu dorim să adăugăm dificultăţilor teribile al ceasului prezent, peri- colul unei chestii dinastice. 

15/28 Decembre. — Sunt în pat de Sâmbătă. Gripă.— Sărbătorile Crăciunului gregorian au fost serbate peste tot. Ni s'a schimbat ora, chiar în ziua de Crăciun şi am fost siliţi să ne dăm cu 60 de minute înapoi, Zilele a- cestea ni se va schimba, calendarul fără să se aştepte 14 
  

  

lent ă leur tour, I] n'y a pas un animal ou une volaille en vie; ă peine les bestiaux qu'on cache dans les torâts. Des âtres craintits qui n'onţ risqu6 un regard qu'au retour, quand on cît vu une voiture retourner par la route! La terre noire; aucune râcolte ă, espârer pour l'anne prochaine. Ei c'est par- tout ainsi..., , 
- — 4 b, Conclaxe: Maiorescu, Rosetti, Arion, Nenitzescu et moi. Raison de la convoeation: Pantidynasticisme de Neni- izescu coupl6 avec le dâsir — pour la mâme raison — de nous unir ă Carp, qui ont gagn€ Paul Thâodoru et peut-âtre autres 

15 dâcembre. — Suis au tit depuis samedi, Forte grippe, Ce fut le Noil grâgorien î6t6 partout. On nous a change, le jour mâme de Noăl, Pheure eţ Nous avons dă nous mettre de 60 minutes en retard. Ces Jours-ci on nous a change le calen- drier, mais sans attendre le 14 janvier comme cela avaiţ ât&
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Ianuarie, cum fusese făgăduit la început; aşa că sărbă- 

torile Crăciunului nostru sunt suprimate. Ce neîndemâ- 
nateci sunt! Sau poate că toate acestea mărturisesc o- 
părăsire totală a, intereselor ulterioare ale ţărei. 

— Printrun băeţaş fugit dela Buzău aflu că Re- 
gele şi Prinţul moştenitor au stat patru zile la mine la. 

vila Albatros; ei au plecat de acolo în ziua ocupărei 
Ploeştiului. ' 

— Nazarie a trecut pe la Bucureşti; el a scăpat pe: 
trei sferturi fabrica Vega ; a povestit că echipa, însărei- 
nată cu distrugerile şi incendiarea, petrolului se compu- 
nea din d-nii G. V. Bibescu, Chrissoveloni şi un colo- 
nel englez Griffiths, cari nu «luerat> la el. Iar Rudi Ca- 
targ raportase şi el, că d-l Lamarche, care fusese la 
Ploeşti, puţină vreme înaintea căderei Bucureştilor, a: 

fost foarte mirat găsind în gară pe d-nii Niculae Laho-- 
vary, Chrissoveloni şi unii Englezi. Chrissoveloni i-a de- 
clarat că a fost însărcinat «cu distrugerea, petrolului !»- 
Incendiatori prin diletantism ! 

Comunicatul german anunţă, după 5 zile de lupte. o 
victorie mare asupra Ruşilor la Râmnicul-Sărat. 7000 

  

promis, en sorte que nos fâtes de Noăl sont supprimsâes, 
Comme c'est maladroit, ă moins que cela ne temoigne d'une 
totale absence des intârâts ultârieurs du Days, . 

Par un garcon enfui de Buzau Yapprends que le Roi et 
le Prince Royal ont s6journs quatre jours chez moi ă la Villa 
'Albatros: ils en sont partis le jour mâme de Poecupation de- 
Ploesti, . 

— Nazarie a passt par Bucarest; il a, aux trois quarts, 
sauvâ la «Vega». Il a raconte que l'6quipe chargâe de dâtruire. 
et d'iincendier les pâtroles se composait de Mrs. G. V. Bibescu, 
Chrissoveloni et un colonel anglais Griffiths; ces messieurs: 
ont «travaill6» chez lui. Or, Rudi avait rapportt aussi qu> 
M. Lamarehe, ayant 6t6 a Ploeşti, peu de moments avant 
chute Bucarest, avait 6t6 trâs 6tonn$ de trouver en gare Mrs. 
Nicolas Lahovary, Chrissoveloni eţ des Anglais ; Chrissove- 
loni lui declarant quiil 6tait cchargâ» de la destruction du 
pâtrole! Incendiaires par dilâtantisme! 

Le communiqu€ allemand annonce, apres 5 jours de ba- 
taille, une grande victoire sur les Russes â Ramnic-Sarat,.
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de prizonieri. De mult se lucra la tranşee în valea Co- misoaiei, la mine la Fundeni. 
— Oamenii peste 60 ani, în urma unui ordin ex- pres al Impăratului, nu mai sunţ deţinuţi. D-rul Canta- cuzino, Minovici, I. Duca, Ciocârdia, Alexandrescu-Pie- laru, ete. sunt puşi în liberate. Şi Cealâc îmi spunea, as- tăzi că i Sa adus la spital 3 noui salvaţi dela Ialomiţa, mai mari de 70 de ani şi din care unul a murit când a intrat în spital! Diferenţă de civilizaţie, dar tot noi suntem acei cari ne băteam Joc de «Deutsche Kultur». 
16/29 Decembre. — Comunieatul german  complec- tează, înștiințările de eri, Lupta, pare a fi fost foarte crâncenă în ziua de 13 (Marţi) după o contraofensivă rusească; ea a fost câştigată, dincolo de Râmnicul-Sărat, centrul acţiunei. 10.220 Ruşi prizonieri.—Nu mai rămâne decât linia Siretului, 
— Czernin e numit ministru al afacerilor străine în locul lui Burian. — Contele Haymerle, care conduce o companie de vânători, părăseşte frontul (el se afla la Râmnic la începutul acţiunei), pentru a se întoarce la Berlin. EI se afla, împreună cu Czernin. la, Legația din 
  1000 prisonniers. On faisait depuis longtemps des tranehâes dans la «valea Comisoaei» ă Fundeni. 

Les hommes au-dessus de 60 ans ne sont Plus dâtenus; cest sur un ordre exprăs de PEmpereur, Dr. Cantacuzâne, Minovici, J. Duca. Cioeardia, Alexandrescu-Pielaru ete. sont mis en libert6. Et Dr. Cialâe me disait aujourd'hui mâme qu'on lui a amen6 â Ih6pital trois nouveaux rescapâs de la Ialomitza, ag6s de plus de 70 ans et dont un est mort en entrant ă Phâpital. Diffrence de civilisation, mais c'est nous qui nous moguions de la “Deutsche Kultur». 
16 decembre. — Le communiqu€ allemana complete les renseignements dhier. La bataille semble avoir 6t6 trâs violente le 13 (mardi) sur. une. contre-offensive russe et avoir &t6 gagnâe de Pautre câtă de Ramnic-Sarat, centre de Vaction. 10.220 Russes prisonniers, 
Il ne reste plus que la ligne du Sereth. Czernin est nommă ministre des Affaires Etrangeres ă la place de Burian. Le comte Haymerle, qui conduit une com- pagnie de chasseurs, quitte le front (l-6tait a Râmnie au debut de Paction) pour se retourner ă Berlin. Ils ont 6t€ en- cemble ă la lgation de Bucarest. “Il m'a dit, en venant me
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| iBucureşti. Haymerle mi-a spus, când a venit să mă 
adă, că soldatul român era o minune şi că trăgea bine; 
desori Germanii au fost siliţi să întrebuințeze două 
ompămii pentru a stăpâni vre-o 15 soldaţi cari, aban- 

onaţi de 4—5 zile, nu încetau să tragă şi să se bată! 
— Gazeta germană reproduce după un jurnal rw 

/sesc o declaraţie a lui Brătianu, care, dacă este adevă- 
rată, este o culme dc inconştiență şi da laşitate. Dealt- 
minterea ea cadrează destul cu declaraţiile spontane pe 
care Brătianu s'a grăbit, să mi le facă încă la 26 Septem- 
bre. — Iată declaraţia: «Nu ne-am aşteptat la o durată 
lungă a războiului şi încă mai puţin la o campanie de 

“iarnă. Dealtminteri şi aliaţii noştri ne-au întărit în ere- 
dinţa aceasta. Am primit din partea Rusiei asigurarea 
precisă că atât Germania cât şi Austro-Ungaria nu. mai 
sunt capabile de nici-o ofensivă. Ni s'a spus că vom pu- 
tea transporta imediat războiul într'o ţară aproape nea- 
părată. Momentul intervenţiei noastre la sfârşitul. lui 

August ne-a, fost cu stăruință recomandat de guvernul 

englez şi de cel francez. Nisa dat asigurarea fermă că 
prin continuarea energică a luptelor pe Somme. toate 
forţele germane existente vor fi încătuşate; că Germania 
War fi în stare să dea Austro-Ungariei ajutor eficace. 
Aceste asigurări şi făgădueli ne-au amăgit. Intreaga lu- 
me e uimită şi surprinsă de enorma desfăşurare de forţe 
a Puterilor Centrale. Niciodată nu sar fi crezut cu pu- 
tinţă că Statele acestea ar mai fi capabile de asemenea 
lovituri. România este acum victima iluziilor greşite că- 
rora S'au lăsat pradă cei din ţările aliaţilor noştri». 

— Tzigara vine să mă înştiințeze că eri un aghio- 

voir, que le soldat roumain stait une merveille et qu'il tirait 
bien; souvent ils ont dă dâployer deux compagnies pour ve- 
nir au bout d'une quinzaine de'soldats qui, abandonses depuis 
4 ct 5 jours, ne cessaient de tirer et de se battre, 

Le journal allemand reproduit Vaprăs un journal russe 
une delaration de Bratiano qui, si elle est vraie, est un 
comble d'inconscience et de lâchete. Elle cadre assez avere 
les dâclarations spontanees que Bratiano s'est empress6 de 
ne faire des le 26 septembre. 

Tzigara vient m'apprendre qu'hier un aide de camp de
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tant a lui Mackensen venise să-] informeze că Mareşalul mă aştepta la, ora 6 Ja domiciliul său. El avusese deabia vreme să anunţe că eram în pat. 
17/30 Decembre. — Colonelul Stoleenberg şi prinţul de Lippe au venit să-mi facă o viziţă, (Ținută oficială, cruci). M'am simţit în stare să-i primesc. Nimie de no- iat dinto conversaţie generală foarte curtenitoare, "decât o parte referitoare la Austriaci. Arătasem plăce- rea, ce-mi făcea numirea, lui Czernin şi presupuneam că prevederea, rapoartelor sale era, ceeace îl pusese în ve- dere, Colonelul îmi spune: «Dar cum se face că fiind aşa de bine informaţi, ei să fi fost aşa, de rău pregătiţi?» — Bu: «Nu uitaţi că suntem vecini...» — Râdem câte şi trei. 
Aceasta îmi reaminteşte că Haymerle mi-a spus eri cât de mult îi impresionase în Austria declaraţia noas- tră de războiu: «Românii sunţ deştepţi, au călătorit peste tot, au avut posibilitatea să vază toate fronturile, | deci dacă ne atacă, trebue ca în Franţa sau în Rusia să existe oameni şi preparative pe care noi nu le bănuim», 

      

Mackensen &tait venu lirformer que le Feldmarâchal m'aţ tendait pour Gh.â son domicile. Il navaiţ eu que le temps d'annoncer que jâtais an lit, 
11 dâcembre. — Ie Colonel Stolzenberg et le Prince de Lippe sont venus me rendre visite. Tenue officielle, Croix. Jai 6t6 en stat de les recevoir., Rien â dâtacher d'une con- versation genrale trăs courtoise, qu'un Passage concernani les Autrichiens. Je marquais mon plaisir de la nomination de Czernin et je supposais que c'âtaiţ la clairvoyance de ses rapports qui Lavait mis en vedette. Le colonel me dit: «Mais comment se fait-il awayant tă si bien renseignâs, ils aient Ste si mal prepar€s?» — Moi: «N'oubliez pas que nous som- mes Yoisins....> 

Et nous rions tous les trois. 
Ceci me rappele que Haymerle m'avait dit hier combien notre dâclaration de guerre les avait impressionâs en Au- riche: les Roumaing sont intelligents; ils ont voyagt par- tout: ils ont eu la facilit€ de voir tous les fronts; si done ils nous attaquent, ces qu'ils savent quwen France ou en Russie il y a des hommes, «des pr&paratifs que nous ne soup- *connons pas»,
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Şi din nenorocire se credea că avem mai mult simţ; 

critic decât avem în realitate. 

— Noul guvernator, Tuilff von 'Tschepe und Wei- 

denbach, a luat azi dimineaţă postul său în primire. Pro- 
clamaţia, sa este intitulată : Bekanntmachung, — pe ro- 
mâneşte : Publicaţiune. 

Gazetele anunţă: 1) schimbarea calendarului pentru 
mâine; — 2) emisiunea de bilete de bancă (cu curs for- 
țat) de către Banca Generală. 

18/31 Decembre. — Am stat de vorbă cu Linde, cum-: 
natul lui Dunca, dela Buzău, care, după ce a fost inter- 
nat şi apoi lăsat în libertate pe cuvânt, la Buzău, soseşte: 

direct de acolo. Mizeria este îngrozitoare. Ruşii au luat: 
tot şi Germanii iau restul. Nu mai sunt vite, nici provi-- 
zii, nici făină. Nimic! La mine a, stat Regele. Apoi ge- 
neralul von Morgen a avut cartierul lui, acum, se pare: 

că Falkenhayn se instalează acolo. S'a ars tot ce se pu- 

tea pune pe foc: bariere, împrejmuiri. Numai să scape: 

copacii mâi... In ziua, în care a căzut Bucureştii, a avut 

loc la Buzău un banchet pentru a sărbători înaintarea 
  

Et malheureusement on nous croyait plus de sens criti-- 
que que nous n'avons. | 

Le nouveau gouverneur Tiilff von Tschepe und Weiden- 
Lach a pris ce matin possession de son poste. Sa proclama-- 
tion est intitule: Bekanntmachung — en roumain: Publi-- 
caţiune. | 

Des avis, dans le journal, annoncent: 
1) le changement du calendrier pour demain. | 
2) lemission de billets de banque (avec cours forct) 

par la Banque Gen6rale. 

18 dâcembre. — Caus€ avec Linde, beau-frere de Dunca 
de Buzau, et qui, apres avoir 6t6 intern€, puis laiss€ sur pa- 
role ă Buzau, en arrive direetement, La misăre est affreuse 
li-bas. Les Russes ont tout raflă et les Allemands prennent. 
le reste. Plus de bestiaux, plus de provisions, pas de farine. 
Rien. 

Chez moi j'ai lcg€ le Roi. Puis c'est le gântral von Mor- 
gen qui y a eu son quartier; maintenant, il paraît que c'est 
Falkenhayn qui s'y installe. On a brâlâ tout ce qu'on pouvait 
mettre. sur le feu: barriăres, elotâres. Pourvu que mes arbres: 
n'y passent pas... Le jour ou Bucarest tembait, banqguet: 
ă Buzau pour fâter la promotion du Prince Ca-
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Prințului Carol la gradul de maior : discurs rostit de Iliescu şi toasturi ! Singur doctorul Anghelescu a pro- testat, Linde fiind de faţă. — Linde a văzut pe Rege : 
crunt, ne zicând nici-un cuvânt, îngrijorat. 

— Am stat de vorbă cu Petersen. Mecanismul emi- siunei lor este următorul : ei emit indefinit, pentru a plăti soldele şi tot restul. Pe măsură ce se emite, tezau- rul acoperă la Berlin în mărei, — Eu : «Dar regularea cu România?» — EI: «Vom vedea la pace», — El se miră că Creditele nu au lăsat; cu ce să se plătească cu- 
poanele titlurilor lor. — Pantazi, sechestrul Băncei de: 
Credit, a luat tot cu el și n'a lăsat decât 10.000 de lei la 
bancă. Iar Banca Naţională nici nu mai are cu ce să facă faţă momentului.— Petersen are o nemărginită admiraţie: pentru Hindenburg: este un al doilea Bismarck, E] gu- vernează şi în interiorul țărei. iar schimbarea, făcută, la Afacerile străine este opera lui. Foarte posac, el vor- beşte verde Impăratului, 

xol. major! Discours d'Iliescu et toasts ! Dr, Anghelescu seul, devant Linde, a protestâ. | 
Linde a vu le Roi: sombre, ne disant rien, un cigare in- quiet roulant frenâtiquemenţ dun coin de la bouche â Pautre, " Caus avec Petersen. Le mecanisme de leur &mission est: le suivant: ils &mettent indefiniment pour payer soldes et tout. Au fur et ă mesure le trâsor couvre ă Berlin en marks. Et le râglement avec la Roumanie? On verra, ă la paix. li setonne que les Crâdits n'aienţ pas laiss6 de quoi payer les coupons de leurs titres. Pantazi, le sequestre de la Banque de Crâdit, a tout emporte et n'a laiss€. que 10.000 & la banque. Et ă la Banque Nationale? Elle n'a d6jă plus de quoi faire face au couranţ, Petersen a une immense admiration pour Hindenburg: est un segond Bismarck. Il gouverne aussi &. VIntârieur et le changement opere aux A ffaires Etrangăres est son eouvres. Tres bourru, îl dit a lEmpereur vertement les: choses, 

  

  
 



1917. 

1 Ianuarie. — Sărim dintrodață în calendarul gre- 
gorian. 

— Telegramele zilei dau răspunsul Germaniei şi 
Austriei la nota lui Wilson şi oferă să se numească de- 
legaţi, cari sar întruni întrun Stat neutru, pentru a 
căuta, bazele păcii. Această concordanţă de ton cu Ame- 
rica ar putea să însemne că America ar interzice în cu- 
zând exportarea armelor, — de aci, presiune foarte con: 
cludentă, 

— D. Otto von Kusenberg, care pleacă ca adminis- 
trator la Severin, îmi spune că circulă svonuri de pace 
separată cu Rusia şi, deci, cu România. E] a fost multă 
vreme pe lângă Hindenburg: <Un uriaş care duce totul 
şi care este adorat». Se prea poate să se dea Rusiei ga- 
zanţii pentru Dardanele şi să se facă pace cu ea; dexi, 

  

l-er janvier 1917, — Nous sautons pieds joints dans le ca- 
lendrier grâgorien. . 

Les tâl6grammes du jour donnent les râponses de PAI- 
lemagne et de l'Autriche ă la note Wilson et offrent de nom- 
mer des dâlâguâs qui se râuniraient dans un Etat neutre 
pour chercher les bases de la paix. Cette concordance de 
ton avee Amtrigue pourrait bien signifier qua YA mârique 
interdirait sous peu Pexportation des armes — de lă, pres- 
sion tres coneluante, 

Bruits de paix separee avec la Russie et la Roumanie 
par consâquent. C'est ce qui m'apprend Mr. Otto von Ku- 
senberg, qui se rend comme administrateur ă Severin. Il a 
6t6 longtemps aupres de Hindenbourg: un gâant qui mâne 
tout et qu'on adore. Il est tres possible qwon donne ă la 
Russie des garanties pour les Dardanelles et qu'on fasse
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cu România: în consecință nu se pune chestia dinas- tică... Constituirea Poloniei a fost o greşeală mare, ea n'a produs decâț căderea lui Stuermer, care era un amic al păcii, Acum, Bethmann va urma indicaţiile lui Hin- denburg şi dacă acesta, reuşeşte mişcarea, lui de învă- luire a aripei stângi ruseşti, pacea, se face, 
„2 Ianuarie, — Luptele pe frontul Vrancea-Brăila trebue să fie de o extremă violenţă. N'ai decât să pri- veşti numărul de răniţi germani cari curg la Bucureşti. Are fost siliţi să golim, în 24 de ore. spitalul şeoalei Cen- trale şi să le cedăm o parte din spitalul militar. Se pare că 4000 de răniţi au fost internaţi şi că, alţi 4000 sunt pe drum. 

Dealtminterea. comunicatele sunt olare ; «Puternică rezistență, Contra-atacurile puternice ale duşmanului, re- zistență înverşunată, lupte crâncene», aceştia sunt ter- menii întrebuinţaţi eri, «Inamicul apără fiecare palmă de loc», astea sunţ concluziile de astăzi. Numele soldaţi- lor noştri reapare în apărarea, strâmtorilor întreg Uzul şi Putna. 

a 

la paix avec elle; done avec la Roumanie; par consâgquenț pas de question dynastique... La constitution de la Pologne a €t6 une grosse faute; elle a produit rien que la chute de Stuermer, qui 6tait un ami de la paix, Maintenant Beth- mann suivra les indications de Hindembourg et si celui-ci r6ussit son mouvement de tourner laile gauche russe, la 

  

nombre de blossâs allemands qui affluent ă Bucarest, Nous: avons di vider en 24 h. Phâpital de PEcole Centrale et nous leurs e6dons d6jă une parţie de Yhâpital militaire. I] pa- raît que 4000 blessâs viennenţ d'âtre intornâs et que 4000 autres sont en route. 
D'ailleurs les communiqu6s sont clairs: .. «Puternică rezistență»; «tontra-atacurile puternice ale dușmanului; «rezistență Înverşunată» ; «lupte crâncene», tels en sont leg termes hier, — cinamicul apără fiecare palmă de loc» : telle est la conclusion d'aujourd'hui. Le nom de nos soldats reap- paraît dans les dâfenses des d6fils entre PUzul et la Putna.
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— Bărbulescu a venit să mă vadă dis-de-dimineaţă. 
I s'a cerut să vadă pe Lupu Kostake, care ar vrea să nu- 
mească pe lanovici comisar pe lângă Banca Naţio- 
nală ! Ştirea este de necrezut şi Bărbulescu este hotă- 
rât să protesteze energic. Carp ar avea altele mai bune 
de făcut decât să se ocupe cu astfel de plasări... 

3 Ianuarie. — Prin Staadecker s'a aflat că Brăila a 
fost incendiată de Ruşi. Din comunicatul de azi dinti- 
neaţă rezultă că Focşani şi Fundeni (cotul Siretului) 
sunt două capete de pod puternic constituite. Se atacă 
în acelaş timp şi prin Oituz şi 'Trotuş, şi pe frontul 
Râmnic-Brăila. 

— Am avut vizita lui Bronsart de Schellendorf. E) 

doreşte să ajute la reconstituirea, unei vieţi economice. 
I-am spus clar, şi în două rânduri: «Nu puteţi restabili 

ordinea, decât dând posibilitatea de administrare orga- 
nelor noastre administrative actuale. JDacă oamenii nu 

vă plac, cereţi să vă dăm noi alţii, pe răspunderea noas- 

tră, dar aceştia să poată administra». — Apoi vorbim de 
Hindenburg : «El esta eroul naţional, dar capul, capul 

  

Barbulescu esf venu de grand matin: on lui a demand 
de voir Lupu Kostache qui voudrait nommer Ianovici com- 

missaire pres de la Banque. Pour incroyable que soit la 

nouvelle, il 6tait fermement dâcid€ ă regimber. A tout 
prendre, Carp aurait mieux â faire que de s'occuper de 
pareils placements. 

3 janvier. — Par Staadeker on a su que Braila €tait in- 
cendi6 par les Russes. Du communiqus de ce matin en râ- 
sulte que Focsani et Fundeni (coude du Sereth) sont deux 
tetes de pont fortement constituses: on attaque par Oituzul 

et le 'Trotușul, en mâme temps que par le fronf Râmnic- 
Braila. 

Visite de Bronsart de Schellendorf, Dâsir d'aider â lu 
reconstitution d'une vie 6conomique. Je lui ai clairement 
et par deux reprises dit: vous na pouvez retablir un ordre 

“quelconque, qu'en donnant la possibilit€ d'administrer ă 
nos organes administratifs actuels. Si les hommes ne vous 
plaisent pas, exigez que nous vous en donnions sous notre 
responsabilit& d'autres, mais que teux-lă pnissent admi- 
nistrer. 

Nous parlons de Hindembourg : est le hâros national,
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cel mare, este Ludendorff, Falkenhayn n'a avut noroc ; acum şi-a revenit şi a comandat foarte bine ; este o ener- ie mare», | 
— Casa Capşa a fost rechiziţionată de Bulgari, cari şi-au arborat pe dânsa steagul. Aceasta aminteşte o ame- ninţare vechie a lui Drandarewski, care a zis : «Și eu îmi voiu lua cafeaua la Capşa». Această ameninţare a fost adusă la îndeplinire de politica înţeleaptă a lui Bră- tianu. Se zice că Mackensen nu e mulțumit de aceasta, căci anturajul lui ar fi fost molatie, Vorbele astea le spun Kremnitz şi Tzigara. Plecând dela mine, aceşti domni mi-au reamintit că mareşalul dorea să mă vadă. „Rechiziţia casei Capşa a, fost atenuată sub pretext că era o măsură de poliţie, fiindcă, cu toată cruzimea, tim- urilor, ea contiună a fi cuibul de cancanuri politice, 4 Ianuarie. — Fiind tot suferind, n'am voe să ies din casă. 

— Maiorescu vine de vreme la mine. E] a primit vi- zita lui Brociner : Mackensen doreşte să-l vadă după cum vrea iarăşi să stea de vorbă cu Carp şi cu mine. Maiorescu : «Mareşalul n'are decât să-şi depună carta sau să o trimeată şi atunci o conversaţie poate avea loc, 
a 

mais la tâte, la grande tâte, est Ludendorf, Falkenyayn n'a pas eu da chance; il s'est remis maintenant, il a bien command ; c'est une grande 6nergie. 
La maison Capsa a 6t6 râquisitionnâa par les Bulgares “qui ont plant dessus leur drapeau. C“est une vieille menace de Drandarevski qwon rappelle: «Et moi je prendrai mon ceafă chez Capsa» et que la sage politique de Bratianu a fait, aboutir. On dit que Mackensen n'a pas aim cela et que son entounrage a 6t& mollason: c'est ce qui: ont affirm6 Krem- nitz et Tzigara. En sortant, ces Messieurs m'onţ rappel6 que le Feld-Mar&chal tenait â me voir. On a teintă cette requi- sition de mesure de police ă cause de la, potini&re politique, dont la durât6 des temps n'a pu assoupir les cancans. 4 janvier. — Toujours souiftrant et defense de sortir, Maiorescu de bonne heure. Il a recu la visite de Bro- ciner : Mackensen dâsire le voir, de mâme qu'il dâsire causer avee Carp et avec moi, Maiorescu: «Le marâchal n'a qu'a deposer sa carte ou la faire d&poser et alors une conversa- 
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căci eu supus credincios al Regelui, m'am nici o iniţiativă 
de luat». Ştie că Brociner trebue să vie să mă vadă ŞI 
a ţinut să mă pue în curent. — Ii reamintesc că eu, în 
principiu, sunt ţinut să am o întrevedere, prin faptul că. 
de comun acord m'am interpus în chestia, prizonierilor: 
civili. — In răstimp, survine Brociner; el trebue să vadă. 
pe mareşalul la orele 12. te răspuns îi poate duce ? — 
Eu îi potolese zelul cam inoportun : «Voiu vedea, pe ma- 
reşal când voiu fi sănătos; îi voiu vorbi de afacerea mea 
specială, în calitate de Dregedinte al Crucii Roşii. şi a- 
poi, dacă mareșalul vrea să vorbească şi politică, aceasta 
e treaba lui». 

— D-na Didina Cantacueino a fost arestată. Ea 
luase iniţiativa, unei protestări în care cuvântul de. 
<furt>, se pare, nu era exclus. Eu îi scrisesem cel 
puţin trei scrisori pentru ca să se astâmpere. A căutat 
aureola: Bunii Germani i-au procuraţt-o. 

— Generalul von Bergmann a amendat poliţia cu 
3000 de lei fiindcă birja lui a fost luată, înaintea Pala- 
tului guvernatorului, de un alt ofiţer! Tzigara a ame- 
nințat cu demisia; dealtminterea până şi un locotenent 
  

tion peut avoir lieu, car lui, Maiorescu, sujet fidăle du Roi. 
n'a aucune initiative ă prendre, Il sait que Brociner doit 
venir me voir aussi et il a tenu ă me mettre au courant. Je 
lui rappelle qu'en principe je suis tenu ă une entrevue du 
fait des prisonniers civils pour lesquels, de commun accord, 
je me suis 'entremis. 

Brociner survient, îl doit voir â midi le Feldmarâchal;. 
quelle râponse peut-il porter? Je tempâre son zăle un peu 
inopportun: «Je verrai le mar€chal quand je serai râtabli; 
je lui parlerai de mon affaire spâciale, comme Prâsident 
Croix Rouge, et si le marâchal veut aussi parler politique, 
c'est son affaire». 

On a arrâte Didine Cantacuzâne. Elle avait pris Pinitia- 
tive d'une protestation dont le mot de «vol», paraît-il, n'6- 
tait pas exclu. Je lui ai crit au moins trois lettres, pour: 
la faire tenir tranquille. Elle a recherchâ presque Paurâole : 
les bons Allemands la lui ont procure, 

Le gânâral von Bergmann a mis â !'amende de 3000 Lei 
la police parece que son fiacre lui avait 6âtâ pris, devant le- 
Palais de gouvernement, par un autre officier. 

Tzigara a menacâ de sa dâmission; d'ailleurs, jusquw'au:



e 
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Radek (un impiegat de poştă în viaţa civilă) afişează teoria că aici «totul trebue să fie dus cu biciuşaa !» 5 Ianuarie. —«La manitre forte» se simte peste tot. Tzigara a fost silit să îndure mojicii dela un locotenenţ german, în propriul lui cabinet; este adevărat însă că Stoltzenberg a ataşat imediat pe lângă el pe căpitanul Kremnitz, pentru a evita ca un asemenea lucru să se mai repete. — «The Bank of Roumania» a fost pusă sub sigi- liu şi Sa dat 10 minute personalului pentru a se retrage. Astăzi ea funcţionează din nou, dar cu un delegat al gu- Vernului german : ei ne copiază ! — Şoselele cu toate <Ausweisurile» Comandaturei, tot nu sunt mai sigure; 0 trăsură cu cai a dispărut repede din mijlocul Şoselei Risseleff. Mi se asigură că, Petersen, Schenker şi Mel- chior conferă cu ISiriaceseu asupră activităţii de guver- nare. In toate. se pare că nu vor să ţie seama de organi- 7area noastră administrativă, | — Buletinele germane anunţă: Un eşec la Mestecă- nişu (Carpaţii pădurcşi) ; succese pe înălțimile Sovejei; ocuparea sectorului Odobeşti, luarea, cu asalt a Măeinu- lui cu 1000 de prizonieri. 

  

  

It. Radek (un commis aux posies dans le civil) qui atfiche la thâorie que tout doiţ âtre men6 ici ă la cravache, 5 janvier. — «La manidre forte» se faiţ un peu sentir partout. Tzigara a eu ă subir des g&rossi€retâs d'un lieuţe- nant allemand dans son propre cabinet; il est vrai que Stolzenberg lui a do suiie attachs le capitaine Kremnitz pour 6viter le retour, The Bank of Roumania a 6tait mise S0us scelles et on a donnâ 10 minutes au personnel pour se retirer; aujourd'hui, elle refonetionne, parait-il, mais avee un dâlâzu6 du gouvernemenţ allemand ; on nous copie! Hit les routes, malgrâ les «Ausweis» de la Comandantur, ne sont pas plus sâres: un attelage a vite fait de dispa- raître au beau milieun de la Chaussâe. On m'assure que Pe- tersen, Schenker et Melchior conftrent avec Kiriacescu sur lex activitâs de gouvernement â cr6er, Em tout, on n'a pâs du tout Pair de tenir compte de no- tre organisation administrative. 
Le bulletin allemande porte: un chec â Mestecănişu (Carpaţi Păduroși), des succâs sur les hauteurs de Soveja ; - Voceupation du sectour Odobesti, la prise d'assaut de Macin avee 1000 prisonniers. 

  

">
 
=



370 OTE FOLITICE — 1917 

6 lanuarie. — «Gazeta» confirmă luarea Brăilei şi 

înaintarea, spre Galaţi. Ea dă şi conţinutul notei Antan- 

tei ca, răspuns la propunerile de pace. Refuz peremptorin 

pe un ton provocator. , 

___O telegramă din Geneva, dar semnată Havas, ceeace 

o face mai verosimilă, anunţă că Mortzun şi Porumbaru 

retrâgându-se, guvernul sar fi complectat cu Pake lo- 

nescu, fără portofoliu, Mişu prințul (sic) Cantacuzino. 

Mitică Greceanu şi Istrati. Parodie până şi în prăpastie! 

— Verzea, care mi-a făcut parte de neajunsurile 

sale — «mi-am ispăşit păcatele», — îmi afirmă că incen- 

diile din valea Prahovei au fost «ordonate» de Berthelot 

lui Iliescu. 

7 Ianuarie. — Crăciunul. Puțin viscol. Lipsa de com- 

bustibil va fi mai greu simțită de săraci. Mare jale! 

Sunt încă silit să stau în casă. 

— Comunicatul anunţă continuarea pătrunderei prin 

Suşiţa și Trotuş spre Tecuci şi luarea cu asalt a întări- 

rilor dela Olăneşti-Tătaru-Gulianea. Trupele înaintate 

au sosit pe Siret. Galaţii este sub focul armatei dela Du: 

năre. 

6 janvier, — Le journal confirme la prise de Braila et 

Tavance sur» Galatzi. Il donne le contenu de la note de TEn- 

iente en r&ponse aux propositions de paix. Refus pâremptoire 

sur un ton provocateur. 

Uno dâpâche de Gentve, mais sien6e Havas, ce qui aug- 

mente vraisemblance, annonce que Mortzun et Porumbara 

sâtant retirâs, le souvernement se serait complet avec 

Take Jonescu, sans porteteuille, Michel Prince (sie) Canta- 

cuzâne, Mitică Greceanu et Istrati. Parodie jusque dans 

Vabîme ! 
Verzea, qui m'a fait part de ses d6boires — cam ispăşit 

păcatele mele» — m'affivme que les incendies de la Prahova 

onţ 6tâ en execution d'un ordre donn6 par Besthelot ă Iliescu. 

7 janvier, Nosl. — Un peu de chasse-ncize; le pays est 

l&g&rement saupoudre de blane. Le manque de combustible 

sera plus dârement senti par les pauvres gens. Tristesse 

morne. Garde encore la chambre. 

Le communigus annonce continuation de la pânâtration 

par la Şuziţa et le 'Trotuş vers Tecuci et la prise d'assaut 

des travaux Olăneşti-Tataru-Gulianea; les troupes avan- 

câes ayant atteint le Sereth. De plus. Galatzi sous le feu de 

Parmâe du Danube.
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Se dă textul mesajului cu care Regele ar fi deschis Parlamentul la Iaşi. Se încearcă să se ţie capul în sus. Noi ne înecăm Şi mesajul discalitică Austro-Ungaria, «care a încetat de a fi un factor de echilibru în Europa !» La urmă, se promite din nou ţăranilor reformele agrară şi electorală. 
P. Ciorăneanu raportează din Ploeşti că holera a iz- bucnit printre cei 3000 de prizonieri români şi ruşi de acolo. Cartierul cazărmilor, unde ei se află, a fost izolat. Înseamnă, moartea în perspectivă pentru aceşti neno- rociţi,.. 
— Oprindu-se la Tâncăbeşti, la Băicoianu, a; cărui casă a fos golită, Ciorăneanu a aflat că generalul Cos- teseu şi cartierul lui au fost făcuţi prizonieri chiar în acea casă, pe când erau la masă : nici nu se bănuia de apropierea inamicului. De altfel, la Ploeşti se povesteşte că divizia, comandată in urmă de Berendey, sa predat la nord de Ploeşti la o mână — 2 compănii — de sol- daţi germani. "Toţi orau. istoviţi. 
— Didina Cantacuzino, tratată dealtminterea cu con- sideraţie, a fost pusă în libertate aseară. 

ÎN 
II 

On donne le texte du Message par lequel le Roi aurait „ouvert le Parlement ă Iassy. On essaye de erâner, Nous nous noyons et; le Message disqualifie IAutriche-Hongrie qui «a cess6 d'âtre un facteur d'equilibre en Europe». En fin de compte on promet, â, Douveau, aux paysans les xetormes agraire et &lectorale, 
Ciorăneanu rapporte de Ploeşti que le cholâra a 6elats parmi les 3000 Prisonniers roumains et russes de lă-bas. Le quartier des casernes, od ilş campent, a 6t6 isols, C'est la 

  

pendant quvils taient ă table: on ne se doutait mâme pas du voisinage de Pennemi: D'ailleurs, on raconte ă Ploeşti que la division finalemenţ comande par Berindey, s'est rendue au Nord de Ploesti ă une poignâe — deux compagnies — WAllo- mands. Tout le monde n'en pouvait plus, Didine Cantacuztne, traite avec gara d'ailleurs, a 66 relâchâe hier soir
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8 lanuarie. — Buletinul : Jnălţimile Odobeştilor au fost luate. Hârjeu crede că ele constituese cheia poziţiu- nii şi că sistemul Focşani-Galaţi este virtual întors, — 
Mehedinţi ştie şi Cl, din izvor direct, că câteva forturi 
mai ţin, dar că oraşul este ocupat. Lupta trebue să fie îngrozitoare. Buletinul menţionează o contra-ofensivă 
rusească pe un front de: 25 km. între Tocşâni 'şi Hun- deni cu un succes la Obileşti, şi înfrângeri pe restul fron- tului; Mereu trec: trupe prin Bucureşti. Eri treceâu regi- mente din Presburg, astăzi din Danzig ! | — Conferință animată : Rosetti, Maiorescu, Arion, Neniţescu. General Hârjeu, Cantacuzino, G. Stirbey, Mehedinţi. In discuţie chestia, dinastică după examenul 
perspectivelor de viitor. — Roseţti crede că vom fi a- nexaţi: pentru' el România, dispreţuită de unii şi de alţii, va fi la, Congres un obiect de compensaţii. — Mu. 
iorescu, mai puţin pesimist : el crede că, mai ales dacă Rusia arată veleităţi de pace separată, celelalte ţări vor precipita ţinerea unui congres, pentru a nu rămâne izo- late. — Arion nu crede în desmembrare. — Nenijescu : 

  

8 janvier. — Bulletin: les sommets d'Odobesti ont âtâ pris.. Harjeu considâre que c'est la cl6 de la position et que le syst&me Focşani — Galaţi est virtuellement tournâ. Mehedinţi sait aussi, source directe, que quelques fo:(s ticnnent encore, mais que la ville est dâjă oceupee. La bataille doit âtre terri- ble. Le bulletin mentionne une contre-ofiensive russe sur un: front de 25 km. entre Foeşani-Fundeni, avec succes â' Obi- iesti et dâfaite sur Ja reste du front. D'ailleurs i] passe constammenut des troupes par Bucarest, Hier c'6taient des r6&- giments de Pressbourg, aujourd'hui de Dantzig ! 
Conference animee: Rosetti, Maiorescu, Arion, Nenitzeseu, xen6ral Harjeu Gregaira Cantacuzene, Georges Stirbey, Mehe- dinti. La question dynastique apres examen des perspectives davenir. Theodore Rosctţi croit que nous serons annexâs: pour lui la Roumanie sara objet de compensations au Congres, mâprisâe et des uns et des autres, Maiorescu moins pessi- miste: il croit que surtout si la Russie marque des vellites de paix s6paree, les autres pays pr6cipiteront la tenne d'un con- gres pour ne pas rester isoles. Arion ne croit pas au d6- mombrement, Nonitzescu;: L'Allemagne voudra toujours avoir
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Germania va voi să aibă calea Burdujeni-Constanţa, pentru Asia Mică, calea prin Sofia nefiind cea, mai si- gură ; deci, n'am pierde Dobrogea, Dar pentru a se re- zema pe noi, trebue ca ce] Puțin un partid să dea sem- nul de vitalitate. — Eu: Demonstrez, motivele pentru . care cred în menţinerea României : Germania, puţin sigură de Ungaria, nu poate, în urma anexării noasire, să-i abandoneze petrolul, — şi avantajele Regensburgu- lui, devenit accesibil, nu pot să o facă a abandona gu- rile Dunării numai în mâinile a doi mărginaşi. Discuţia dinastică este un non-sens atâta vreme cât se ignorează vederile Germaniei în caz de victorie, şi, de sigur, nu este treaba câtorva Români de a 0 provoca, în necunoş- tința acestor proiecte, — Neniţescu: «Chiar dacă, Re- sele sar refugia în Rusia, d-ta nu ai provoca iniţiative în acest. sens ale Germaniei ?» — Bu: «Chiar atunei, nu ! Este treaba Germaniei să-şi desvăluiască planurile!» — Suntem unanimi de acord, afară de Neniţescu, de a ne pune la lucru pentru a avea gata toate soluţiile con- stituţionale şi legislative. spre a, scoate țara din desor- ganizarea, şi corupția care ne rod. Neniţescu pare că declină participarea la acest lucru : pentru el, chestiu- 

ia. route Burdujeni-Constantza pour PAsie Mineure, celle de Sofia n'6iant pas la plus.sâre; done pas de perte de la Do- brogea. Mais pour s'appuyer sur nous, îl faut qwun parti tout an moins donne le signe de vitalite —Je d&montre les rai- sens pour lesquelles je erois au maintien de la Roumanie: Y'Allemagne, peu sâre de la Hongrie. ne peut, par suite de notre annexion. lui abandonner les pâtroles; et les avantages de Regensburg rendu accessible ne peut pas lui faire aban- donner ă deux riverains seuls du Danube, les bouches du - îleuve. La discussion dynastique est un non-sens, tant qu'on ienore les vues de VAllemagne en. cas de vietoixe et ce n'est cerftes pas ă des Roumains de la provoguer dans Pignorance de ces projets. Nenitaescu: Mâme si le Roi se râfugie en Rus- sie, vous ne Provoquez pas des initiatives dans ce sens de VAllemagne? — Moi: Mâme alors, non. Cest â vAHemagne â dâvoiler ses plans. — On est unanimement d'accord, sauf Ne- nitzesen, de s'y mettre au travail pour. avoir toutes prâtes les solutions constitutionnelles et legislatives pour tirer le pays de la dâsorganisation eţ de la corruption qui nous rongent. Neniizesen semble dâcliner la participation ă ce travail: pour
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nea dinastică primează pe toate celelalte. Ne vom mai 
întâlni Lunia viitoare. 

9 Ianuarie. — Atitudinea lui Neniţescu preocupă 
mult pe Maiorescu, fiindcă a venit azi dimineaţă să mă 
mai întrebe dacă restul prietenilor întruniţi erau credin- 
cioşi la post. Am vorbit şi de reforma, constituţională şi 
de eventuala necesitate a unei călătorii pe lângă cance- 
lariile europene. 

— Buletinul confirmă luarea. Focşanilor, eri de di- 
mineaţă, şi accentuiază importanţa, unei victorii câşti- 
gată pe frontul Focşani:Baloteşti după ce s'a împiedi- 
cat armata rusă să se oprească, pe a. doua linie pregătită 
la Jariştea, 

— La dosar, o comunicare dela, Beldiman asupra 
ideei exprimată cu toată libertatea, în gazetele din Ber- 
lin, a împărţirei eventuale a României, 

'— Vredenburch pleacă. El crede că va, putea să se 
întoarcă în curând. Este rechemat la minister, — vorba 
vine. Aceasta, este forma care sa găsit pentru a face să 
plece şi Vopicka, socotit ca «indezirabil». 

  
  

lui la question aynastique prime tout. On se reunira lundi 
procbain. 

9 janvier. — I/attitude de Nenitzescu preoceupe beau- 
coup Maiorescu, puisqu'il est venu ce matin me demander en- core si le reste des amis r6unis taient fideles an poste. Nous avons causâ aussi de la r6forme constitutionnelle et de Peventuelle nâcessit6 d'un voyage aupres des chancelleries europâennes. 

Le bulletin confirme la prise de Focşani hier matin et aceentue limportance d'une victoire remportte sur le front 
F'ocşani-Baloteşti aprâs avoir empâcher l'armâe russe de 're- 
prendre pied sur sa seconde ligne prepare ă Jaristea. 

Au dossier une communication de Beldiman sur Vidse exprimâe librement dans les journaux de Berlin dun partage €ventuel de la Roumanie, 
Vredenbureh s'en va. Il eroii pouvoir rentrer sous peu. 

Il est soit-disant rappel6 au ministăre. C'est la forme qu'on a trouvă pour faire dguerpir Vopieka, qu'on estime indâgi- rable.
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10 Ianuarie.—Vredenbureh. care căutase să mă vadă 
de eri, soseşte la mine la 12. El este rechemat la minister 
şi secretarul rămâne ca simplu păzitor al arhivei. «Mai 
există oare vre-o legaţie?» zice el. Inţeleg că el nu ştie 
dacă pentru Germani este un mod de a, constrânge pe 
American să plece; dacă vre-un demers dela Iaşi i-a pro- 
vocat rechemarea, sau, lucru de care mă tem, dacă n'ar 
fi o schimbare a Olandei! Vredenburch nu se opreşte 
la Viena şi merge direct la Berlin. El vine să se intere- 
seze de afacerea deţinuţilor civili şi mă întreabă dacă nu 
trebue să-l pună în mişcare pe Ch. Mitilineu : doreşte să 
ne servească şi să împiedice frecăturile între Germani şi 
Români. — Bu îl însăreinez să comunice la Berlin : 1) 
Că există în contra Regelui o mişcare grozavă antidinas- 
tică: revoltă naturală din partea celor ce suferă, dar 
cred şi lucrarea agenţilor liberali cari vor să desvino- 
văţească pe Brătianu, aruncând responsabilităţile iui 
ba pe Rege, ba pe 'Take Ionescu-Filipescu. Deci, dacă 
Germania intenţionează să ocrotească pe Rege, trebue 
ca E să nu iasă prea umilit, pentru ca aranjamentul 
pentru viitor să m'aibă o bază şubredă. 2) Că presa ger- 
  

10 janvier. — Mr. de Vredenbureh, qui avait dâjă eherch6 
ă me voir hier, arrive 4 midi. I] este rappel€ au ministere 
ct le secrâtaira reste comme simple gardien des archives. «Y 
a-t-il encore une lâgation?> me dit-il. Je comprends qu'il ne 
sait pas si c'est une facon pour les Allemands de contraindre 
lAmâricain ă sen aller; si est une dâmarche de Iassy qui 
a provogut le rappel, ou, ce que je erains encore, si c'est une 
volte-face de la Hollande. Il ne sarrâte pas ă Wien et se 
vend directement Berlin. Il veut sintâresser ă Vaffaire des 
dâtenus civils et me demânde sil doit mettre en mouvement 
Charles Mitilineu: il desire nous servir et. empâcher les fric- 
tions entre Allemands et Roumains. Je le charge de commu- 
niquer ă Berlin: 1) Quiil y a contre le Roi un terrible mou- 
vement anti-dynastique. Râvolte naturelle de ceux qui souf- 
rent, mais je crois aussi travail des agents libâraux qui 
veulent innocenter Bratiano, en rejetanţ les responsabilitss 
tantât sur le Roi, tantât sur Take Jonescu-Filipescu. Done, 
si PAllemagne compte €pargner le Roi, il faut gquiil n'en sorte 
pas trop humili€, pour que Varrangement pour Pavenir n'ait 
pas une base trop frâle; 2) Que la presse allemande (Ham-
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mană («Hamburger Naehrichten» şi «Bucarester Tag: blatt») au o tendinţă spre campania agrară demagugică. Placarada subversivă, din care îi dau un exemplar, n'a putut fi nici imprimată nici distribuită fără agremen- tul poliţiei germane. Chestia agrară oferim să o rezol- văm noi, dar nu trebue expusă ţara. când se vorbeşte de pace, la o mişcare țărănească, Vredenbureh promite că va transmite cu exactitudine. 
1 Ianuarie. — Se publică recensământul Bucureşti- lor. Nu le-a trebuit nici G zile pentru a-l stabili ! Suntem departe de timpul şi de banii ce ne-au costat în 1912. Bu- cureştii nu mai au decât 309.000 locuitori față de 341.300 acum 4 ani. Sunt 120.000 bărbaţi faţă de 189.000 femei (mobilizaţii şi luerătorii specialişti rechiziţionaţi). In 1912, 173.000 bărbaţi faţă de 166.000 femei. 26.000 supuşi 

austro-ungari, ceeace este enorm ! 
— Nazarie a scăpat în parte Vega, cerând genera- lului Anastasiade un ordin scris, Nu i s'a dat. Generaiul avea, dela Iliescu un ordin conceput astfel: <Executaţi ordinele ce vor da, Englezii pentru distrugerea, petrolu: lui de pe malul drept şi stâng până la Ploeşti». Nicu La- 

  

  

burger Naehrichten et Bukarester Tagblatt) a une tendance â la eampagne agraire d&magogique. Le placard subversif, dont ie lui donne un exemplaire, n'a pas pu âtre imprimâ ni dis- tribu€ sans Pagrâment de la police allemande. La question agraire, nous offrons de la r6soudre, mais il ne faut ă la paix exposer le pays ă une Jacquerie. 
Vredenbureh promet de trasmettre fid&lement. 11 janvier, — On publie le recensement de Buearest, 1] ne leur â pas fallu six jours pour P'âtablir. Nous sommes loin du temps et de Yargent que cela nous a coâte en 1912. Buca- rest n'a plus que 309.00) habitants contre 341.300 îl ya 4 ans. Il y a 120000 hommes contre 189.000 femmes (les mobilis€s et les ouvriers spâciaux requisitionn6s). En 1972: 173.000. mâles contre 166.000 femmes. Leg sujets austro-hongrois 26.009 ce qui est Enorme,. 
Nazarie a sauvă en partie la «Vega», en exigeant du gene. ral Anastasiade un ordre crit. On ne le lui a pas donn€. Le gen6ral avait lui-mârme du genral Iliescu un ordre ainsi
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hovary n'a, fost decât la Moreni: <în amator», zicea el. 
La Vega au operat, ambii Chrissoveloni. Au tras aten: 
ţia că aparatele nu erau deteriorate, şi sau adus soldaţi 
pentru a mânui topoarele! , 

„13 Ianuarie. — «La manitre forte» se simte pe zi ce 
trece mai desagreabil. Ei, numărătoarea sticlelor şi bu- 
toaielor goale; astăzi ordin de a duce la Filaret sau Ja 
gara, de Nord o parte din zahărul sau din cafeaua care 
trece cota de 15 kilograme. Lupu Kostake a venit la 
mine plictisit! EI erede, şi cu drept cuvânt, că este scan- 
dalos să scoţi pe Rioşanu din casa sa, pentru a instala 
încă un cazino de ofiţeri, când administraţia le oferă 
toată. casa d-rului Anghelescu ! La Alexandria, părin- 
tele Bădulescu, preşedintele Comisiunii Interimare, îmi 
raportează că, după ce sau luat toate morile, vor să dea 
făina cu 70 de bani kilogramul şi că trebue plătită în ar- 
gint, hârtia monedă. fiind refuzată. Nu mai este cu ce 
hrăni răniții şi prizonierii. 

Archiepiscopul Netzhammer, căruia i-am făcut o 
lungă vizită, mi-a spus chiar el, că era mirat de stângăcia 
Germanilor şi de încetineala cu care organizează adminis- 
  

Nicu Lahovary n'a 6t6 qu'ă Moreni: «en amateur», disait-il, 
A la «Vega» ont opâr€ les deux Chrissoveloni: ils ont ât6 

„attirer Vattention que les appareils n'6taient pas dâtâriorâs et 
ont requis des soldats pour manier les marteaux. 

12 janvier. — Le manitre forte se fait sentir chague jour 
plus desagrâablement. Hier, dânombrement des bouteilles et 
des fiits vides; aujourd'hui, ordre de porter ă Filaret ouă la 
gare Nord une fraction de sucre ou de cafe en dâpassant la 
cote de 15 kilos. Lupu est venu me voir, excâdă; îl juge ă juste 

„raison qu'il est seandaleux de „vouloir expulser Rioşanu de 
sa. maison pour y installer encore un casino d'officiers, quand 
Padministration lour offre toute la maison du dr. Anghelescu. 
A Alexandria, le prâtre Bădulescu, president, commision în- 
terimaire, me rapporte qw'apres avoir pris tous les moulins. 
on veut donner de la farine ă 70 cent le kilo, et qu'il faut, 
payer en argent, le papier-monnaie âtant refusâ. On n'a. plus 
de quoi nousrrir les blessâs et les prisonniers, “ 

L'archevâgue Netzhammer, ă qui jai fait longue _visițe, 
m'a dit lui-mâme qu'il 6tait 6tonn€ de la maladresse des Al- iemands et de leur lenteur ă organiser. ladministration in- 

- t6rieure du pays,



378. NOTE POLITICE — 1917 

traţia internă a ţării. Archiepiscopul mi-a vorbit mult de 
Rege, pe care caută să-l desvinovăţească. Am înţeles că 
Mackensen şi Tiilff trebue să se fi exprimat cu violenţă 
în privinţa, lui : o constat pentru prima oară, căci alt- 
minterea, ei sunt foarte rezervaţi asupra acestui subiect. 
Archiepiseopul crede, că Barbu Stirbey avea în ultimul 
timp o influenţă enormă asupra Regelui. Imi reamintesc 
satisfacția, atunci de neînțeles, a Regelui când, chemân- 
du-mă, mi-a anunţat că pentru a, face legătura (?) cu Cru- 
cea Roşie, a luat pe Barbu Stirbey ca aghiotant pe lângă 
EI! Avea, aerul că îmi comunică ceva foarte important 
şi foarte. fericit.— Archiepiscopul mi-a mai spus că a 
constatat la Rege o ură «bolnăvicioasă» contra Bulgari- 
lor : tresărea de câteori I se vorbea de ei. 

13 Ianuarie. — Buletinul nu zice nimic: pe imunţi,— 
regiunea Suşiţei, — se exploatează avantagiile obţinute 
la 10 Ianuarie şi se respinge. cu pierderi mari “pentru 
apărătorii poziţiilor cucerite una câte una. Intre Ga- 
laţi şi Brăila Ruşii sunt respinşi spre Siret. 

Apare prima ordonanţă organică, menţionând cola- 
borarea cu aiitorităţile române. Acestea «vor continua 
  

  

D'archevâque m'a longuement parl6 du Roi, qu'il cherche ă diseulper. J'ai compris que Mackensen et Tiiltf s'âtaienţ exprime avec violence ă son sujet: c'est la premitre fois que je le constate, car autrement on est trăs boutonns sur ce sujet. L'archevâque croit que Barbu Stirbey avait dans les derniers temps une influence immense sur le Roi. J'ai souvenir de la . satisfaction alors incomprâhensible du Roi, lorsque le 14 act, quand il m'a appele, il m'a annoncâ que pour faire la liaison (?) avec la Croix Rouge, il avait pris Barbu comme aide de camp auprăs de lui. Il avait Pair de me communiquer quelque chose de tres important et de tres heureux. De mâme Varchev€que me disaiţ avoir constatâ chez le Roi une haine “maladive» contre les Bulgares, un vâritable sursaut quand on lui en parlait, 
13 janvier. — Le bulletin ne dit rien: dans les montagnes — râgion Suşiţa — exploitation des avantages obtenus le 10 janvier et refoulement avec grosses pertes des dâfenseurs des positions enlevtes Pune aprâs l'autre. Entre Galatzi et Braila les Russes sont repoussâs plus loin vers le Sereth. 
Premisre ordonnance organique mentionnanț la collabora- tion avec les autoritâs roumaines. «Celles-ei continueront 
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administrarea, după ordinul şi în numele guvernului 
imperial». Trupele imperiale sunt obligate «să ajute au- 
torităţile române administrative»... 

14 Ianuarie. — Anul nou al nostru. O zi radioasă de 
primăvară, Nici urmă de şirul de oameni care se prezen- 
tau, odinioară, pentru gratificaţii : nimeni ! — Comuni- 
catul militar nul: stagnare. 

— Arthur Rosenberg î îşi face apariţia, în uniforma 
reg. Il-lea husari. El îmi spune că soseşte dela Berlin şi 
că a primit dela Bussche însărcinarea de a-mi spune «că 
nu mai trebue să acord protecţie unei mulţimi de per- 
soane care nu o merită». — Hu îi răspund că, afară să 
se fi abuzat de numele meu, n'am intervenit niciodată 
decât pentru liberarea lui Berendei, Ciocârdia şi Crăs- 
naru, cari o meritau, Şi că afară de aceasta, nu am reco- 
mandat niciodată pe altcineva sau altceva. Pare a fi — 
„dacă este adevărat — o mică meschinărie a lui Bussche, 
EI a avut adeseori să se plângă de Rudi Catargi; se 
pare că de la Berlin numele lui a fost indicat pentru 
a fi arestat; Tzigara îmi spunea «că ei se mirau că a- 
cest domn e în toate serile la mine» şi că, pentru acest 
  

ladminitration par ordre au nom du gouvernement (îm- 
perial)>». 

Les troupes impâriales sont obligtes «d'aider les autori- 
t6s roumaines administratives...» 

14 ianvier- — Notre nouvel an. Une journte radieuse de 
printemps. Plus vestige des thâories de gens qui se prâsen- 
taient pour des gratifications: personne! — Communiqus mi- 
litaire nul: stagnation, 

Arthur Rosemberg fait son apparition en magnitique uni- 
ferme du il-e hussards! I] dit arriver de Berlin et avoir recu 
de Bussche la commission de me dire «que je ne dois plus 
accorder ma protection ă une foule de personnes qui ne le 
m6ritent pas».—Je lui r&ponds que, sant abus de mon nom, ie 
ne suis jamais intervenu que pour faire libtrer Berindey, Cio- 

cârdia et Crasnaru, qui le msritaient, eţ qwă part cela je 
n'ai jamais recommand€ qui que ce soit. ou quoi que se fut. 

Il semble y avoir lă-dessous— si c'est vrai —une certaine pe- 

titesse de Bussche. Il a eu souvent ă se plaindre de Rudy; il 

parait que de Berlin son mon a 616 indiqu6, pour âtre arrâtâ; 

Tzigara me disait «qu'on sâtonnait que ce Monsieur fut 
ehaque soir ehez moi» et que pour cette raison on ne pouvait
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motiv, nu puteau, pune mâna pe el. Bietul om a dormit o noapte la mine. Desigur că acest fapt a fost raportat. 
15 Ianuarie. — Vizită matinală a lui Verzea. EI vrea să intervie ca să fie internaţ la Imperial — devenit deja celebru — tot fostul consiliu comunal, care excită populaţia în contra «noastră» (?) şi care îl ameninţă că are să fie împuşcat. Dealtminterea, nu numai că au' fu- rat, dar au expediat la laşi toate documentele şi actele de proprietate -ale Primăriei «Dosarele ar fi fost arse la Buzău». El a constatat aceasta, cu ocazia unui refe. rat pus pe o lucrare de edilitate, pentru care Schenker a reclamat 150.000 lei în suferinţă de mai bine de un an. Se mai plinge de tonul agresiv şi de provocările d-nelor Sabina Cantacuzino şi Lia Brătianu. Ce schimbare I— Dela acelaş: EI ştie dela judecătorul Iliescu, că Victor Antonescu personal i-a daț instrucţii pentru a lăsa. pe Filotti să evadeze, — «chestie mare! e vorba de România Mare, şi de 'Pake Ionescu !» — Dacă este adevărat, Ro- mânia Mare, înţeleasă aşa, este o lugubră ironie. — Ver- zea cere înlocuirea maiorului Brezeanu şi a căpitanului Mircea dela milițieni, ambii părtaşi militari. 

  

  

pas mettre la main sur lui, Le pauvre diable a couch6 une fois chez moi. Ces faits ont sârement 6t6 rapportăz. 15 janvier. — Visite matinale de Verzea. [1 veuţ Îaire interner â VImperial — devenu dâjă tfameux, — tout Paneien conseil communal qui excite la population contre «nous» (?) et qui le menace de le faire fusiller. D'ailleurs, non seulemenţ ile ont vol, mais ils ont expedi6 â Iassy tous les documents et actes de propriâtă de la. mairie; «les dossiers auraient €t6 brâlâs â Buzau»; il Pa constată â Poccasion d'un râfârg Sur un travail d'6dilit€, pour lequel Schenker a reclame 150.000 lei en souffrance depuis plus d'un an. Il se plaint aussi du 4on a- gressif et des provoeations de Sabine Cantacuzâne et de Lia Pratiano. Quel changemeni! Du mâme: il tient du juge Iliescu due Victor Antonescu personneliement lui a donns des ins- truetions pour laisser 6vader Filoti — «chestie mare! este vorba de România Mare şi de Take Ionescu». Si c'est vrai, la România Mare, aissi comprise, est d'une lugubre ironie. Verzea demande le remplacement du major Brezoianu et du cap. Mircea des miliciens, les deux supports militaires.
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—Era înţeles că ne vom întruni astăzi în comitet : 
Maiorescu şi Rosetti n'au venit. — N eniţescu căruia i-am 
seris, n'a dat semn de viaţă: frumoasă ardoare reforma- 
trice !-(Vezi 18 Ian.). 

16 Ianuarie. — Un incident cu Mitropolitul: Eri, el 
se plânsese că era sechestrat şi spusese d-nelor Didina 
Cantacuzino şi Rârmniceanu, că eu numisem pe 'Teodo- 
rian Carada director al cancelariei sale. Or, chiar azi 
dimineaţă Carada, care sa demis imediat, îmi aduce nu- 
mirea sa semnată, după tote formele, de Mitropolit ! 
Am trimis-o imediat doamnei Cantacuzino. 

— Aflu, dela Prinţul de Schaumburg-Lippe, că Ger- 
manii se opresc la Siret : acolo au linia cea, mai scurtă. 
Vor mai fi operaţii în alte locuri... ? 

— Oscar Kiriacescu mi-arată budgetul pe care Pa 
preparat. Din ordin, Dobrogea este eliminată ! — Chel- 
tuelile admise pentru cele cinci departamente (se ex- 
ceptează: Războiul. Lucrările Publice, Afacerile străine 
şi Industria) se urcă la aproximativ 29 milioane.—La în- 
easări nu pot să pun nim e: alcool nu (tot alcoolul trece 
în Germania): vamă nu; căi ferate nu; —ce poate da 

  

Il 6tait entendu qu'on se râuniraiţ aujourd'hui en comită: 
Maiorescu pas venu; Rosetti idem;  Nenitzeseu; ă qui j'ai 
terit, pas donnâ signe de vie: la belle ardeur reformatrice. 

16 janvier.—Un incident avec le Mâtropolite: hier îl s'âtait 
plaint qw'on le sâquestrait et avait ditâ M-mes Didine Can- 
tacuzene et Ramniceanu que Javais nomms directeur 'de sa. 
chancel.erie 'Theodorian-Carada, Or, ce maltin, Carada qui 
c'est de suite demis, m'apporte sa nomination sign€e en due 
forme par le Mâtropolite. Je Vai de suite envoyâe ă M-me 
Cantacuzene, 

Du Prince Schaumbourg-Lippe japprenas que les Alle- 
mands sarrâtent au Sereth: ils ont la ligne la rlus courte. 
Y aura-t-il des opârations ailleurs? 

O. Kiriacesen me montre le budget qvwiil a prepar6. Par 
ordre on €limine la Dobrogea! Les dâpenses pour les 5 dâpar- 
tements gw'on admet (on excepte Guerre, Travaux publies, 
Affaires Etrangeres st Industrie) se montent ă 24.090.000; avec 
le tout 4 environ 29. En regard on ne peut rien meltre: pas 
dWaleools (on les passe tous en Alemagne), pas de douanes, 
pas de chemins de fer, — que peut donrer le: fontier? — Et
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fonciera ? Şi fără agenţi şi fără mijloace de comunicare, tără tuţunuri ! — Când vezi lucrurile de aproape, îţi dai seamă de prăpastia în care ne-am scufundat. 
— Prin Tzigara-Samurcaş, mareșalul îmi trimite răspuns că mă aşteaptă între 5 şi 7. Intrevederea, a ţinut 0 oră şi jumătate, Ceremonialul foarte simplu, în casa lui Meitani, vis-A-vis de ministerul de război. Un aghio- tant şi o ordonanţă. — 'Trebuia să-i vorbesc de prizonie- rii civili, dar dela început s'a vorbit, politică. 
Declaraţiile Mareşalului : «Niciodată acest război War fi avut loc cu Regele Carol; mai de grabă ar fi ab- dicat». — Eu: «Această extremitate I-ar fi fost scutită, căci Regele ar fi avuţ puterea să reia în mână opinia pu- blică ; evenimentele au probat aceasta cu prisos, căci în ultimele timpuri, massa țării nu mai voia răsboiul, — Măreşalul : «Acest război este în contra, intereselor dum- neavoastră; aţi fi fost obiectul râvnirei perpetue a Ru- şilor dacă mergeau la Constantinopol. Nu voim nici un rău României, şi nu avem de gând să o distrugem. Ne oprim la, Siret; am fost greu de convins, căci grozav ași fi vrut să continuu să merg înainte; totul era - pregătit 

Te i i
 

sans agents et sans moyens de communications, pas de tabaos. Quand on voit les choses de pres, on se rend compte de la d6tresse dans laquelle nous nOis sommes 6ffondrâs. Par Tzigara, le Feldmarâchal me fait savoir qu'il m'attend de 5 ă 7. Entrevue de 1% h. 
'Tv&s, simple apvarat dans la maison de Meitani en face le ministâre de la guerre, Un aide de camp et un brosseur, Je devais Pentretenir de Paffaire, des prisonniers civils, mais du commencement on a parl6 politique, Deelarations du marechal.: Jamais cette guerre mauraii eu lieu avea le toi Carol; le Roi aurait plutât abdiqug, — Moi: Cetta ex- trâmit€ lui aurait 6t6 Epargnde, car le Roi aurait eu le pou- voir de reprendre en mains Popinion publique; les €vâne- ments Yont bien Prouv6, puisque dans les derniers temps la masse du pays ne voulaiţ plus la guerre.— Lui; Cette guerre est contre lintârâţ de votre pays; vous auriez 6t6 un objet de convoitise perpetuelle des Russes s'ils allaienţ ă Constan- tinopole, Nous ne voulons aucun mală ia Roamanie et nous ne comptons pas la dâtruire. Nous nous arrâtons an Seroth; Jai eu dumală Y consentir; jaurais bien aim6 continuer â
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pentru Galaţi: dar avem linia cea mai scurtă posibilă 
şi aceasta este o consideraţiune. Ştiu, că pentru Româ- 

nia este neplăcut şi că Ruşii se vor instala în Moldova. 
Nu cred ca propunerile în vederea păcii .să reuşească ; 
este acelaş lucru acum ca la Lodz: când am avut acolo 
victoria, care a dat o lovitură atât de straşnică Rusiei, 

se putea crede războiul terminat; dar n'a fost aşa. Mai 
credeţi posibilă menţinerea dinastiei ? Inaintea căderii 

Bucureştilor. pacea eu România era, posibilă şi Regele îşi 
mai putea căpăta ertarea». 

Din toate ce i-am comunicat, despre neprevederea 
lui Brătianu, despre necunoştinţa în care ei l-au ţinut pe 

Rege de starea noastră de pregătire, despre tentativele 
„mele de a aduce pe Rege să recunoască că pacea se im- 

punea, dacă pierdem Bucureştii, am ajuns la situaţia o- 
ribilă care este creată ţării prin noul proiect de oprire 

pe Siret : nu mai este nimie de încercat pentru a ridica 
țara ! Cum aceasta, se înlănţuia cu întrebarea care mi-o 
pusese el asupra menţinerii dinastiei, eu îi spun : «Câtă 
vreme Regele va rămâne pe pământul românesc, nimeni 

aller de Yavant; tout 6tait pret pour Galatzi; mais nous a- 
vons la ligne la plus courte possible et c'est une considâra; 
tion. Je sais que pour la Roumanie c'est dâsagreable et que 
les Russes vont s'installer en Moldavie. Je ne crois pas que les 

propositious en vue de la paix aboutissent; c'est comme pour 

Lodz; lorsque 3'y eus gagn la vietoire qui a pori& un si rude 
counp ă la Russie, on pouvait croir la guerre finie; îl n'en a 
rien 6t€. Croyez vous encore possible le maintien de la dy- 
nastie? Avant la prise de Bucarest, la paix avec la Rouma- 

nie €tait possible et le Roi eât pu se faire pardonner. — De 

tout ce que je lui ai commmuniqu sur Pimprâvoyance de Bra- 
tiano, sur Pignorance dans laquelle ils onţ tenu le Roi sur 

notre €taţ de prâparation, sur mes tentatives d'amener le Roi 

reconnaitre que la paix s'imposait si on perdait Bucarest. 
nous sommes arrives ă Laffreuse situation que certe au pays 
le nouveau projet de s'arrâter au Sereth; rien ă entreprendre 

pour relever le pays! 

Comme cela se mariait avec la question qu'il me posait 
sur la dynastie, je lui ai dit: Tant que le Roi reste sur le



384 VOTE POLITICE — 1917 

nu va întreprinde nimic în contra Lui; dacă Regele însă ar trece Prutul, atuncea țara va putea fi consultată, ca Franţa în 1870. Şi dacă Germania ar da atuncea un Rege, ţara ar putea, făcând pacea, să reconstituiască o armată, şi în caz de prelungire a, războiului să reia ve- chia ei politică». Si am desvoltat ideia pentru care era mai urgent de a ne gândi la Basarabia decât la 'Transil- vania. «Păcat, adaog eu, că hotărârea d-voastră a făcut ca acest vis să se evaporeze! Afară dacă primăvara...»>— El: «Atunei mai este o speranţă». 
Apoi am expus o propunere pentru a ajunge la li- chidarea urâcioasei afaceri a internaţilor: — Mareșalul mi-a spus că va'studia soluțiunea şi îmi va comunica părerea sa. La plecare mareşalul 'mi-a spus cât de mul- țumit era că îmi cunoaşte ideile. 
17 Ianuarie — Vreme extraordinară. Copacii încep să înmugurească, — Antidinasticii îndârjiţi strânşi în jurul lui Carp, încep să revie. Primesc vizita lui LI. Ba- calbaşa. — La Maiorescu aflu că el nu a venit Luni 

  

sol roumain, personne n'entreprendra rien contre lui: si le Roi passait le Pruth, alors le pays aurait pu tre consuli;, „comme en France en 1870. Et și PAllemagne donnait alors un Roi, le pays aurait pu, faisant la paix, se reconstituer une arms et, en cas de prolongation de la guerre, reprendre son ancienne politique, — eţ Jai dâvelopp6 Pidâe pourquoi il 6tait plus urgent de songer ă la Bessarabie qv'ă la -Tran- sylvanie. Dommage, ai-je ajout6, que votre aâcision ait fait 6vanouir ce râve. A moins que le printemps... — Zui: I] ya alors encore en espoir. — J'ai expos6 ensuite une proposi- tion pour arriver â liquider cette mechante affaire des in- ternâs. Le mar&cha] m'a “dit qu'il Gdudierait la solution et me communiquerait son avis. 
lin nous s&parant, le marecha] m'a dit combien i] 6tait henreux de connaître mes idees, 
17 janvier. — Temps extraordinaire, les arbustes commen- cent ă bourgeonnor. Les intraitables antidynustiques serrâs autour de Carp commencent ă rappliquer ; visite dn Jean Bacalbaşa. 

Choz Maiorescu, Japprends qu'il n'est pas venu parce que
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la mine fiindcă Neniţeseu îi spusese că adunarea, fusese 
amânată pe Sâmbătă! 

18 Ianuarie. Soseşte la mine şi Paul 'Teodoru. 
Nu-mi ascund gândul asupra răului pe care îl fac par- 
tidului nostru tendinţele pol.tice ale unora şi pretenţia 
lui Lupu Kostake de a «guverna în numele lui Carp». 

El îmi confirmă lipsa de orice activitate administrativă, 
timpul pierdut în conversații şi, mai ales, pretenţia lui 

Lupu Kostake de a aplica, ideile politice şi programul 
lui Carp. 

— Comunicatul constată un eşec spre Galaţi. Incă 
de eri publicul simţise ceva şi nu se vorbea de nimic mai 

puţin decât de reluarea Brăilei. Este de necrezut cum 
se răspândeşte ce] mai mic svon în România ! 

19 Ianuarie. — Jocul ştirilor senzaţionale a reînce- 
put. Au fost bruse închişi câţiva ofiţeri cari fuseseră lă- 

saţi în libertate; Ioan Duca. tatăl unuia din ei îmi spu- 
ne foarte serios : «Ştii de ce ? Le merge rău». Şi el îşi 
exprima a convingere ! — In publie nu se îndoeşte ni- 
meni că dacă Germanii se opresc la Siret e fiindcă nu 
mai pot, că Brăila e reluată, că Focşanii sunt amenin- 

  

  

Nenitzeseu lui avait dit que la r6union avait 6t6 avancâe 4 sa- 

medi, 

18 janvier. — Paul Thâodoru s'amâne aussi. Je ne cache 
pas ma pensce sur le mal] que fontă notre parti les tendances 
politiques des uns et les prâtentions de Impn Kostake de sou- 
verner au nom de Carp. Il me confirme Pabsence de toute 
action administrative, le temps pass en conversations, et sur- 

tout la pretention de Lupu d'appliquer les idâes politidues et 
le programme de Carp. 

Le communiqut constate un 6cheo du câtâ de Galatzi. Dâs 
hier le publie avait eu vent de quelque chose et Pon ne pa- 
lait de rien moins que de. la reprise de Braila. Incroyable, la 

propagation du moindre bruit en Roumanie. 

19 janvier, — Le jeu des nouvelles sensationnelles a re- 

ecommencâ. On a brusquement remis en ctat de dâtenlion quel- 

ques officiers qui avaient 6t6 laisses en liberte; Jean Duca, 
le pere de Pun deux. me dit trâs sârieusement: «Şlii de ce? ie 
merge rău». Et il exprimait une convietion. On ne doute pas 

dans le public que les Allemands s'arrâtent au Sereth paree 
qu'ils n'en peuvent plus, que Braila est repris, que Focşani 

a?
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țaţi, că Sofia este în pericol. Unii afirmă chiar că au 
auzit tunul unei lupte nu prea îndepărtate, din moment 
ce au și văzut lumina loviturilor de tun! — Din conver- 
saţiile avute cu unii şi eu alţii, şi mai aleş cu Arthur Ro- 
senberg, am impresia că Germanii au aflat de divergen- 
ţele Carp, Neniţescu. ete., şi că aceasta i-a impresionat 
rău. 

A plout cu găleata toată ziua : «ploaie cu băşiei» 
în plină Bobotează. Deaitminterea, nici un serviciu re- 
ligios exterior. 

20 Ianuarie. — Furtună toată noaptea şi ger uscat. 
Nici un comunicat azi dimineaţă. Veşti rele ? Întrerupe- 
rea telegrafului din cauza furtunei ? | 

21 Ianuarie. — Germanii se arată foarte cicălitori. 
Anchetă şi para-anchetă fiindcă sa împiedicat ca imobi- 
lul Rioşanu să fie transformat, în cazino; se spusese că nu 
se putea expulza un moşneag : s'a verificat dacă într'a- 
devăr tatăl locueşte la fiul său, căci fiul ar fi fost ex- 
pulzat pur şi simplu. — Corteanu bruseat de un loco- 
tenenţ obraznic cu ocazia unei distribuții de lemne a 

  

est menacâ,—que Sofia est en danger. Îl y en a qui affirment 
avoir entendu le canon d'une bataille pas trop 6loignâe, puis- 
qiils en ont apereu les lueurs. 

De conversation avec les uns et les autres, notamment 
Rosenberg Arthur, j'ai impression que les Allemands ont 
cu vent des divergenees Carp, Nenitzeseu, ele, ete. et gw'ils 
en sont mal impressionnâs, 

Il a plu ă torrants tonte la Journte. «Ploaie cu beşice» en 
pleine Boboteaza. D'ailleurs, aucun service râligieux ext6- 
rieur. 

20 janvier. — Ouragan toute la nuit. Gel sec. Pas de com- muniqu€ ce matin. Mauvaises nouvelles? Interruption tâl&gra- 
phigue par suite de mauvais temps? 

21 janvier. — Les Allemands se montrent tris pointilleux, Enquâte et surenquâte parce qu'on a empâche que la maison 
Rioşianu fut transforme en casino: on avait allâgu€ qu'on ne pouvait expulser un vieillard: on vârifie si râellement le pâre habite chez son fils, car le fils eut 646 simplement expuls6. — Corteanu, malmen€ par un lieutenant insolent ă !'occasion
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fost cițat la comandatură spre a se constata dacă el ar fi provocaţ scandalul. . 
— Comunieatul anunţă luarea Năneştilor, cap de Pod în regiunea Nămoloasa. 
22 Ianuarie. — «Monitorul Oficial» anunţă punerea în circulaţie a hârtiei-monede a Băncii Generale. Măreile Şi coroanele nu mai au curs pentru transacţii şi trebue să tie schimbate în bilete româneşti ale Băncei Naţionale sau ale Băncii Generale. Petersen mi-a spus -că cursul era de 80 ptenningi-—leul, Deci, este întoarcerea la pri- mult curs afişat de ei. Decretul este semnat de Mackensen. — Primesc de vreme o scrisoare dela maiorul Kram- mer, aghiotantul lui Mackensen, anunțându-mi «că ma- reşalul se însărcinează să transmită, prin ln, o scri- “soare către Rege, dar că țrebue să mă grăbesc, căci în curând toate trupele române de pe front vor fi schim. bate cu Ruşi». | 
Tocmai vine Maiorescu, ca să-şi facă o ideie de con- versaţia mea, cu Mareşalul. E] găseşte că această ofertă de a transmite scrisoarea, mea şi această posibilitate ad 

    

dune distribution de bois, a 6t6 cite au -sommandement de la place comme si c'est lui qui avait provoqu€ le seandale. Le communiqu6 annonce la prise de Nanesti, tâte de pont de la râgion Namoloasa. 
22 janvier, — D'«Officiel», annonea la mise en circulation du papier monnaie de la Banque Gânsrale. Les marks et les couronnes n'ont plus cours pour les transactions eţ doivent âtre changâs contre. billets roumains, ceux de la Banque Na- tionale ou ceux de la Banque Gânârale. Petersen m'a diţ que le cours 6tait 80 pfennigs &gal le len. C'est done le retour au premicr conrs affiche par eux. Le dâeret est sign6 par Mackensen. 

" Je recois de bonne heure une lettre du major Krammer, aide-de-camp de Mackensen, m'annoneant qu'il. se charge de transmettre par les lignes un Message au Roi, mais qui] fal- lait se presser parca que bientât sur le fronţ toutes les trou- pes roumaines seront relevâes par des Russes. Maiorescu vient precisement se faire une id6e de ma con- versation avec le Peldmarschal, Il trouve que dans cette offre „de transmettre ma lettre, le point de trâs haute importance
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misă de a putea corespunde prin mine, constiiue un 
punct de foarte mare însemnătate pentru. viitor. Am. 
seris imediat scrisoarea, pe franțuzeşte. Am dus-o întrun 
plic deschis lui Mackensen. Aghistantul m'a întrebat, 
dacă voese să văd pe Mareşal. Am declinat această o- 
fertă, dorind să las Mareşalului putinţa. de a examina. 
textul în afară de prezenţa mea. După un sfert de oră, 
aghiotantul îmi readuce scrisoarea, spunându-mi din. 
partea Mareşalului că trebue expediată repede. Deci a- 
probarea şia combinației mele şia. declaraţiunilor „cari: 
angajează autorităţile germane în caz de executare. —. 
Am alergat acasă pentru a sigila scrisoarea, pe care cu 
toată încrederea am fost rugat săo iau cu mine: 
(eu oferisem să adue cele neo:sare pentru a o sigila în 
prezenţa lor), am pus-o întrun al doilea plic, de astădată. 
scris pe românește, şi la orele 54 am retrimis'o maio- 
rului Kramer. Iată un bun început ! 

23 lanuarie. — Multă amărăciune la toată lumea; 
nu întâmnești decât oameni descurajaţi. Fiecare zi îşi: 
aduce erdonanţa şi cererile nesfârşite complicate de bru- 
talităţile poliţiei noastre, exasperează lumea, Chiar 

  

pour lavenir est cette possibilit6 admise de pouvoir cor-. 
respondre par moi ou avec moi, 

J'ai 6crit de suite ma lettre en francais. Je lai 
portâe sous enveloppe ouverte â Mackensen dans un pli ferme.. 
L'aide de camp m'a demand si je voulais voir le. marehal. 
Jai declin Poffre, desirant laisser au marâchal le loisir d'exa- 
miner hors ma prâsence le texte. Au bout d'un quart d'heure,. 
Tuide de camp me rapporte le texte en rae disant de la part 
du marâehal qu'il fallait vite V'expâdier. Done approbation de 
ma combinaison et des dâelarations qui engagent en cas d'ex6- 
eution les autorites allemandes. J'ai ecuru â la maison ca- 

"ebeter la leitre, qu'en toute confiance ou m'a pri€ d'emportar 
(javais offert d'apporter le necâssaire pour cacheter en leur: 
prâsence). — Je Vai mise dans une seconde enveloppe, cette 
fois-ei libellee en roumain etâă 5 b. % je la renvoyais au ma- 
jor Krammer. Une bonne besogne d'entamâe ! - 

23 janvier, — 'Beaucounp d'amertuime chez tont le monde: 
et lPon ne rencontre que gens dâsabusâs. Chaaue jour appor- 
te son ordonnance ct ses exigonces continuelles, compl ques- 
des brutalites de notre police, exaspârent le monde. Il fauț.
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astăzi trebue să se predea : armatei: 15.000 plăpămi, 

.20.000 cămăşi, 1000 blănuri, ete. şi pentru toate acestea 
n'ai decât câteva ore de răgaz ! 

— Pe de altă parte, Maiorescu şi. Mehedinţi îmi 

aducun raport al lui Bianu; în seara zilei de 22, poliţia 
germană a consemnat pe Bianu şi a expulzat tot per- 

sonalul Academiei; apoi, un locotenent bulgar. a: ridi- 

cat toate manuscrisele bulgăreşti ; secţia slavonă a fost 

absolut golită. Volume!e au fost, încărcate pe camioane 

şi mutarea a fost operată până la ora 1 dimineaţa. Apoi, 

“cheile au fost restituite lui Bianu, fără a-i lăsa o deşcăr- 

care oarecare. Mai mult chiar, Bulgarul sa plâns că lip- 

seau câteva, volume. (Ele sunt la Iaşi). La Academie s'a 
căzut de acord să-mi ceară părerea ; Maiorescu avea ae- 

“rul să creadă că voi putea interveni la Mackensen ; el 
veamintea precedentul deplorabil ereat: de autoritățile 

noasire cari au ridicat din Transilvania, scrisori de-ale 
" Domnitorilor noştri. — Dau sfatul să se redacteze un 

memoriu, bazat pe faptul că Academia este o instituţie 

independentă de Stat şi că ea este protejată -ca orice 

persoană particulară. în ceeace priveşte averea ci, de 

aujourYhui râme livrer ă Parmâe 15.000 couvertures, 20.000 
-chemises, 1000 fourrures, etc., et lor a pour cela quelques 
heures ă peine devant soi. 

D'autre part, Maiorescu et Mehedinţi m'apportent un rap- 
port de Biani: dans la soirâe de 22/23 la police allemande a 
-consign€ Bianu et expuls€ tout le personnel de Academie, 
puis un lieuteant bulgare s'est empar6 de tous les manu- 
.serits bulgares, — la section slavonne a 6t& absolument vide. 

Les volumes:ont 6t6 chargâs sur camions et on a dâme- 
nag6 jusqu'ă 1 h. du matin. Puis on a rendu les elefs ă Bianu 
:sans lui laisser' une dâcharge quelconqrie. Bien mieux, le Bul- 
:gare s'est plaint de ce que certaines volumes manquaient. (is 
scnt ă Iassy). On est tombâ d'accord î PAead&mie qu'on vien- 
drait prendre mon avis; Maiorescu avait Pair de croire que 

„je pourrais intervenir chez Mackensen; îl rappelait le fameux 
_prâcâdent de nos autorit6s ayant enlevt en Transylvanie des 
lettres de nos anciens souverains. Je donne le conseil de râ- 
«liger un m6moire bas6 sur le fait que PAcadâmie est une în: 
:stitution independante de PEtat et qw'elle est protâg6e comme
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convenţiunea dela Haga, Memoriul. va fi dus lui Mae- kensen. de Bogdan, Vicepreşedintele, prezent la Bucu- reşti. 
ă 

— In fiecare zi, asprimea ocupărei se accentuează. — Doi tineri ofiţeri, venind dela Vila Albatros, von Knobelsdorf şi von Schaeffer, cer a vorbi cu mine. Ei îmi spun în privinţa unui nou accident grav de drum de fer la: Ploeşti: «Nimic de mirare, impiegaţii sunt Aus= triaci !», » " | | 
24 Ianuarie. — Q delegaţie dela, Biăila, J. Berceanu şi directorii tutulor băncilor, vin să caute un împrumut pentru oraş, care nu poate face faţă pretenţiunilor ocu- pării. Conferinţă cu mine. Stătuese să se trateze cu Ban- ca; Generală, care poate va putea să consimtă la acesf împrumut; Ei îmi spun că situaţia. la Brăila este in- 'tolerabilă. Oraşul duce lipsă de toate şi spezele de în- treţinere ale armatei se urcă aproape la un milion pe lună. Şi nu se cunose cererile viitoare. Românii au pom- pat tot; Germanii au ridicat rămăşiţele şi Bulgarii au pustiit județul, căei oraşul le este aproape interzis. Spec- 

  

  

ÎN a a O N III —— 

tuute personne privâe, pour son avoir, par la ecnvention ue la Haye. Le mâmoire serait port6 ă Mackensen par Bogdan, le vice-president, prâsent â Bucarest, . 
Chaque jour la duretă de Y'oceupation s'accentue. E Deux jeunes officiers venant de la Villa Albatros, von Knobelsdorf et von Sehaetfer, demandent ă causer avee moi. Ils me disenţ au sujet d'an nouvel accident grave de chemin de fer ă Ploesti: «Quoi d'&tonnanţ ; les employes sont Autri- chiens !> 

24 janvier, — Dâlâgation de Braila, Ioan Berceanu et les directeurs de toutes les: banques. Ils viennent chercher un emprunt pour Ja ville, qui ne peut faire face aux exigences de l'occupation. Conf6rence avec moi. Je conseille en premier lieu de traiter avee Banque Gân€rale, qui pourra consentir peut-âtre cet emprunt. Ils me disent que la situation y est intol6rable. La ville manque de tout et les fraig d'entretien de larmâe montent â pres d'un million par mois. Les Rou- , mains ont tout pompă; les Russes ont tout dâvastt; los A]le- mands ont y ramassâ le reste et les Bulgares ont dâsol€ le departement, la ville leur &tant ă peu prâs interdite. Le spec-
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trul foametei a şi apărut. Ca peste tot, eeata distrugăto- 
"rilor, cu G&. V. Bibescu. a operat acolo în stil mare, dar 
tu excepţii scandaloase: toate morile au fost distruse, 
afară de una, prin ordin special: Moara Băncii Româ- 
neşti. Fabrica de ciment a lui Cantacuzino a fost distru- 
să dar acea ă lui V. G. Bibescu dela Comarnic a fost 
cruţată, după cum mi se asigură. Lumea suferă mai ales 
din cauza insuficienţei hranei. 

G. Stirbey îmi vorbeşte de proectul ciudat al lui 
Lupu Kostake, de a nu considera ca suficientă procura 
lăsată lui Seimeanu de către curatorii Agezămintelor 
Brâncoveneşti şi de a numi alţi euratori. Stirbey face 
observaţia că Statul n'are nici un amestec în această ad- 
ministraţie şi eu îi atrag atenţia că singurul Efor fiind 
Mitropolitul, ar fi necuviincios să se readucă acest prin- 
cipiu în discuţie : criza Ghenadie nu a avut altă origină, 
decât pretenţia Mitropolitului de a destitui pe Bibescu. 

Ciudată mentalitate la Lupu Kostake ! E] se crede 
mai mult ca un ministru. Este invitat la Darvari : de 
ce? Marta Bibescu îl consultă în toate împrejurările. 
Probabil că lovitura vine din partea aceasta, sau că vrea 

tre de la famine est dâjă lă, Comme partout, la bande des 
destrueteurs avec Georges V. Bibescu a opâr€ en grand; mais 
avec des exceptions seandaleuses: tous les moulins ont 6t6 
ann6antis, sauf un, par ordre spâcial, celui de la Banca Ro- 
mânească; la fabrique de ciment Cantacuztne a 6t6 dâtruite, 
mais celle de G. V. Bibescu ă Comarnic a 6t€, m'assure-t-on, 
&pargnte. Lon souftre surtout de la difficult de la nouvriture. 

Georges Stirbey me parle du projet bizarre de Lupu de 
ne pas considârer comme suffisante la procuration laisste ă 
Seimeanu par les curateurs de 'Brancoveneasa et de nomaer 
des curateurs. Stirbey fait remarquer que PEtat n'a aucune 
immixtion dans cette administration et je fais remarquer que 
le seul Ephore 6tant le Mâtropolite, combien il serait malsant 
de remettre ce prineips en discussion: la crize Ghenadie n'a 
pas eu d'autre origine que la prâtentibn du Mâtropolite de 
destituer Bibescu. " 

-Drâle de mentalit6 ehez Lupa. Îl se eroit plus qu'un mi- nistre. On invite ehez les Darvari: pourquoi? Marthe . le consulte ă tout propos. C'est de ee c6t6 que doit partir le couip.
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să căpătuiască un alt Radu Rosetti, ca la Eforia Spi- 
talelor. E 

„Berceanu îmi spunea că Lupu Kostake i-a declarat 
că nu face nimic fără să mă consulte. l-am dat o des- 
minţire absolută. | 

25 Ianuarie. — Primesc o scrisoare dela Calafateanu 
din Tulcea. Toată lumea administrativă a şters-o de 
acolo, dar populaţia, a rămas. Suferi, mai.ales, când vezi 
că împrejurul oraşului dispare tot. Fără ajutoare, va 
veni foametea. Chiar de ar mai fi mălai, nu. va mai 
fi combustibil nici pentru a fierbe mămăliga. Ei sunt 
zilnic  bombardaţi .de monitoarele ruseşti. Probabil 
că la aceasta se referea «operaţia militară neisbutită», 
despre care vorbeau cele două din urmă comunicate: 
Bulgarii trecuseră braţul Sf. Gheorghe şi s'au instalat 
pe malul de nord; astăzi. ei anunţă că s'au retras. 

26 Ianuarie. — A. Mayer, care era sufletul Einkaufs- 
kommission-ului,—astăzi locotenent în armată, şi ajutor 
al maiorului Kessler, — îmi spune că atâta vreme cât 
deţinuţii civili nu vor fi puşi în libertate, nu se poate 
spera un tratament binevoitor din partea Germanilor. In 

A moins de vouloir caser un autre Radu Rosetti, comme ă 
VEphorie des h6pitauz. Berceanu me disait que Lupu lui 
avait declare ne rien faire sans me consulter; je lui ai donne 
un dâmenti absolu. ! 

25 janvier. — Recu lettre Calafeteanu de Tuleea. Tout le 
monde administratif en a a6camp6, mais la population y est 
restâe. On y soufire surtout de voir tou disparaître autour 
de la ville. Sans secours, c'est la famine. Mâma avec du «mă- 
lai», on n'avrait pas de combustible pour cuire la «mămăli- 
ga». Ils son. journellement bombardâs par les moniteurs 
russes. C'est ă cela que r&pondait probablement op6ration mi- 
litaire manquse dont parlaient les deux derniers communi- 
qu6s: les Bulgares avaient passâ le bras St, Georges at s'6ta- 
ient installes sur la rive Nord; aujourd'hui, ils annoncent 
qu'ils s'en sont retirâ. 
26 danvier, — A. Mayer, qui 6tait lâme do PEinkaufskom; 
mission — aujourd'hui lieutenant dans Parmâe et adjoint de 
major Kessler — me dit que tant que les dâtenus civils 
n'auront pas 6t6 libârâs, on ne peut esp6rer un traitement prâ-
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oate cercurile, domneşte o excitare teribilă, care împie- 
dică pe oamenii politici să lucreze după placul lor. Nu se 
acordă nici un parlamentar fără o autorizare specială a 
Impăratului, şi dacă Mackensen mi la acordat. mie,, a- 
ceasta probează până la ce punct se ţine ca această afa- 
cere să fie regulată întrun mod satisfăcător pentru ei. 
Dacă se „obține, se poate cere orice. Mayer îmi spune că 
la Brăila s'a demontat toate morile supuşilor neutri, cu 
toate că ele fuseseră luate de Englezi, dar s'a lăsat să sub. 
siste moara Băncei Româneşti, cu toate că, dânsa nu lu- 
crase decât cu Germanii! (Vezi 24 Ian.). Mayer a fost 
câteva, zile în Ialomiţa : el poate certifica până la ce grad 
de brutalitate ajunsese măsurile de represiune ale lui 
"Tudor Oroveanu în contra internaţilor. Nici măcar pae 
pentru culcat! 

— Fanteziile reformatoare ale lui Lupu Kostake nu 
au diminuat, Dristorian a venit să-mi raporteze insisten- 

țele lui Paul 'Peodoru pentru a-l hotărî să primească unul 
din aceste locuri de pseudo-guvernator. pentru «<a aplica 
ideile d-lui Carp»! 

21 lanuasie. — Ziua Impăratului. Aseară, retragere 

  

'xenant de la part des Allemands. Îl y a dans tous les cereles 
une excitation terrible qui empâche les hommes politiques de 
faire ă leur guise. On ne donne pas de parlementaires sans 
une autorisation de lEmpereur et si Mackensen me l'a accordâ 
ela prouve ă quel point on tient 4 ce que cette affaire soit 
reglte ă leur satisfaction. Si on ! obtient, on peut tout exiger. 
Mayer me ait qu'ă Braila on a demontă 'toutes les minoteries 
-des sujeis neutres, qui pourtant avaient 616 prises par les 
„Anglais, mais on a laiss6 subsister celle de la Banca Româ- 
nească, qui pourtant avait travaill6 rien qu' avec les Alle- 
“mands. 

Mayer a 6t€ pendant quelques jours dans la Ialomitza: îl 
:peut certifier ă quel degrâ de brutalite 6taient arrivâs les s6- 
vices. de Tudor Oroveanu contre les internâs. Pas mâme de 
1a paille pour se coucher. 

Les phantaisies reformatrices de Lupu n'ont pas diminus, 
Dristarian est venu.me rapporter les insistances de, Paul 
“Fhtodoru pour le dâcider d'accepter une de ces places de 
-pseudo-gouvernenrs pour «appliquer les idâes de. Mr. Carp». 

21 janvier. — Pâte de. PEmpereur. Hier au soir rețraite
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cu facle; în timpul rugăciunei, mareşalul sa dat jos din Cazinul ofițeresc (Athân&e Palace) şi a ascultat niuzica, cu capul gol. Astăzi, paradă militară la parcul Carol şi. 
slujbă solemnă la Arenele Romane. Autorităţile noas- 
tre nau fost invitate pentru slujbă, ele depun cărţi. 

— Tzigara îmi spune că documentele luate dela A- 
cademie au fost restituite. afară de câteva bucăţi pur bulgăreşti. Deci demersul pe lângă Mackensen şi-a avut efectul ! | 

— După «Pester Lloyd», mi se comunică extracte din două discursuri ale lui Brătianu şi Take Ionescu. De reţinut că Brătianu. încă în 1912 — pe atunci simplu 
particuar. — se lăuda că ar, Îi spus ministrului Austro- Ungariei că România nu mai putea observa tratatele, 
căci nu mai «răspund intereselor» României. Este confir- marea, celor ce am gândit şi zis întotdeauna, că Brătianu urmând o politică a lui, se legase cu Rusia încă dela, so- sirea Marelui Duce Niculae Mihailoviei. | | 

Trebue citit şi reţinut ce-și pot permite să declare. aceşti oameni într'o Cameră românească ! 

aux flambeaux; pendant la priăre, le Feldmarâchal est des- cendu du Casino des officiers et a 6cout€ le morceau de mu- sique, tâte d&couverte, Aujourd'hui parade militaire au Pare Carol et messe sollennelle aux arenes romaines. Nos auto- „rites n'ont pas ât6 commandes pour le service; elles dâpo- sent des cartes. 
Tzigara me dit que les documents pris ă PAcadâmie ont: €t6 restituâs sauf quelques pi&ces purement bulgares. La a6- marche auprâs de Mackensen a done portă. 

D'aprâs le «Pester Lloyd», on me communique des extraits de deux discours insensâs de Bratiano et de Take Ionescu. A retenir que Bratiano dăs 1912 — simple particulier alors — se. vante d'avoir dit au ministre dAutriche-Hongrie quă la Rou- manie ne pourrait plus observer les traites, car ils ne r&pon- dent plus aux intârâts de la Roumanie. C'est la confirmation. de ce que j'ai toujours pens€ et dit que Bratiano, suivant une politique ă lui, s'âtait li6 â la Russie lors de l'arrivâe dâjă du grand Duc Nicolas Michailoviteh. ” 
A lire et ă retânir cs que ces insenses peuvent se permettre. dă proclamer dans une Chambre roumaine,
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28 Ianuarie, — Operații militare nule. — Dr. Wolff 
ne spune la Crucea Roşie că nu mai soseşte nimic de pe 
front; — Se află, după încărcările ce se făc la arsenal, 
prin activitatea liniei Giurgiu, că o mişcare de trupe are 
loe în această direcţie ; fie că se tem de teva în spre 
Sofia, fie că încearcă să strângă mai de aproape pe 

" Sarrail. 
29 Ianuarie. — [notăm în plină fantesie ; totul pare 

â Îi o farsă. Nu avem nici un singur agent admi- 
nistrativ instalat sau a cărui autoritate să fi fost re- 
cunoscută de ocupanţi şi, ținând seamă de elucubraţiile 
Hui Carp, se împarte țara (14 judeţe) în: patru guverhă- 
minte, se fac noi circumscripţii, se alcătuese hărţi şi se 
caută guvernatori ! Candidaţii aleşi, azi dimineaţă, sunt, 
după spusele: lui Verzea : Crăsnaru.  Rahtivan, Paul 
Fheodoru şi Ioneseu-Dolj. Carp a ameninţat pe Dristo- 
riari cu hotelul Imperial, dacă primește, dar el n'a 
prirăit. Dealtminterea cine merge la ministerul de Inter- 
ne. între orele Il şi 12. găseşte acolo pe Carp care dă qi- 
rective. Când te gândeşti. că noi Românii suntem aceia 
cari împing pe Germani la neobservarea art. 2 din Con- 

  

28 janvier. — Operations militaires nulles. Le Dr. Wolf 
nous dit ă la Croix Rouge qu'il ne lui arrive plus rien du 
front. On apprend, par les chargemenis faits A PArsenal, par 
Vactivit6 de la ligne Giurgiu, qu'un mouvement de troupes a lieu dans cette direction; soit qu'on eraigne quelque chose du 
cât6 de Sofia, soit qu'on cherche ă serrer de plus prăs Sarrail. 

29 janvier. — Nous nageons en pleine fantaisie; c'est presque de la fumisterie. Nous n'avons pas un seu! agent ad- 
ministratif installă, ou ont las oecupanits aient reconnu 
Pautorit€ et, donnant suite aux €lucubrations de Carp, on d€- vise le pays (14 d&partements) en 4 gouvernements, on trace 
de nouvelles cireonseriptions, on dresse des cartes et on cherche des gouverneurs. Les candidats, choisis ce matia, 
sont, au dire de Verzea: Crasnaru, Rahtivan, Paul Thâodoru 
et Ionescu-Dolj. Dristorian a 6t6 menacâ par Carp de Phâtel 
Imperial s'il n'acceptait pas, Et il n'a pas acceptă. D'ailleurs, 
de îi ă 12, dui va au Ministere de PIntârieur y trouve Carp 
qui sidge et donne des directives. Et dire que c'est nous, les. 
Roumains, qui poussons les Allemands ă ne pas observer
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venţia dela Haga, care prescrie: Respectul legilor. ţăre: 
ocupate ! 
„_. Verzea, expunându-mi azi dimineaţă mizeriile. lui fi- 
nanciare — el are 8 000.000 spese de ocupare, pe lună — 
îmi spunea că col. Bronsart, îl asigurase că D. Carp este 
acela «care cerea» această organizare !. | 

30 Ianuarie. — Au fost internaţi jandarmii pedeștri, 
lăsaţi de guvern la Bucureşti pentru apărarea oraşului, 
Şi cari la început a fost vorba să fie făcuţi prizonieri ; 
însă poliţia germană s'a servit de atunci de ei împreună 
cu garda lor poliţienească. — O primă dată ei au Lost 
convocați la Cişmigiu pentru un fel de inspecţie; eri, au 
fost adunaţi acolo în aceleași condiţii şi, apoi, conduşi la 
şcoala militară, unde au fost internaţi. 

Tagara, anunţându-mi aceste fapte, foarte nemulţu- 
mit, mi-a spus că autorităţile germane au devenit foarte 
nervoase. Știri rele ? Neînţelegeri între diferitele servi- 
cii ? Papt este că se recheamă ofiţerii lăsaţi liberi, şi se 
anunţă plecarea lor iminentă în Germania. 

Vart. 2 de la Convention de la Haye, qui prâserit:: respect aux 
1ois du pays occupă. | 

Le pauvre Verzea, pendant qu'il m'exposait, ce matin, ses 
miseres financitres — il va sur le pied de 8 millions frais 
doecupation par mois — me disait que le colonel Bronsart 
Pavait assurâ que c'est M. Carp «qui exigeait» cette organisa- 
tion ? . - : Ea 

30 janvier. — On a subițiment internă les gendarmes. â 
pied que le gouvernement avait laisses â Bucarest pour la dâ- 
fense de Ja ville, qwau dâbut on avait voulu faire prisonniers, 
alors que, depuis, la police allemande s'âtait servia d'eux 
-conjointement avec leur garde de police. Une premiere fois 
-on les avait convoquâs ă Cismegiu pour une sorte d'inspec- 
tion, hier on les a r6unis dans les mâmes conditions et de lâ 
on les a conduit directement A l'6cole militaire, ot: on les a 
internâs, . 

Tzigara en m'annoncant le fait, tr&s mâcontent du pro- 
-câd€, m'a dit que les autoritâs allemandes &taient tres nezr- 
veuses. Mauvaises nouvelles? Dissentiments entre les diîfâ- 
rents pouvoirs? Toujours est-il qu'on rappele les officiers 
laiss6s libres et qu'on annonce leur dâpart imminent pour 
YAllemagne.
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: 31 Ianuarie. — Merg cu G. Stirbey la sediul Guver- * 
nului, convocați fiind pentru o afacere a Crucei- 

Roşii. În faţa hotelului Boulevard se încărca gcaman- 

tane, şi Stirbey mă face atent că mereu se văd autumo- 
bile plecând, încărcate cit bagage ofiţereşti. Bronsart în- 

tâinit o oră mai târziu, îmi spune că Schaumbourg Lippe 

a plecat brusc eri pentru a ' merge pe frontul Alsaciei- 
Incontestabil că plecări de trupe au loc. Populaţia, foarte 
simţitoare, înregistrează toate acestea. Aşa de exemplu, 

d-na Lea Slătineanu mă întreabă dacă este adevărat că 
pleacă Germanii, şi că nu vor rămâne decât Bulgarii la, 
Bucureşti. 

— Comunicatul este foarte laconie: Mari lupte de 
arti'erie, cu intermitențe între Anere și Somme şi ata- 
curi franţuzeşti respinse pe înălţimea 304; aproape ni- 
mie aiurea, Or, un ofer, von Bruzewo-Mielzynski, a 

spus că frontul occidental merge prost, Mulhouse $ şi Sar- 

rebruck sunt evacuate, dar tot mai ţin. 

S'a rechiziţionat tot palatul Stirbey pentru a face uni 
«Offiziersheim». Se pare că sa deschis şi sa scotocit, ” 

peste tot. 

  

31 janvier. — Nous nus rendons, Stirbey et moi, au siege 
du gouvernement; convoeation pour une affaire de la Croix. 

Rouge. Devant !hâtel du Boulevard on chargeait des valises 

et Stirbey me fait remarquer que tout le temps il voit des 

autos filer avec des bagages des officiers. Bronsart (rencon- 

tre une heure apres) me dit que Schaumbourg-Lippe est su- 

bitement parti hier, pour aller sur le front de l'Alsace. Il y a 

încontesfablement des departs de troupes. La population, 

tres sensible, enregistre tout cela. Ainsi, Lea Slatineanu me 

demunde sil 6tait vrai que les Allemands s'en vout et qu'il 

ne restera que dos Bulgares ă Bucarest. 

Le ecommuniqu est ultra-laconique: luttes puissantes. 

dartillerie, avec intermittence entre PAncre et la Somme et 

attaques des Francais sur la hauteur 304 repoussâs; rien de . 
p.us nulle part. Or, un officier, von Brudzewo-Mielzyuski, 

a dit que le front oceidental allait mal et que Mulhouse et 
Sarrebruck 6taient evacu6s, mais tenant encore. 

On a requ'sitionn€ tout le Palais Stirbey pour en faire 

un «Oifiziersheim». Il paraît qwon u tout ouvert et les em- 

ploy& de la maison disent qu'on a un peu fourrage.
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70 de otiţeri au fost porniţi în Germania; printre ei erau şi 17 Ruşi, pe care am tost siliţi să-i îmbrăcăm. Le lipseau absolut toate. 
«Gazeta» dă un ordin de zi a] lui Stratilescu, care dacă este adevărat, aruncă o lumină, tristă asupra men- talităţii unor cercuri militare. 
— Simionescu-Râmnigeanu soseşte dela Focşani, EI a refuzaţ să meargă la laşi pentru Parlamenţ, cu toate chemările şi amenințările. Acelaşi lucru cu deputatul Cristof, pe care îl aduce cu el. Acesta a fost pentru câte: va şedinţe la Iaşi, dar s'a întors la Focşani pentru a se lăsa să fie luat de Germani cu aproape toţi depuţaţii şi | senatorii Jecali.. Şedinţele Cameiei au fost scurte şi ani- mate. Se pregătise lui Brătianu un vot de blam pe în- doita temă : înlăturarea lui Tlieseu şi guvern naţional. Asupra primului punct, Brătianu a cedat înăintea des- chiderei Parlamentului: Prezan a fost numit şef de Siat Major şi Iliescu trimis la Paris.. O lege a hotărât că ori- ce şef fără comandă să fie de Plin drept pus la retra- gere dacă nu «e însărcinat cu o altă misiune ; de aci mi- „siunea lui Ilieseu la Paris ! Asupra punctului al doilea, 

  

  

E SIRIO _ Soixante dix officiers ont 6t6 embarques pour l'Allemag- ne. Îl y en a eu aussi 17 Russes que. nOUuș avons dă habil- ler, Ils 6taient absolument depourvus de tout, Le journal donne un ordre du jour de Stratileseu, qui, sil est vrai, jette une triste lumitre şu» la mentalit€ de cer- taines cereles militaires, 
Simionescu-Ramniceanu arrive de Focsani. Il a refuse d'aller ă Iassy pour le Parlement malgrâ le train special, ls3 appels et les menaces, Il en est de mâme du deputs Cristoi qu'il m'amâne, celui-ci a 6t6 pour quelques seances ă Iassv, mais il en est revenu pour se laisser prendre a Poesani avec la presque totalită des dâputes et senateurs locaux. Les s6ances de la Chambre ont st courtes et mouvemen- tces. On avait prepars â Bratiano un vote de blâme sur le -double theme: ren+oi d'Iliescu et gouvernement national. Sur „le premier point Bratiano a câd6 avant Pouverture du Parle- ment: Prezan a 6t6 nomms chef d'Etat Major et Iliescu en- voy6 ă Paris. Une loi a dâeid6 que tout chef priv de son “commandement 6tait de plein droitmis ăla retraite sil n'est pas pourvu d'un autre emploi ; de lă, la mission de Iliescu ă Paris! Second point, Bratiano n'a câdâ que le second jour.
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Brătianu n'a cedat decât a doua zi după deschiderea Ca- 
merii. Pherekyde, Costineseu "Take Ionescu fără porto- „„Xoliu; Mortzun. preşedinte al Camerei, Porumbaru, pre- 
şedinte al Senatului; restul, aşa, cum a fost anunţat: M, 
“Cantacuzino, Greceanu, Mârzescu Şi Istrati. Discursurile 
lui Brătianu şi lui Take Ionescu, notate la 26 Ianuarie. 
Regina ar fi plecat; se spunea că şi Regele, dar la 16/29 
Decembre EI era la laşi. — Banca Naţională, mutaţă în 
Rusia; M. Blank, pe punctul de a face la fel. 'Toată lu- 
mea este sub impresia oxprimată de Brătianu în audien- 

“țele date deputaţilor: «Dar Foeşanii cad, cad şi Iaşii 
după 10 zile». — Care este, atunci, misterul opririi Ger- 
manilor ? ! 

D-l Cristof afirmă că Brătianu ar fi spus deputaţi- 
lor: «Quadrupla Înţelegere impune ca Parlamentul să în- 
'soțească guvernul şi dacă va trebui ca, guvernul să treacă, 
în Rusia, trebue ea, membrii Parlamentului să emigreze 
şi ei». Unii deputaţi obiectând că mijloacele lor nu Je 
permit acest exod, Brătianu i-a asigurat că guvernul va 
lua totul în sarcina sa. — Ca, şi în Serbia! 

1 Februarie, — Ninge mereu. De câţiva ani nu sa 
mai văzut aşa ceva! 

de Ponverture de la Chambre. Pherâkyde, Costinescu, Take 
Yonescu, sans portefeuille; Mortzun prâsident Chambre, Po- rumbaru president Senat; le reste tel qu'on la annone&: M, 
Cantacuzâne, Grecianu, Marzescu et Istrati. Les discours de Bratiano et de Take notes 26 Janvier. La Reine seraiţ partie. “On disait que le Roi aussi, mais le 16 dâcembre îl stait a 
Iassy. La Banque Nationale demânagâe en Russie; M, Blank 
sur le point d'en faire autant. Tout le monde sous Pimpres 
sion exprimâe par Bratiano dans les audiences accordâes aux 
dâputes: «Si Focsani tombe. Iassy tombe aussi apres dix 
jours». — Quel est alors le raystere de Parvât des Allemanăs? 

M. Christof affirme que Bratiano aurait dit aux deputâs: 
«La Quadruple Alliance exige que le Parlemenţ accompage le gouvernement et que, sil faut passer en Russie, les mem- 
bres du Parlement emigrent aussi».—Certains deputâs ayau 
objeete que leurs moyens ne leur permettent pas cet exode, 
„Bratiano les a assurâs que le gouvernement prenaiţ tout â 
sa, charge. — “Tout comme en Serbie!



400 NOTE POLHICE —'1917 

— Au venit la comitet până şi cei pe cari nu-i ştiam 

în Bucureşti, ca Gr. Andreescu. A lipsit Neniţescu, care. 
n'a dat semn de viaţă şi Paul Grecianu, care s'a scuzat,. 

pe motiv de sănătate; 22 persoane. Am pus limpede ches- 
tiunea reformei admiistrative a lui Lupu Kostake şi 
am declarat că ea se face fără ştirea şi fără concursul 
meu şi că partidul conservator nu ia răspunderea îndoi- 

tei greşeli: întâi dea se sugera Germaniei violarea, iegi- 
lor române, contrar art. 7 al convenției dela Haga; al doi- 

lea de a se proceda la o organizaţie din care se exclude Do- 

brogea. ca, şi cum o părăsim. Paul Teodoru, care s'a sim- 
țit vizat a dat explicaţiuni că nu se fâce politică, că ţara. 

cere o organizaţiune de oarece totul piere că trebue unire 
cu Carp. — Eu: «Inainte de a se face inspectorate, de: 
oarece guberniile au trăit, trebuiau organizate adminis- 

traţiile ce sunt de inspectat; de 2 luni pretinşii prefecţi 

nici nu pot eşi din Bucureşti». — Arion: «Şi cu Carp ar 

trebui să ne împăcăm susținând marota lui, şi cu Ger-- 

manii ar trebui să ne punem bine, ajutându-i; şi eu am: 

dreptate, şi...» — Maiorescu mă susţine energie, căci alt- 
ceva este să provoci tu răsturnarea legilor tale, altceva 
să te supui unei impuneri. Dar nu trăim pentru ziua de- 

azi, ei trebue să vedem ce va fi ţara la pace. Rău atunci 
de cei ce vor rătăci pe căile antidinastice, rău de cei 
ce vor fi pus la cale o răsturnare a legilor noastre, care 
nu vor sta un minut în picioare după ce se vor fi retras. 
Germanii. Şeful partidului a avut dreptate să degajeze 
răspunderea lui. Pentru persoanele cari colaborează, par-. 
tidul nu are să se preocupe, îndată ce ele nu angajează 

partidul. 

S'a dat pe urmă întindere chestiunei Carp, şi am fost 
silit să dcstăinuesc excluderea formală rostită de el ecn- 

tra lui Maiorescu. — Au vorbit: I. Berceanu, Gr. Canta- 

cuzino, Rahtivan. C. Rădulescu, ete. Am afirmat ritos 

că voiu menține disciplina şi că voi veghea ca partidul 

să nu dea impresia că se destramă, când el zilnic spo- 

reşte şi se afirmă, 
— Intro convorbire ce am avut cu co). de Stoltzen- 

berg pentru Crucea Roşie. am găsit o vădită dorinţă de- 
a fi amahi] si condeseendent.
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2 Februarie. — Germania anunţă întărirea războiului 
submarin. Va fi un război neînduplecat. Discursul lui 
Bethman-Holweg afirmă că «frontul lor este solid pre- 
tutindeni şi că pretutindeni dispun de rezervele nece- 
sare... Situaţia militară generală ne permite să iuăm asu- 
pra noastră toate consecinţele pe care le-ar putea avea un 
război submarin nelimitat». Limbagiu foarte ferm. Acum 
se înţelege de ce ofensiva pe Siret a fost oprită. Presupun. 
că, se întăreşte frontul occidental pe care se va produce 
reacţiunea în contra 'blocusului declara şi care cuprinde 
coastele Angliei, Franţei şi Mediteranei. Sunt tocmai 
trei zile de când Anglia a declarat blocusul unei regiuni 
care încercueşte Olanda şi o porţiune a Danemarcii : re- 
plica, w'a fost aşteptată multă vreme. | 

— Paul 'Teodoru îmi trimite demisia, lui, pe care o 
refuz. (Ea n'a fost reînoită). 

3 Februarie. — Primesc vizita lui N etehammer. E 
nu-mi spune nimic rou. Ca şi mine se miră de înceti- 
neala Germanilor pentru a organiza o administraţie. 

— Teigara îmi confirmă ceeace îmi spusese eri Lupu 
Kostake, şi anume că perchiziţii au fost făcute la Pala- 
  

2 f&vrier. — T/Allemagne annonee le renforcemenţ de la 
guerre sous-marine. Ce sera la. guerre ă outrance. Le diseours 
de Bethmann-Holweg afiirme que «leur front est partout solide et que partout îls disposent des râserves nâcesaires... 
La situation militaire genrale nous permet de prendre sur nous toutes les consâguences que pourrait avoir une guerre 
de sons-marins, illimitâe». — Langage tr&s assur. On com- prend maintenant que Poffensive Sereth a 6t6 arrâte. Je 
suppose qu'on garnit le front occidental, sur lequel se pro- 
duira la râaetion contre le large blocus dâclarâ ef qui com- 
prend les câtes de PAngleterre, de la France et de la Mâdi- 
terrante. Îl y a juste trois jours que FAngleterre a dâclar6 
le blocus d'une râgion encerelant la Hollande et une portion 
de Danemark; la replique ne s'est pas fait attendre. 

Paul Theodoru m'envoie sa dâmission. Je la refuse, Elle 
n'a pas 6t6 renouvellâe depuis. 

3 fevrier. — Visite de Netzhammer; il ne m'apprend rien de neuf. Comme moi il est 6tonn6 de la lenteur des Allemands 
ă organiser une administraţion, 

'Tzigara me confirme ce que m'avait dit hier Lupu Kosta- che, ă savoir que des perquisitions onţ 6t6 faites au Palais 

26%
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tul Regal de către poiiţia, secretă germană. Ordinul a ve- 
nit de sus de tot. Se pare că sa găsit ceva. Un dicţionar 
cifrat a tost ridicat. Nimenea nu poate şti ce importanţă 
poate avea operaţiunea. aceasta. 

Arestările au să ia mai multă amploare. Austriacii 
vin şi ei cu listele lor. Aceasta este confirmarea celor 
anunţate de Rosenberg. Vice-consulul Taxis este însăr- 
cinat cu această treabă. 

— Am văzut pe Tulff von 'Tscheppe şi Weidenbach. 
Mi-a acordat ceeace cerusem pentru Crucea Roşie. In po- 
litică, după insistenţele mele, guvernatorul se scuză că 
n'a putut încă să facă nimic pe un teritoriu aşa de în- 
tins; n'a trecut nici o lună de când este aci. Eu profit 
pentru a-i spune că cel mai bun lucru ar fi să lase admi- 
nistraţia aşa cum este organizată; mau decât să ceară, 
sub răspunderea noastră, candidaturi de prefecţi buni 
şi poate să contopească câteva subprefecturi... — «Chiar 
aşa avem de gând să procedăm>. — Mă tem să nu fi în- 
țeles şi el că eu doream contopirea judeţelor în provin- 
cii. — E] a făcut un apel călduros la concursul nostru. 

  

Royal par la police seerâte allemande. IPordre est venu de 
tres haut. Il semble qu'on ait trouve quelque chose. Un chiffre 
a 6t6 pris. Nal ne sait quelle importance a pu avoir Popâra: 
tion, 

Les arrestations vont prendre de Venvergure. Les Autri- 
chiens arrivent avec leur liste, C'est la confirmation de ce 
qwavait annonc6 Rosenberg. C'est le vice-consul Taxis qui est 
charg& de cette besogne. 

Vu M. de Tiilf? et Weidenbach. Il m'a accordă ce que ja 
vais ă demander pour la Croix Rouge. En politique, sur mes 
înstances, le gouverneur s'excuse de n'avoir rien pu encore 
faire sur un si grand territoire: îl n'y a qw'un mois qu'il est 
lă. J'en profite pour lui dire que le micux serait de laisse 
Padministration telle qu'elle est organis6e, quitte ă exiger, 
sur notre responsabilită, la prâsentation des bons prefets et 
quitte ă râunir quelques sous-prâfectures.., «C“est ce que nous 
voulons faire». | 

Jai peur qu'il ait compris que moi aussi je souhaite ia 
r6union des dâpartoments en province. Il a chaleureusement 
fuit appel ă notre concours, car c'est «par nous quv'ils veulenţ
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căci «prin noi vor să administreze». Apoi mi-a, emis opi- 
nia, ciudată, că poate nici Regele Carol n'ar fi putut să 
reziste și că acest sentiment i-a pricinuit moartea. — 
Am răspuns că poate Regele Carol n'ar fi putut să îm- 
pingă ţara întrun războiu alături cu Germania, dar de 
sigur el ar fi menţinut neutralitatea. — E]: «Nici odată 
neutralitatea d-voastră n'a fost amicală». — Eu: «O 
ştiu şi destul am luptat, în chestia, munițiilor, ca, să fie 
amicală». — EL: «De ce Regele Ferdinand a urmat o 
aită cale ?» — Eu: «Sigur din slăbiciune». — EL: «In- 
ştimţările nu lipseau, şi ataşatul d-voastră militar, foarte 
pătrunzător, a vestit la timp, cum a făcut-o şi Stoftel în 
Franţa». (Notez aci că Mackensen îmi spusese că la A- 
lexandria, Sau găsit hârtiile lui Mircescu şi că ele au 
tost proba evidentă a sincerităţii sale. Se temuse ca el să 
nu fi jucat o comedie, atât era puţin de crezut că nu se 
va, ţine socoteală de avizul său !) Guvernatorul îmi spu- 
ne că România se va, ridica şi că trebue examinat viitorul 
cu bărbăţie. EI laudă pe soldatul .român. care sa bătut 
foarte bine. «Alături de noi, voioşi vam fi dat Basara- 
bia». — Am avut grija să spun că dacă în momentul 

  

administrer». Il -m'a 6mis Popinion bizarre que peut-âtre la 
Roi Carol lui-mâme n'aurait pu râsister et que c'est ce senti- 
ment qui Va tus. J'ai râpondu que peut-âtre le Roi Carol n'ap- 
rait pas pu entraîner le pays dans une guerre ă cât de PAlle- 
magne, mais que siremenț il aurait maintenu une neutralite, 
Lui: Jamais votre nentralit€ n'a 6t6 amicale. — Moi: Je le 
sais bien et j'ai assez lutte dans la question des munitions 
pour quelle le fât. — Lui: Pourguoi le Roi Ferdinand a-til 

"suivi une autre ligne? — Moi: Par faiblesse certainemenţ,. — 
Iui: lies renseienements ne manquaient pas et votre attachâ 
militaire; tres clairvoyant; a averti, comme Stoffel Pavait 
fait en France, (Je note ici que Mackensen m'avait dit quă 
Alexandria on a, trouvâ les papiers de Mireescu et qu'ils ont 
8t6 la preuve 6clatante de sa sinceritâ. On avait eu peur qu'il 
n'eut jou6 la comedie, ă tel point îl 6tait peu croyable qu'on 
ne tint pas compte de ses avis). — Le gouverneur me dit que 
la Roumanie se relăvera et qu'il faut virilement examiner Pa- 
venir. Hiloges pour les soldats roumains qui se sont trâs bien 
battu. «A cât6 de nous, nous vous eussions volontiers donnâ 
la Bessarabie». J'ai eu soin de dive que si lors du contrat anglais
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contractului englezesc, Bussche ar fi fost mai energic, 
poate că nu am fi avut guvernul Brătianu până la urmă. 

Relativ la starea, finanţelor şi solda ofiţerilor, 'Tilff 
îmi spune: «Stabilim un stat şi cum nu sunt încă veni- 
turi, vom face un «Vorschuss» la ministerul finanţelor. 
Ofițerii vor primi soldele lor, dar poate nu întregi». Este 
foarte optimist asupra cantităţei semănăturilor de 
toamnă ! ! 

4 Februarie, — Apare o ordonanţă asupra cartelei de. 
pâine. Rațiunea este de 140 de grame. Stilul este foarte: 
puţin clar, ca în toate ordonanţele publicate. 

— Se ridică toţi ofiţerii lăsaţi liberi până astăzi şi 
foarte greu se obţine excepţii. Azilurile noastre «Tonola» 
şi «Cercul Militar», de abea se goliseră prin plecarea; ce- 
lor ce sau trimis în Germania, şi iar sau umplut. Un 
oarecare căpitan Oswald, fost impiegat la legaţiunea, ger- 
mană, este acela care cercetează hârtiile cu foarte puţină 
bunăvoință şi băgare de seamă : se iau cât mai mulţi. 
Henri Bogdan şi Const. G. Manu, primul niciodată mo- 
bilizat, iar celalt care n'a făcut măcar un minut de ser- 
viciu militar. au scăpat cu cea mai mare greutate. 
  

Bussche avait 6t6 plus &nergique, nous n'aurions peut-âtre- pas eu le gouvernement Bratiano jusqw'au bout. 
Pour l'6tat des finances et la solde des officiers, lui: nous 

6tablissons un âtat et comme îl n'y a pas encore de revenus, 
nous ferons «ein Vorschuss» au Ministere des Finances. Les. 
officiers recevront leur solde, mais peut-âtre pas en entier. 
Tr&s optimiste quant ă la quantit6 des ensemencements 
d'automne, 

4 fevrier. — Ordonnance sur la, carte de pain. La ration: est de 140 gr. La redaction, comme celle de toutes les ordon- 
nances publices, est aussi peu claire que possible. 

On cueille tous les officiers laiss6s jusqu'ă ce Jour libres. et lon est trâs sâvăre pour les exemptions. Nos asiles «To- nola» et «Cerele Militaire», â peine vidâs, apres les dâparts. de ceux qu'on a envoyt en Allemagne, sont de nonvean pleins, C'est un capitaine Oswald, ancien employ6 de la l&gation 
d'Allemagne, qui examine les papiers avec peu d'amânită et 
d'attention: on prend le plus qu'on peut, Henri Bogdan st Constantin G. Manu, Pun jamais mobilis, 'autre r'ayant pas fait une minute de service, ont eu toutes les peines du monde: 
pour s'en tirer.
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5 Februarie. — Deputatul Coandă şi pastorul Muller 
au venit să solicite ajutoare şi să caute bani. Mizeria 
este îngrozitoare la Piteşti. Nimeni nu are un ban 
şi comuna este în neputinţă de a face faţă sarcinilor răz- 
boiului: ea a trăit din grâul ei, pe care Pa vândut popu- 
laţiei sub formă de pâine, Coandă povestea că două femei 
şi cinci copii refugiaţi într”o singură odae, din cauza, lip- 
sei de combustibil, mau avut dela Crăciun decât puţin 
mălai pentru a se susţine. In câmpul de prizonieri — 
8000 ! — domneşte tifosul recurent; mor între 20 şi 26 
pe zi ; tifosul şi-a făcut apariţia şi în două spitale, unde 
se află Germani. In spitalele noastre — ale Crucei Ro- 
şii, — căci altele nu mai există — răniții sunt acoperiţi 
de insecte, căci nu mai există nici petrol, nici nimic alt- 
ceva pentru deparazitare. 

Mizeria este atât de mare încât Germanii au propus 
să facă monedă, constituind ca ipotecă casele celor ab- 
senţi. Am scris lui Lupu Kostake că sunt gata să mă 
consult cu dânsul, cu delegaţii şi cu Kiriaceseu dela Fi- 
nanţe: aştept răspunsul, 

— Gazeta ne dă textul unei telegrame «Reuter» care 

    

  

5 f6vrier, — Le dâput6 Coanda et le pasteur Miillex sonţ venus solliciter du secours et chercher de Pargent. La aâtresse est terrible ă Pitesti. Personne n'a le sou et la commune est dans LPimpossibilit€ ds faire face aux charges de la guerre : elle a vâcu de ses blâs quelle a vendus sous forme de pain â la population. Coanda disaiţ que deux femmes st 5 enfants refugi€s, dans une seule chambre, faute de combustible n'ont eu qu'un peu de farine de mais pour se soutenir depuis Noăl. Au camp des prisonniers — 8000 — typhus recurrent; il en meurt 20 ă 26 par jour; le typhus a fait son apparition dans deux hâpitaux aussi ouă i] y a des Allemands. Dans nos hâ- titaux — Qroix Rouge, — car i] n'y a pas autre chose, les bless6s sont couverts de bâtes, il n'y a plus de pâtrole ni rien peur d6parasiter, La mistre est telle que les Allemands ont propos6 de battre nonnaie en constituant comme hypothăgue les maisons des absents. Jai Eerit ă Lupu Kostache que jEtais prât â confârer avec lui, les dâlâguâs et Kiriacescu des Finances : j'attends la r&ponse. 
Le journal nous donne le texte d'un tâl&gramme Reuter
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anunţă ruperea relaţiilor diplomatice între Statele-Unite 
şi Germania, şi rechemarea lui G&rară dela Berlin. Era 
de prevăzut, după declaraţia de întărire a războiului 
submarin. Discursul Cancelarului viza clar această even- 
tualitate. Această noutate trebue să fi impresionat pe 
neutri. Eu însumi am fost viu impresionat. 

— Dintr'o conversaţie ce am avut-o cu V. Maltezea- 
nu, care se grăbise să primească o prefectură, cred îna- 
inte de a mă fi consultat, şi care astăzi este foarte plie- 
tisit că a căzut la o şefie de plasă, rezultă că faimosul 
proiect al lui Carp, adoptat; de Germani, a ajuns la supri- 
marea, prefecturilor. Sunt sub-pretecturi mărite şi un 
aşa zis guvernator la Ploeşti, Craiova, Piteşti şi Călă- 
raşi, plus guvernul central din Bucureşti. 'Trebue să 
cunoşti puţin țara ca să nu vezi toate conflictele de com- 
petinţă care sunt la orizont. 

— Darvari află dela Reuss că s'ar putea ca, Germanii 
să se retragă pentru a lăsa numai Austriaci în Româ- 
nia (?); că Bulgarii au început, chiar aci la noi, să se îm- 
partă în partizani ai Rusiei şi în partizani ai Germaniei; 
că divizii bulgărești s'au predat Ruşilor în regiunea Brăi- 
  

annoncant la rupture des râlations diplomatiques entre les 
Etats-Unis et PAllemagne et le rappel de Gârard de Berlin. 
C'6tait â prâvoir aprăs la deelaration sur le renforcement de 
la guerre des sous-marins. Le discours du Chancellier visait 
ciairement cette &ventualitâ. Sur les neutres cette nouvelle a 
dă faire impression. J'en ai ressenti moi-mâme une tres vive, 

D'une conversation que fai eus avec V. Maltezeanu, qui 
s'6tait empress6 d'accepter une prâfecture, Je crois mâme- quw'avant de me consulter, et qui aujourd'hui est tres ennuy6 
de dâgringoler chef «de plasa», il resulte que le beau projet - de Carp, adopt6 par les Allemands, a abouti ă la suppression 
des prâfectures. I] y a des sous-prâfectures agrandies et le soit disant gouverneur: ă Ploesti, Craiova, Pitesti et Calarasi, plus le gouvernement central de Bucarest. Il faut connaître 
tres peu notre pays pour ne pas voir tous les conflits de com- 
pâtence qui sont â Phorizon. 

Darvari tient de Reuss qu'il se pourrait que les Allemands- se retirassent pour ne laisser que des Autrichiens en Rou- 
manie (?); que les Bulgares ont commencâ, mâme ici ehez 
nous, ă se diviser en partisans de la Russie et en partisans 
de PAllemasme; que des divisions bulgares se sont rendues
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lei (?); că, sub nici un cuvânt, nu se va trece peste linia. 
Siretului şi că nu trebue ajutată mişcarea antidinastică 
a unora, căci nici măcar Germanilor ea nu ar fi plăcută !? 

6 Februarie, — Am vorbit cu Bronsart în privinţa 
unor «Ausweis» şi în privinţa eliberării, dacă e posibilă, 
a lui Dobrescu. I-am atras atenţia asupra marei dificul- 
tăţi a campaniei agricole, din cauza lipsei de organizare; 
el mi-a răspuns că se va aduce tractoare. Eu: «Dacă 
vor mai putea, sosi şi dacă va mai fi combustibil»... Că 
se va da sămânță, dar că repartiţia. vitelor de muncă şi 
chiar a, oamenilor retraşi de pe front este foarte grea şi 
se face cu foarte mare anevoinţă din cauza zăpezei şi a 
frigului. Dunărea devenind improprie navigaţiunii, tot, ce 
venea pe apă a trebuit să ia calea, uscatului; una din căile 
noastre ferate (Predeal) nu funcţionează, aşa că transpor- 
tul cărbunilor, evacuarea trupelor în mişcările lor continue 
de schimbări, transportul materialului, ete. opresc liberta- 
tea. necesară circulaţiei. In ceeace priveşte măsurile adop- 
tate pentru liberarea pe cuvânt a ofiţerilor, autorităţile 
nu primesc pe cuvânt decâţ pe doctori, ingineri şi pro- 

  

aux Russes du câte de Braila (7); que sous aucun prâtexte 
cn ne dâpassera la ligne du Sereth et qu'il ne faut en rien 
seconder les sllures anti-dynastiques de uns, car ce ne serait 
pas agrâabla aux Allemands eux-mâmes (9!). 

6 î&vrier. — Au sujet de certains «Ausweis» et de la lib- 
ration si possible de Robert Dobrescu, caus6 avee Bronsart, 
Jai attir6 son attention sur la grande difficult de la cam- 
pagne agricole, faute d'organisation; il m'a dit qu'on aura ! 
des tracteurs. Moi: Sils peuvenț; arriver encore et sil y a 
du combustible...; qwon donnera, les semences, mais que la r6- 
paziition des animaux de travail et mâme des hommes retivâs 
du front — 6tait trâs difficile et devenait trăs lente par 
suite de la neige et du froid. Le Danube devenu non navigable, 
tout ce qui venait par eau a pris la voie da terre; une da nos 
lignes (Predeal) ne fonetionne pas, de sorte que le transport 
du charbon, l&vacuation des troupes dans leurs mouvements 
et changements continuels, le transport du matâriel ete, etc, 
empâchent qw'on ait la libertâ de circuler, n6cessaire. Sur les 
normes adoptâes pour la libertâ sur parole des officiers, les. 
autorites m'acceptent sur parole que les medecins, les ing6-
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prietari rurali cari îşi lucrează moşiile. Eu am insistat 
asupra a două puncte: Aveţi încredere în organele ad- 
ministrative, dacă vi se dă un personal bun; aveţi în- 
credere în agricultori de orice rang, dacă le daţi speram . 
ţa unui preţ bun, — şi lăsaţi-i să lucreze; să maveţi însă 
nici un fel de încredere în personalul polițienesc. 

1 Februarie. — Capăt, asupra primei şedinţe a Ca- 
merei, note foarte interesante dela un evadat, scăpat din 
internare. 'Trebue să fie un informator de o rară deștep- 
tăciune. Discursurile lui Brătianu şi Take Ionescu sunt 
în fond ceeace ştiam noi din gazete. (Nota din 26 Ian.i 
Dar, detaliile sunt foarte instructive. 

Camera sa deschis la 9/22 Dec. la Iaşi, la Teatru. In 
discursul său, Brătianu zice că la Constanţa, cu prilejul 
vizitei Ţarului, el a aflat că dacă Austro-Ungaria atacă 
Sârbia, Rusia va declara războiul Şi că el adusese acest 
fapt la cunoştinţa Vienei şi Berlinului, cari erau deci 
prevenite. Ori, la Consiliul de Coroană dela Sinaia, Bră- 
tianu a declarat că dacă i sar fi comunicat nota austriacă, 
dela, care a pornit războiul, el ar fi putut să vestească că 

  

nieurs et les proprietaires ruraux travaillant leurs terres. 
Moi: J'ai insist& sur deux points: ayez confiance dans les 
organes administratifs, si on vous donne un bon personnel; 
ayez confiance dans les agricultures de tous rangs, si vous 
leur donnez Pappât dun bon prix et laissez-les agir ; n'ayez 
aucune confiance dans le personnel policier. 

1 fâvrier. — Sur la premiăre sâance de la Chambre, des 
notes trâs intâressantes d'un âvad6 sorti dinternement, Ce 
doit âtre un informateur d'une rare intelligence. Les discours 
de Bratiano et de Take Ionescu sont, au fond, ce que nous 
savions par les journaux. Mais les dâtails sont trâs instruetifs. 

La Chambre a ouvert le 9/22 decembre â Iassy, an Thââ- 
ie, Dans son discours, Bratiano dit que, ă Constantza, lors 
de la visite du Tzar, îl avait appris que si lAutriehe-Hon- 
grie attaquait la Serbie, la Russio d6elarerait la guerre ei 
qu'il Vavait porte ă la connaissance de Wien et de Berlin, 
qui par cons6quent 6taient averties. Or, au Consei] de Cou- 
ronne de Sinaia, Bratiano avait declare que si on lui avait 
communiqut la note autrichienne (qui a dâclanche la guerre)
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Rusia nu va permite să se atace Sârbia, căci chiar Sa- 
sonov i-o declarase. Diferenţa între ambele versiuni mă 
confirmă în ideea că Brătianu era deja angajat la epoca 
vizitei dela Constanţa şi că pactul a fost încheiat când 
cu vizita Marelui Duce Nicolae Mihailovici. 

— Mareşalul a plecat astăzi Ja Cartierul General. 
Motivul mărturisit este: spre a mulţumi Impăratului 
pentru decorație. Lipsa anunţată va fi de 15 zile; pleca- 
rea, nu trebuia să aibă loc decât mâine. Trebue evident ca 
măsurile militare să fie întinse la ultima extremitate..!! 

— Pădurarul șef al prinţului de Schumburg Wal- 
denburg, acum aviator, revine după frontul Moldovei. 
Pe front nu se mai află un singur român (?) Rămăşiţele 
armatelor noastre sunt la Botoşani şi Dorohoi pentru re- 
facere. Bacău pare a fi un centru militar important pen- 
tru muniții. 

8 Februarie. — Brelan de ordonanţe, toate semnate, 
de astă dată de Tiiltf. Se vede că mareșalul a plecat ! Or- 
«onanţă asupra dreptului de întruniri şi asupra cluburi- 
lor; ordonanţă copilărească şi cu ton demagogie asupra 

  

îl aurait pu les avertir que la Russie ne permettrait pas qu'on 
attaque la Serbie, puisque Sassonow le lui avait declar. La 
difitrenece entre les deux versions me confirme dans mon 
idâe que Braiiano 6taii engag6 dâjă â lâpoque de la visite 
“Constantza et que. c'est lors de la visite du Grand Duc Nico- 
las Michaloviei que le pacte a 6t6 conclu . 

le Feldmarechal est parti ee soir pour le Quariier Gân6- 
ral. Moti avou€: remereiements ă !Empereur pour la dâco- 
xation. Absence annonete de 15 jours. Le dâpart ne devait 
avoir lieu que demain. Il faut 6videmment que: les mesures 
militaires soient pousstes au dernier... 

— Le Foersterehef de Schiumburg-Waldenburg, devenu 
aviateur, revient du front Moldavie. Il n'y a plus un seul 
„Roumain sur le front. Les debris de nos armâes sont ă Boto- 
sani et ă Dorohoi pour s'y refaire. Bacau semble &tre devenu 
un centre militaire important pour les munitions, 

8 fevrier. -— Brelan d'ordonnances toutes sienâes, cette 
fois-ei, TPiilf?. On voit que le Feldmarschal est parti. Ordon- 
nance sur le droit de r&union et les cereles; ordonnance en- 
antine et ă allure d&magogique pour le travail des terres, 

“rappel d'ordonnance pour le pain; mais la plus odieuse est
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lucrărilor agricole; o nouă ordonanţă pentru pâine ; dar 
cea) mai odioasă este ordonanța de eri (aceasta neiscă- 
lită), prin care se autoriză perchiziţii pentru a, se desco- 
peri dacă nu ai plăpumi sau blănuri prea multe ! In fine 
ordonanţă pentru a pedepsi orice poştă, clandestină, a- 
tunei când nu există nici-o poştă oficială. Sau şi văzut. 
astăzi poliţişti cu pipa în gură, însoţiţi de un gardist 
român, intrând prin case, perchiziţionând prin dulapuri 
şi desfăcând paturile ! 

— Am avut ocazia, seara, să văd pe Prințul de 
Reuss, care cel dintâi a recunoscut că se făceau odioşi 
prin sâcăielile care se impuneau, adeseori întrun mod 
inutil, populaţiei. 

— Guberniile Lupu-Carp pare că avortează. Toată. 
lumea declină paternitatea, lor. Culcer, care vine dela 
Interne, îmi spune că este o măsură care nu poate fi 
luată în serios. Puiu Filoti vine la mine speriat, ca să-mi 
spue că colonelul Bronsart ar fi supărat pe Maiorescu şi 
Marghiloman, fiindcă ei ar face opoziţie proectelor gu- 
vernului. Adevărată sau nu, această supărare ar fi con- 
firmarea de avortare a proectului, şi nu m/aşi mira, de 
loe dacă Lupu Kostake ar arunca răspunderea, asupra 

  

celle d'hier (non siene celle-lă), par laquelle on autorise des. 
perquisitions pour dâcouvrir si on n'a pas des couvertures de 
lit et des fourrures en trop; enfin, ordonnance pour punir țou- tes postes clandestines alors qw'on n'a pas de poste offieielle. On a dâjă vu aujourd'hai des soldats de police, pipe aux l&vres, accompagnâs d'un sergent de ville roumain, entrant dans les maisons, se faisant ouvrir les armoires et dâfaisant les lits. J'ai eu le soir oceasion de voir le Prince de Reuss, qui la premier a reconnu qu'on se rendait odicux par les tracas. qw'on impose, souvent tres inutilement, ă la population. Les gouvernements de Lupu-Carp semblent avorter, Tout le monde en decline la paternit, Culcer, qui revient de PIn- terieur, me dit que c'est une mesure qui ne râsiste pasă. Pexamen. Puiu Filoti est aceouru, effraye, -me dire que le: coione] Bronsart aurait montr6 de Yhumeur contre Maiorescu- Marghiloman paree qu'ils faisaient de Popposition auz projets. du gouvernement. Râelle ou non, cette fâcherie serait la con-. firmation de Pavortement et je ne serais pas âtonnâ que Lupu
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mea. De altfel, el a şi răspândit mica infamie că «Mar- 
ghiloman a făcut o impresie dezastroasă asupra lui Mae- 
kensen>. Frumos! Şi mai ales idiot! (Prin Corteanu).. 

— 'Ţigara comfirmă ceeace reese din toate convor- 
birile pe care le ai cu Germanii de bună credinţă. Prin- 
ţul de Reuss spune că la Berlin, ca să-ţi faci un rând. 
de haine, e nevoie de atestarea poliţiei că cel vechiu este 
zdrenţuit ! Un ofiţer, prieten cu Tzigara, îi citea o seri- 
soare a, nevestei sale prin care îi cerea, să aducă pingele 
pentru încălţăminte, căci nu era chip să mai gă- 
seşti, Acelaş” ne povesteşte că prinţul de Schaumburg- 
Lippe, care a plecat de curând, rechemat grabnic, a ri- 
dicati toate dulceţurile şi conservele din casa lui G. Lu- 
casievici şi a luat cu el un cufăr al casei pentru trans- 
portul lor. 

9 Februarie. — Un otiţer de rezervă, Henri Oteteli- 
şanu, se întoarce dintr'un lagăr de prizonieri din Bul- 
garia. El era în lagărul dela Karjaglik, aproape de A- 
drianopol. Avem acolo sute de prizonieri ducând lipsă 
de toate. Dar ce este extra-ordinar, este că găseşti acolo 
tot statul-major al unor regimente, complect, de la; colo- 
  

en rejette la responsabilite sur moi. Il a W'ailleurs propagă, 
dâjă, la petite infamie que «Marghiloman avait fait une im- 
pression desastreuse sur Mackensen». Joli et. surtout idiot? 
(par Corteanu). 

Yzigara confirme ce que ressort de toutes les conversa- 
tions qu'on a avee les Allemands de bonne foi. Le Prince de 
Reuss me disait que pour se faire un costume â Berlin, îl 
faut Pattestation de la police que lansien tombe en loques. 
Un officier ami lisait, devant Tzigara une lettre de sa femme 
qui lui demandait de rapporter des semelles pour ressemeller- 
la chaussure, ear il n'y a pas moyen de s'en procurer, Le 
mâme nous racontţa que le Prince de Sehaumburg-Lippe, qui 
vient, de partir, rappel6 subitement, a tout rafl6 dans la mai- 
son de Georges Lucasieviei en faits de confiture et de con- 
serves et a emport6 une malle de la maison pour leur trans- 
port. ” 

9 fevrier, — Un officier râserve, Henri Oteteleşeanu, re- 
vient des eamps des prisonniers en Bulgarie. Il 6taft au camp 
de Karjaglic pres Adrianople. Nous Y avons des ceniaines 
dans un dânuement complet. Mais ca qui frappe, “est de voir 
tout PEtat Major de certains regiments, au complet, du colo-
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nel până la ultimul sublocotenent, Aşa, de exemplu, din 
regimentul 36 sunt 62 ofiţeri şi 48 din regimentul 75. 
Otetelişanu afirmă că ei sunț! foarte rău trataţi. Că sa 
încercat, dându-le numai pâine uscată drept hrană, să 
silească pe ofiţeri să lucreze la şosele şi, nereuşind, ofi- 
țerii au fost bătuţi cu nuiele. Din fericire se regăsâse a- 
colo colonelii Grigorescu, Lovescu ete., cari treceau drept 
morţi. Ura în contra noastră este sălbatică în Bulgaria: 
dealtminterea Germanii, Austriacii (Helf mi-a repetat-o 
astăzi) o spun şi ei. In scrisoarea pe care guvernatorul 
Tulff mi-a scris-o pentru chestiuni de prizonieri, nu 
este vorba de Bulgari şi guvernatorul mi-a recomandat 
să mă adresez direct generalului Tantiloff, având însă 
grija de a apăsa asupra titlului de Excelenţă ! | 

— Stere mi-a făcut o vizită lungă şi în acelaş timp şi o lungă predică. EI a avuţ grija să stabilească necesi- tatea existenței a două partide, partidul conservator şi 
partidul progresist (7), Presupun că acesta este titlul 
pe care speră el să-l imprime liberalilor. Deasemenea, 
mi-a spus că a menţinut faţă de Carp toate doctrinele 
lui: deci, barieră pentru viitor. EI vrea să aducă o înţe- legore între Carp şi mine, căci după el nu există între 

      

nei au dernier sous-lieutenanţ, Ainsi il y a 62 officiers du 36-e de ligne et 48 du 75. Otetelesanu afirme qu'on les a tres mal traitâ. Qu'on a voulu, par le pain sec, iorcer des officiers ă travailler aux routes et que lorsqu'on n'y a pas reussi, on les a frappes de verges. On retrouve heureusement en vie les colonels Grigorescu, Joveseu, ete,, ete., qu'on disaiţ morts. La haine contre nous est feroce en Bulgarie: d'ailleurs, es Allemands, les Autrichicns le disent ă Penvi. Dans la letţre que le gouverneur Tulft ma €erite pour affaires des prison- niers, il n'est pas question de Bulgarie et le gouverneur m'a recommande de m'adresser directement au gânsral 'Tantilof, en ayant soin d'appuyer sur son titre «d'Ezcellence». 
Stere m'a fait une longue visite et ma tenu un long prâche. Il a eu bien soin d'âtablir la necessite de Pexistence de deux partis, le parti conservateur et le parti progressiste (9). Je suppose que c'est le titre qu'il espăre imprimer aux |i- bcraux. De mâme il m'a dit avoir maintenu vis-â-vis de Carp toutes ses doetrines; done barritre pour Pavenir, Il veut ame- ner une entente entre Carp et moi, car il y a simple malen-



NOTE POLITICE — 1917 413 

noi decât o simplă neînțelegere, venind din frica pe care 
o are Carp că eu nu vreau să declar a lua o atitudine 
fermă pentru Germania, dacă Moldova isbuteşte a fi 
liberată de Ruşi. Em obiectez că Germanii ştiu la ce să 
se aştepte, din partea mea. Ed: «Dar Carp nu ştie, şi 
o simplă scrisoare ar desluşi totul». Eu : «Relaţiile noas- 
tre sunt de aşa natură, că nu am nevoe de a sta de vorbă 
cu Carp. Poftim : spune d-ta lui Carp ce ai aflat acum de 
la mine». El: «Nu mă pune între D-voastră». Apoi des- 

voltă numai ştiu ce teorie de federalism, pentru a da 

toată încrederea Germaniei. Eu obiectez că aceasta ar 

presupune că Ungaria ne-ar fi câştigată, ceeace mi se 
pare dubios. El: «Am fi noi pârghia care ar apăsa asu- 
pra hotărârilor Ungurilor...» Pentru micile mizerii poli- 

tice la ordinea zilei, el aruncă toată răspunderea, asupra 
lui Lupu Kostake, care le încurcă toate şi nu face nimic. 
Niciodată n'a înţeles Carp să institue acele gubernii în 

aceste momente ! Hotărât, toţi se leapădă de această pa- 
ternitate: 

— Iarna este teribilă şi criza de combustibil îngro- 
zitoare. Azi dimineaţă, pe dealul Filaret 20 grade sub 
zero.. 

  

tendu — selon lui — venanţ de ce que Carp craint, qua je ne 
veuille d6elarer prendre une attitude ferme, â cât6 de VAlle- 
magne, si la Moldavie arrive ă tre libârâe des Russes. Je 
lui objecte que les Allemands savent â quoi s'en tenir. — 
Lui: Mais Carp ne le sait pas et une simple lettre €luciderait 
tout, — Moi: Nos relations sont telles que je n'ai pas besoin 
dW'6crire pour causer avec Carp. Tenez: dites vous ă Carp ce 
que vous venez d'apprendre de moi.—Lui: Ne me fourrez pas 
entre vous deux. — Stere dâveloppe je ne sais quelle thâorie 
de f6dâralisme pour donner toute quiâtude ă PAllemagne. Je 
lui objecte que cela supposerait la Hongrie acquise, ce qui 
me paraît douteux. Lui: Nous serions justement le levrier 
pour appuyer sur les dâcisions des Hongrois... 

Pour les petites misăres politiques ă Pordre du jour, ît 
rejette toute la responsabilit& sur Lupu, qui embrouille toui 
et qui ne fait rien. Jamais Carp v'a voulu entendre en ce mo- 
ment de ses gouvernements, Dâeidemment, “est ă qui en 
dâniera la paternite I/hiver est terrible etlacrise du com- 
bustible est affreuse. Ce matin 20 degrâs sous zâro.
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10 Februarie, — Nimic nu mişcă, nici ca, organizare 
administrativă, nici ea, organizare agricolă. Mă duc la contele Praschma, unul din factorii de studii economice; el fixează o întâlnire pentru Iliescu (administratorul meu) la căpitanul 'Tiheuer. Proiecte, numai proiecte şi 
dacă se cere ceva, practic, ca predarea, cheilor mele de 
magazie, aflate în mâinile gardei germane (un caporal !), 
ei spun: nu mai e de competinţa mea. Pietele judeţe Vlaşca, Ialomiţa, Teleorman cu greu se vor mai pune 
pe picioare. 

Ii Februarie. — Buletinul arată că pe frontul veci- dental situaţia e aprinsă. Se spune în general că la sfâr- situl lui Februarie va fi o mare înaintare. In Franţa ? In talia ? Pentru: multe persoane din cercurile germane se apropie sfârşitul... In: Germania nu mai circulă decât un tren pe zi şi acela neîncălzit; tot restul e pentru 
transportul de trupe în toate direcţiile, 

12 Februarie, — ri, eşind dela Crucea Roşie am spus lui Stirbey că mă mir că inginerul Pisosky e sin- 

    

  

10 f&vrier. — Rien ne bouge ni comme organisation ad- ministrative, ni comme organisation agricole. 
Je vais chez le comte Prachma, Pun des facteurs d'ctude “Sconomique; il fixe un rendez-vous pour Iliescu (mon admi- nistrateur) chez le Rittmeister Tiheuer. Projets, rien que projets, et si Pon demande quelque chose de pratique, comme la remise de mes clefs de magasin qui sont aux mains de la garde allemande, on vous dit: ce n'est plus de ma compâtenes. Les pauvrea dâpartemenis de Vlaşea, Ialomitza, 'Teleormau auront du mal s'ils sa mettent sur pieds. 

11 f&vrier. — Le bulletin indique que ca chaufte sur le front occidental. On dit communâment que pour la fin de f&- vrier il y aura une grande poussâe. En France, en Italie? Pour maintes personnes des cereles allemands c'est la fin qui approche (9)... 

En Allemagne on n'a conserve qwun train par jour et celui-lă pas ehauff6; touţ le reste est pour deş transports de troupes en tous sens (Guerlieze). 
12 fevrier. — Hier javais, en sortant de la Croix Rouge, dit a Stirbey que jâtais &tonn6 que Pingânieur Pisosky fât le
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gurul Român autorizaţ să părăsească ţara. Să fii sărae 

-<a Îov şi să-ţi plăteşti pe vremurile acestea, o călătorie la 

Berlin, mi se părea ciudat! Amândoi găseam suspect pe 
acest Pisosky. şi rolul lui pe lângă Germani nu e prea 

lămurit. Azi dimineaţă George Stirbey mi-aduce o 

veste de mirare : Guerlieze a găsit la Berlin, la minister, 

pe Pisosky care trata cu Bussche un subiect cu deose- 

bire glumeţ : -dictatura civilă a lui Carp cu un guvern 

de funcţionari şi administrarea, teritoriului ocupat lăsată 

Românilor. Guerlicze mai spune că Czernin însăreinase 
pe ambasadorui dela Berlin să declare că nu găsea pro- 
ectul oportun. Poate că. Pisoski se lăudase numai. Călă- 
toria sa rămâne totuşi nelămurită. 

— «Brodkarte» (cartela de pâine) a fost amânată la 
25. 'Trebuea să înceapă a funcţiona azi dimineață; dar 

sistemul nostru general s'a întins şi la Germani. 

— La dejun, principele de Reuss, fost ministru la 

"Deheran, şi Praschma. Am cerut încă odată pentru pro- 

prietarii rurali libertatea de a circula, ca fiind singurul 

mijloc de a da un avânt agriculturii. Prinţul de Reuss 

  

seul Roumain autorise ă guitter le pays. Pauvre comme Job 

ct s'offrir, en ces temps, un voyage 4 Berlin, me semblaii 

bizarre. Tous deux nous trouvions que tingânieur Pisosky 

semblait lonehe et que son râle aupres des Allemands marn- 
quait de nettetâ. Ce matin, Georges. Stirbey m'apporte une 
nouvelle Stonnante: Guerlicze a trouvâ ă Berlin, au ministere, 

Pisosky, qui traitait avec Bussche un sujet particulicrement 
amusânt: la dictature civile de Carp, avec un gouvernement 

de fonetionnaires et alors Vadministration du territoire oc- 

cupă iaiss6e aux Roumains. Guerlicze ajoutait que Czernin 

avait eharg6 Yambassadeur ă Berlin de dâclarer qu'il ne trou- 
vait pas le projet opportun. Peut-âtre que Pisosky sest tout 

simplement vant. Reste toujours le voyage inexpliqu€ de ce 

Monsieur. 

La Brodkarte a 6t6 ajournâe au 95. Elle devaii commencer 
a fonetionner ce matin: notre systeme gânâral gagne aussi 

les Allemands. Eu ă dâjeuner le Prince de Reuss, ancien mi- 
nistre ă Teheran, et le comte Prasechma. Jai encore une fois 

demand la libert& de cireuler pour les propritaires rurauă, 

<cmme seul moyen de donner de Ltlan ă agriculture,
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se ocupă de chestiuni uvriere. Mi-a vorbit de Rakowski, Dobrogeanu-Gherea şi Stere. M'a întrebat însă în mod afirmativ : «Nu e aşa că Stere e integru ?». Asupra lui Bussche : «E încăpățânat, deci uşor de înţeles». Cu un surâs : «Nu vi se pare că Hammerstein e mai inteligent decât Bronsart 2» — Puteam să spun nu ? — Asupra lui Waldhausen, face haz că n'a primit să facă sacrificii pentru presă, fiindcă Ruşii «stricaseră, toate preţurile». Cunoaşte pe Poklevski şi pe Barclay; amintirile lui Lady Suzan Pau înveselit pe vremuri. 
— Se spune în oraş că perchiziţiile la palatele re- gale au adus descoperirea unor scrisori intime supără- toare. Dar ce nu se spune în acest moment ? 
— Trimisul nostru Buchholte se întoarce dela Slatina. In câmpul soldaţilor prizonieri e tifos recurent şi o me- die de 5 morţi pe zi la un efectiv de 4000 de oameni. E] îmi spune că un om a, fost găsit îngheţat: au fost 28 gr. de îrig şi lipsă de combustibil, Oamenii erau în stare proastă. la sosire : lipsa de hrană şi insectele i-au dat gata. Din potrivă, ofiţerii se plâng pentru orice nimic. Ar dori să 
a N 

Le Prince de Reuss s'oceupe des questions ouvritres. II m'a parl6 de Rakowsky, de Dobrogeanu-Gherea eţ de Stere, Il ma demand, mais d'une facon affirmative: «N'est ce pas que Stere est intâgre?y — Sur Bussche: I] est entâtâ, done facile ă tromper, — Avee un sourire: Nest ce pas que Ham- merstein est plus intelligent que Bronsart ? — Pouvais-je dire non? — Sur Waldhausen, trăg amus6 qu'il ait refus€ de faire des sacrifices pour la presse parce que les Russes cavaient: vâtâ “tous les Prix». — Il connaît Poklevsky et Barelay: les. souvenirs de lady Suzan Pont Egay6 dans le temps. — On dit en ville que les perquisitions aux Palais Royaux ont amenâ la dâcouverte de lettres intimes fâcheuses. Mais. que ne dit-on en' ce momenţ? 
Notre envoy$, Buchholtz, revient de Slatina. Dans le camp des soldats prisonniers il y a le typhus recurrent et une moyenne de 5 decs par jour sur un effectit de 4000 hommes. Verbalement, Buchholtz me dit qw'un homme a 6t6 trouv& gelă: il y a eu 98 degrâs de froid et pas de combustible. Les hommes 6taient en mauvais 6tat en arrivant: Pabsence de nourriture et les insectes, la vermine, ont fait le reste. Par contre, les officiers se plaignent pour rien. Ils voudraient 
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aibă libertatea să meargă în voia lor prin oraş ; joacă 
cărţi de dimineaţă până seara; iar un colonel Basara- 
bescu îi despoaie. 

13 Februarie, — Două ordonanțe noui. Una opreşte 
comerţul de vite, cealaltă tăerea, celor de reproducție, co- 

* prinzând şi găinele; excepţie, cazul de urgenţă şi chiar 
atunci trebue îndată «oferită» carnea, la, Cercul militar 
competent. Acest din urmă articol e naiv şi supărător. 
Ce ridicol sunt făcute toate aceste ordonanţe !- Se pare 
că le elaborează intendentul Zacherl. 

— Ambianţa românească, câştigă pe Germani: în 
unele cartiere s'a cerut «Brotkarte», în altele comerțul 
cu pâinea e liber. 

— Doamna Sturdza mă întreabă dacă, pot să-i con- 
firm vestea ce a primit despre logodna Prințului Carol 
cu Marea, Ducesă Tatiana a Rusiei. La prânzul de logod- 
nă, Țarul ar fi spus: «România devine fata -mea, şi ar- 
mata ei, pe viitor, armata mea». — «Cred şi eu!» adaugă 
doamna, Sturdza. Să e 

M Februarie. — Alaltăeri au aurit oameni de frig. 

  

avoir la libertă d'aller ă leur gr6 en ville. Ils jouent aux cartes du matin ay soir et un certain colonel Victor Basara- beseu les d&pouille. ' 
13 fâvrier. — Deux nouvelles ordonnances. L'une dâfenă le commeree des bestiaux. V'autre dâfend Pabatage des bâtes de reproduction, y compris les poules pondeuses; exception: les cas d'urgence eţ encore faudra-t-il coffrir de suite la vian- de au Cercle militaire compstent». Naif et irritant, cet artiele final. Ce que toutes ces ordonnances sont ridiculement faites! „Il paraît que c'est Iintendant Zacherl qui les 6labore. 
L'ambianea roumaine gagne les Allemands: on a exiz6 dans certains quartiers la Brotkarte, le commerea du pain est libre dans certains autres. a - M-me Stourdza me demande si je puis lui confirmer la nouvelle qui lui est parvenue des fiangailles du Prince Carol 

avec la grande duchesse Tatiana de Russie. Au dîner des fi- aneailles, le Tzar aurait dit: «La Roumanie devient ma fille «t son armâe est .dsormais mon armâe». Je te erois, ajoute M-me Stourdza. E 
14 fâvrier. — Blat du pays. 'Avant-hier» îl -est mort da 

9
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Lupu Kostake, spunându-mi aceasta, îmi reamintește 
toate sforţările ce a făcut pe lângă autorităţile germane 
pentru a se da Bucureştilor o parte din nesfârşitele a- 
provizionări de lemne pe cari le-au găsit dealungul ]i- 
niilor ce duc la oraş. De altfel, la Slatina cazul s'a pro- 
dus deasemenea printre prizonierii noştri, iar printre 
cei dela Piteşti mortalitatea zilnică e grozavă. Sunt 
poate urmările fatale ale stărei de războiu. Dar, ce să 
zicem de măsurile neîndemânatice cari par a fi 
căutate într'adinş spre a indispune pe toţi! După 68 de 
zile se putea, spera, că ofiţerii şi soldaţii vor fi cazaţi şi 
că se va lăsa lumea în pace. Totuşi se continuă a se 
muta oamenii din casa lor şi doamna general Zottu a 
fost dată afară din propria ei locuinţă ! 'Tot se rechizi- 
ționează fără bonuri, şi recolte întregi pleacă fără nici 
o chitanţă ; mi-o afirmă Gr. Cantacuzino şi Jean Chin- 
tescu. La Craiova sa luat toate trăsurile în stare bună 
şi s'au încărcat vagoane întregi de mobile cari se trimit 
în Germania. In chestiunile economice se pierde vremea 
pe loc şi s'au stabilit două regule care sunt negarea bu: 

  

monde de froid. C'est Lupu Kostache qui me le dit et qui 
“rappele tous les efforts qu'il a fait aupreş des autoritâs alle- 
mandes pour qu'on donne â Bucarest une partie des immen- 
ses approvisionnements de bois qu'ils onţ irouve le long des 
lignes qui mânent 4 la ville. LL 

D'ailleurs, ă Slatina, le cas s'est produit aussi parmi nos 
-prisonniers et la mortalite journalitre est aftreuse parmi ceux “de Piteşti. Ce sont, peut-âtre, des cons6quences forcâes de l'âtat de guerre. Mais que penser des mesures maladroites qu'on dirait spâcialement cherchees, pour indisposer tout le monde? Aprăs 68 jours, on pouvaiţ esperer que les officiers et soldals 
seraient casâs et qu'on laisserait le monde tranquille. Or, oa continue de dâloger les gens de leurs maisons et on met la Gensrale Zotu ă la porte de son habitation.. Tout ce qw'on requisitionne se fait sans bon et ce sont des râcoltes entitres “qui partent sans une quittance, Et Gregoire Cantacuzâne et 
'Jean Chintescu me Paffirment. A Craiova on a pris tous les voitures en bon stat et on a charg6 des wagons entiers de meubles qu'on expâdie en Allemagne. Dans les questions 6co- 
nomiques, on piâtine sur place et on a Etabli deux r&gles qui sont la n&gation du bon sens: les propri€taires doivent se ren-
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nului simţ: proprietarii trebue să se ducă la moşiile 
lor, dar nu mai au dreptul să iasă de acolo. Te poţi în- 
toarce în oraș, dar nu poţi să-ţi iei nici soţia nici copiii ! 
Cei cari se gândesc la viitor, încep să simtă cât de greu 
va, fi să faci opinia publică favorabilă Germaniei ! -- 
Gr. Cantacuzino îmi spune că la mina de lignit din Mus- 
cel, autorităţile germane vând ţăranilor cu 60 de bani 
kg. de porumb pe care ei înșiși îl rechiziţionează cu 1200 
lei vagonul. In oraşe nu mai vor ca localnicii să cumpere 
grâul cu 2200 şi se însărcinează să-l rechiziţioneze ei 
cu 1500 lei, dar menţinând totuşi pâinea, cu preţ majo- 
rat de 5 bani. I-am spus că nu pot încerca vreun de- 
mers, decât dacă aceste fapte ar fi bine controlate.—(Gogu 
Christodorescu s'a întors dela 'Traian (Teleorman) : în 
satele Asan-Aga şi Prunaru, care trece şoseaua, n'a 
găsit nici un om, nici un animal. Ridicături de pă- 
mânt în dreapta şi în stânga înseamnă mormintele sol- 
daţilor îngropaţi aproape de suprafaţă şi pe cari câinii 
îi desgroapă cu uşurinţă : pe ici pe colo câinii bine hră- 
niţi, culeaţi... 

  

dre sur leurs terres, mais ils n'en ont plus le droit de sortir. 
“On peut retourner dans sa ville, mais on ne doit emmener ni 
sa femme ni ses enfants. Ceux qui pensent â Pavenir, com- 
mencent ă, sentir combien diffieile i] sera de retourner Popi- 
nicn publique dans un sens favorable ă PAllemagne. 

Grâgoire Cantacuztne me raconte que dans Muscel, î la 
mine de lignite, les autoritâs allemandes vendent aux paysans 
60 centimes le kilo de mais, qweux mâmes xequisitionnent ă 
1200 lei le wagon. En ville, îls ne veulenţ plus que la ville 
achăte le ble ă 2200 et ils prennent sur eux de le requisition- 
ner ă 1590 lei, mais en maintenant tout de mâme le pain au 
prix major de 5 centimes, | 

Je lui ai dit que je ne pourrais tenter une d6marche que 
si ces faits 6taient strictement conftr6l6s, Gogu Christodorescu 
est rentr6 de Traian (Teleorman). Dans les villages d'Asan- 
Aga et de Prunaru, qui traverse la ehausste, il n'a pas trouve 
an homme, pas un animal. Les renflements de terre ă droite 
et ă gauche marquent les tombeaux des soldats -enfouis ă 
fleur de terreetque les chiens dâterrent facilemenţt: de ci, 
de lă,. des chiens gras, repus, aceroupis...
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15 Februarie. — Dintr'o convorbire cu colonelul von Stolizenberg : America, nu va, declara războiul; e prea 
inteligentă. De altfel, nu poate să ne facă mai mult răw 
decât ne-a făcut.— Eu : Poate va, avea tentaţia să facă un pas înainte numai ca să poată lua parte la Congres. — Congres ? Probabil nu va fi Congres. Invingătorul va 
dicta pacea. (Tonul cu care spunea aceasta arăta hine: că nu se îndoia că Germania va fi învingătoare). 

— Denumnţătorii pentru arestări nu se lasă: din nou au tost duşi la hotel Imperial Obreja şi Minovici. 
16 Februarie. — Gazeta publică un ordin de zi dir 24 Iunie 1916 al Corpului I de armată, care explică multe: lucruri cari s'au petrecut : afacerea Stroja, evadarea Ru- şilor prizonieri, ete. : <Eivadaţii ruşi (veniţi din Austria), trebuiau conduşi fără escortă, nu la câmpul de internare, dar la consulii lor». Acest mie document dovedeşte odată mai mult cât de fictivă era neutralitatea noastră ! Și Bussche n'a înţeles niciodată nimic... 
—lLupu Kostake vine pe seară, îmi spune cu can- doare că nu se organizează nimic, că nu sunt primari la 
a II N 

15 f6vrier. — D'une conversatiori avec le Colonel Stoltzen- berg: PAmârique ne dâclarera pas la guerre; elle est trop intelligente; d'ailleurs, elle ne peut pas nous faire plus de mal au'elle &n a fait. — Moi: Elle peut avoir la tentation de faire un fauix pas ă seule fin de prendre part au Congres. —. Congres? I] n'y aura probablement pas de Congres. Le vain- Qver dictera la paix. (Le ton dont câtait dit, îndiquait bien qu'il ne doutaiţ pas que l'Allemagne serait le Vainqueur). inspirateurs des arrestations sont tenaces: on vient de remettre â PImperial Obreja et Minovici. 
"16 f6vrier, — Le journal publie un ordre du jour du 24 juin 1916 du premier corps d'armâe, qui explique bien des choses qui se sont pass6es : affaire Stroja, &vasion des Rus- ses prisonniers ete. «Les vadâs russes (venus 'd'Autriche: Hongrie) devaient Stre conduits, sans escorte, non pas au camp dinternement, mais chez leurs consuls». Le petit do- cument' prouve une fois de plus combien notre neutralite 

    

vient le soir. Il a la candeur de me dire qu'on n'orgaunise Tica, qu'il n'y a pas de maires dans: les communes, ete, ete.
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sate, în comune, ete. Cred că proestele sale administra: 
tive nu mai au nici o şansă de reuşită: 

17 Februarie, — Brănişteanu e în corespondenţă cu 
Bussche. La, înștiințat de atitudinea lui Carp şi de ne- 
eazul lui cel vechiu contra, lui Maiorescu. El convine cel 
«dintâi că greşelile Germanilor au de ce să înăsprească 
pe Români şi le atribue intransigenţii cercurilor mili- 
tare. Aa 

— Pe frontul francez lupte înverşunate. 
— Nu se face nimie pentru refacerea terenurilor pe: 

trolifere. Spiess a trecut prin Bucureşti, dar se pare că 
misiunea lui consista numai în evaluarea, daunelor. Ia- 
“cobson dela cAstra Română» a fost autorizat să plece la 
Haga în speranţă că va avea autorizarea, să-şi refacă 
şantierele. 

18-19 Februarie. — Lupte 'straşnice pe frontul fran- 
cez. Eri se făcuse o spărtură, pe frontul din Champagne. 
Astăzi e luptă pentru menţinerea poziţiilor câştigate de 
“Germani. e | 

— Oeupaţia se întinde ca untdelemnul. "Toate imo- 
bilele importante sunt luaţe pentru administraţiile a pa- 
  

„Je suppose que ses projets administratifs n'onţ plus aucune -chance de r6ussir. | 
11 î&vrier. — Branisteanu est en correspondanece avec Pussche. II Pa averti de Pattitude de Carp et de sa vieille rancune contre Maiorescu, I] convient tout le premier que les maladresses des Allemands ont de quoi exaspârer les Rou- mains; îl les attribue â Tintransigeance des cereles militaires. "On se bat chaudement sur Je front francais. 

__ Pour la remise en 6taţ des terrains pâtrolităres, on ne fait rien. Spiess a passâ par Bucarest, mais il semble que sa mission consiste simplement â &valuer les dommages. On a autoris6 Jacobson de P«Astra Romana» â aller ă la Haye dans Yespoir qu'il aura Pautorisation de remetire ses chan- tiers en 6tat, 
18—19 fevrier. — On se bat ferme sur le front francais. Hier îl y a avait une troute sur le font de Champagne. Au- icurd'hui on se bat pour maintenir les positions gagn6es par les Allemands. 

| L/oecupation fait tache d'huile. Tous les immeubles im- vortants sont pris pour des administrations des quatre pays,
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tru ţări: astăzi se expulzează «Naţionala», şi aşa în fie- 
care zi. În palatul Știrbey se instalează un nou cazino 
şi nimic nu e destul de frumos în materie de covoare şi 
mobile. 

Verzea vrea să se retragă. Pentru internaţii dela Ia- 
lomiţa, unii stabiliţi în hotelurile din centru, se plăteşte 
8000 lei pe zi. Guvernământul militar a voit să deschidă 
în 24 de ore aziluri de noapte, unde să se servească ceai: 
Primăria a făcut ce a putut. Care e femeea română care 
va merge cu copiii ei întrun azil de noapte ?, şi aceşti 
nenorociţi sunt aceia cari suferă cel mai mulţ de lipsa 
de combustibil. Stoltzenberg le-a inspectat îndată şi a 
fost atâta de grosolan cu Verzea, încât acesta vrea să se 
retragă mâine. In aşteptare, nouile instalaţii vor costa 
12.000 de lei, pentru 7-—800 de vagabonzi cari petrec acolo 
câteva, ceasuri înainte de a se culca. Dar cu această 
ocazie, din nou eşiri contra celor bogaţi; cât pe-aici colo- 
nelul S. voia să bage pe clienţii azilurilor la doamna 
Cantacuzino. De altfel, într'un aviz asupra ordonanţelor 
de percheziţie, «guvernământul» spune lămurit că co- 

  

qui pullulent: aujourd'hui. c'est la «Nationala» qu'on expulse, 
et ainsi chaque jour de la semaine. Dans le Palais Stir- 
bey on installe un nouveau casino et rien, tapis ou meubles, 
n'est assez beau. 

Verzea n'en peut plus et veut se retirer. Pour les internez 
de la Ialomitza, les uns 6tablis dans les hotels du centre, on 
paye 8000 Lei par jour. Le gouvernement militaire a voulu 
faire ouvrir dans les 24 heures des asiles de nuit e y faire 
servir du th6; la mairie a fait ce qw'elle a pu. Quelle est la 
femme roumaine qui ira avec ses enfants dans un asile de 
nuit? et ce sont ces pauvres âtres qui souffrent le plus du 
manque du combustible! Stoltzenberg les a inspect6 de suite 
et il a 6t6 pour Verzea d'une telle grossitret6 que Verzea veut 
sa retirer demain. En attendant, les nouveauz amânagements 
vont coțiter 12.000 Lei pour les 7 â 800 vagabons qui y pas- 
sent quelques heures avant d'aller se coucher. Mais, ă cette 
oceaşion, de nouveau la sortie contre les riches ; un peu 
plus le colonel entendait fourrer les clients des asiles chez 
M-me Cantacuzăne. D'ailleurs, dans un rappel d'ordonnance 
sur les perquisitions, le «gouvernement>» dit clairement que
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misarii pun pe cei bogaţi la adăpost, fiindcă pot să-i h 
conrupă. In toate manifestaţiunile lor imprimate se regă-; '- 
seşte aceiaşi literatură de excitare a ţăranilor şi a cla-! 
selor sărace ! | 

— Lupu Kostake triumfă : a reuşit să oprească nui 
mirea artistului Sturdza la direcţia Teatrului, în locul 
lui Bacalbaşa, de care Germanii nu vor să mai audă vor: 
bind, de când a provocat greva. Ioan Filiti, dela Aface- 
rile Străine i-a luat succesiunea. Intr'adevăr, mare suc- 
ces ! Dar tot nu avem administraţie... 

Acelaş mă anunţă că preţul cerealelor a fost mărit : 
2000 de lei vagonul. Controlând, e vorba, de preţul pen- 
tru... recolta viitoare. 

— Nu mai sunt vehicule în Bucureşti. Ceasuri în- 
tregi nu se mai aude o trăsură. Eri, Duminică, la 5%, 
pe drumul Şosea-Ateneu, am întâlnit două. 'Totul e 
luat, rechiziţionat, trecut prin sită. iar astăzi pentru 
nu ştiu ce coloană de provizii s'a luat tot, chiar bietele 
animale dela tramway. 

29 Februarie. — Banca, Naţională, asupra, căreia, se 

  

  

les commissaires mettent les riches ă Vabri, parce que les 
riches peuvent les corrompre. Dans toutes leurs manifesta- 
tions imprimâes, on retrouva la mâme littârature d'exeita- 
tion des paysans et des classes pauvres, 

Lupu Kostache triomphe: il a pu empâcher la nomi- 
nation de Partiste Stourdza ă la direction des thââtres, ă la 
piace de Ioan Bacalbaşa, dont les Allemands ne veulent pas 
entendre parler, depuis qu'il a provoqut ă la grâve. C'est Jean 
Piliti, des affaires âtrangeres, qui a eu la sucecession, Grand 
suceâs! Mais on n'a toujours pas d'administration..... 

Le mâme m'a annoncă que les prix des cârâales avaient 6tâ 
avgment6s: 2000 Lei le wagon. i 

Verification faite, il s'agit du Prix pour... la recolte â 
venir. . 

Plus de v6hicules â Bucarest. Des heures et des heures 
passent sans qu'on entend rouler une voiture. Hier, dimanche, 
ă 5 h.%, dans le ttrajet Chaussâe-Athân6e, j'ai rencontr6 deux 
voitures. Tout, est pris, râquisitionn€, pass6 au erible et au 
jourdhui, pour former je ne sais quelle colonne de vivres ou 
de bois, on a tout rafl, mâme les bigues minuscules des 
trams. i 

20 fevrier. — La Banque Nationale, pour laquelle on dis-
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mai diseuta, a fost ocupată. A trebuiţ să cedeze etajul I-iu; iar ball-ul neputând fi încălzit, sa concentrat 
toate serviciile în câteva odăi. Dar acela a] supraveghe- 
rei devine imposibil: odată banca închisă, nu mai pu- 
teai pătrunde în ea ; acum e o circulaţie continuă până 
la, o oră înaintată din noapte. Serviciile petrolului sau - 
instalat în imobilul cuceriț, 

— Verzea şi-a dat demisia. Imi aduce copia rapor- 
tului făcut Consiliului asupra, hoţiilor şi neregularităţi- 
lor gestiunei liberale. 

— O scrisoare din Brăila dela d-] Popescu, directo- 
rul Băncei Naţionale, şi care se ocupă mai serios de Cru- 
cea noastră Roşie, îmi confirmă telegrama primită eri. 
Germanii au pus stăpânire pe spitalul nostru precum şi 
pe tot materialul şi depozitul de farmacie. Răniţii noştri 
(cam 230) au fost transportaţi pe şlepuri şi cum Dună: 
rea nu e navigabilă, ei stau în fundul lor fără aer şi fără 
lumină. (Aşa e descrierea, d-rului Gogu Constantinescu 
sosit dela Brăila). Aceşti nenorociţi sunt destinaţi laza- 

  

„Cutait eneoie, a 6t6 occupte. Elle a dă câder scn premier, Comme le grand hall ne chauffe pas, on a concentră tous les services dans quelques piăces. Mais le service de surveillance devient impossible: une fois la bangue termee, on ne pouvait plus y pânâtrer; maintenant “est un va et vient continue] jusqu'ă une heure avancte de la nuit. Les services du pâtrole se sont installâs dans Pimmeuble conquis. 
Verzea a donne sa demission. Il m'apporta copie du rap- port fait au conseil sur les vols et les irregularites de la ges- tion libârale. 

Une lettre de Braila de Mr. Popescu, directeur Banque Nationale, qui s'oceupait le plus de notre Croix Rouge, me confirme le tâltgramme recu hier. Les Allemands ont mis Possesion sur notre hâpital ainsi que sur tout le matâriel at le dâpât de pharmacie. Nos blessâs (23) environ) ont &t6 transportâs sur les sehleeps eţ comme le Danube n'est pas navigable ils sont dans les cales, sans air et sans lumitre. C'est la description que m'en donne le Dr. Gogu Constanti- nescu, qui arrive de Braila. Ces malheureux son destin€s au
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retului dela Giurgiu. Spitalele rechiziţionate sunt rezer- 
vate Turcilor, în rândurile cărora frigul cel mare a fă- 
cut victime. 

D-rul Constantinescu de mai sus, a făcut serviciu 
la Hârşova, înainte de a, trece la Brăila: Povesteşte lu- 
cruri jalnice despre mulţimea refugiată acolo. 'Toate 
împrejurimile sunt pline de morminte. Teroarea şi oh - 
selile au provocat mai ales un număr grozav de avoz- 
turi, Într'o zi, va trebui ţinut seama de pierderile pe 
eari aceste accidente vor costa pe ţară. La Brăila: Ruşii 
cari furau totul din ordin, au lăsat în farmacii mii de 
ordonanţe : alcool rectificat şi tinctură, de vanilie, vân- 
dute câte 800 de gr. până la 1 kilo odată. 

— Rechiziţiile de produse, dar fără bon sau chi- 
tanţă, urmează în toată câmpia românească. D-l Con- 
stant spunea la Banca; Agricolă, că la Slobozia nu sa 
lăsat nici hrana lucrătorilor astă-vară. Cât despre vite, 
afară de boi, nimic nu va fi lăsat. Cum se va, face înlc- 
cuirea, ? Pentru import e destul să ne reamintim că pe- 
rechea de boi costă în Ungaria 6500 cor. Şi de sigur, în 

  

lazaret de Giurgiu. Les hâpitaux requisitionnâs ont 6t6 r6- 
servâs aux Mures, dans les rangs desquels le grand froid a 
fait des viețimes. - - 

Ce Dr. Constantinescu a fait le service ă Hârșova avant 
de passer ă Braila. Il raconte des ehoses navrantes sur la 
foule refugite lă-bas. Tous les environs ne sont que fombes. 
La terreur et les fatigues ont surtout provoqu€ des avortae- 
ments en nombre effrayant. Il faudra un jour tenir compte 
du dâchet que ces aceidents vont coâter ă tout le pâys. A 
Braila, les Russes qui volaient tout par ordre, ont laisse 
dans les pharmacies des milliers d'ordonances : alcool rec- 
tifi€ et teinture de vanille. Et cela se vendait par 80 er. ou 
un kilo ă la fois. - 

Les requisitions de produits — mais sans bon ni quit- 
tanee —: continuenţ dans toute la campagne roumaine. Mr. 
Constant ă la Banque Agricole disait quwă Slobozia on n'a 
mâme pas laiss€. de quoi nonrrir les ouvriers cet 616. 
Quand aux bestiaux, ă part les boeufs, rien, rien ne nous 
sera laiss6. Comment se fera-t-il Je repeuplement? Pour im- 
porter, il faut seulement se rappeler que la paire de boeufs 
vaut en Hongrie 6500 couronnes. liţ, pour siir, aux yeux des
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ochii Germanilor, trecem încă ca oameni care au de toate. — Verzea îmi spunea, azi dimineaţă că Dobrovici a câștigat bunăvoința căpitanului Albrecht dela aprovi- zionare, oferindu-i două şunci, văzându-l cu lacrămile în ochi la primirea unei serisori dela, soţia sa, care îi spune “că de multă vreme copiii nu mai cunoşteau gustul untu- lui. Notasem deja mirarea d-rului Wolff că răniții noş- tri sunt aşa de bine hrăniţi în spitalele noastre. Coman- damentul militar ne-a, acordat opinci pentru prizonieri în schimbul stocului nostru de bocanci militari uzaţi, de- pus în spitale. 

21 Februarie. — Bulgarii au celebrat la, Mitropolie un Te-Deum pentru regele lor. Doamnele au vrut să îm- pingă pe Mitropolit ca să protesteze, dar bătrânul a re- fuzat. Didina Cantacuzino mi-a citit protestarea pe care o redactase. Am povăţuit-o să-şi rupă hârtia, căci alt- minterea, risca, să doarmă din nou la Imperial. 
— O nouă ordonanţă cu acelaş ton demagogie, pe care nu-l mai înţeleg din partea unui guvern militar german. Tramwaiele sunt interzise civililor. Accesul tră- 

        
  

Allemands nous devons passer encore pour gens fournis en tout. Verzea me disait ce matin que Dobrovici avait gagne les bonnes grâces du capitaine Albrecht (approvisionne- ments), en lui offrant deux jambons, lorsqu'il lui avait vu des larmes dans les yeux ă la reception d'une leţtre de sa femme, disant que depuis longtemps les enfants n'avaient plus connu le goât du beurre. J'avais dâjă not$ Pâtonnement du Dr. Wolff que nos bless6s sont si bien nournis dans nos h6- pitaux. Le g&ouvernement militaire nous a accordâ des «o- pinci» pour les prisonniers, en 6change d'un autre stock de souliers militaires usâs, dâposâs dans les hâpitaux. 
21 fevrier, — Les Bulgares ont câl&brâ â la Metropole un Te-Deum pour le Roi Ferdinand. Les dames ont voulu pous- ser le Mâtropolite â protester et le vieux s'y est refuse, Di- dine Cantacuzâne m'a lu la protestations qu'elle avaiţ r&di- gee. Je lui ai donnâ le conssil de dâchirer son papier, sans quoi elle risquait de conacher de nouveau ă P'Imperial. Nou- velle ordonnance de cette mâme allure demagogique, que je ne comprends plus de la part d'un gouvernement militaire allemand. Les “ramways sont defendus aux civils; Vaccâs des
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surilor este permis numai persoanelor cari au o autori- 

zare dela poliţie şi poliţia nu poate da aceste autorizări 

decât lucrătorilor ! Este cu atât mai ciudat, cu cât tram- 
waiele nu mai umblă... ! 

— Rătăciţii noştri încep a reveni. V. Maltezeanu 

află dela, Neniţescu că a fost numai o confuziune, fiind- 

că Carp nu înţelege să schimbe nimic în organizarea. 

partidului conservator; «el doreşte numai» să aibă con- 
cursul lui Marghiloman şi al partidului său, cum va 
face apel şi la concursul lui Stere cu grupul său. 

Nemescu a, declarat lui Corteanu, care a notat în 

scris, că nu vede pentru ce motiv aşi putea să fiu supă- 
rat în contra lui, fiindcă singur, sau aproape singur, e) 
subordonează orice activitate politică congedierei Rege 
lui şi dinastiei; că el rămâne în partid; că recunoaşte 

direcțiunea mea (acum 15 zile el predica că partidele 
nu mai există şi că adevărata tradiţiune voia un comi- 

tet în locul unui şef), etc. 

— Colonelul Bronsart părăseşte Bucureştii: este a 

treia mutare a lui. El vine să mă vază : îi serisesem a: 

  

voitures est ouvert aux seules personnes munies d'une au- 
torisation de la police et la police ne peut donner ces auto- 

misations qwaux ouvriers! C'est dW'autant plus bizarre que les: 
tramways ne marchent plus!... 

Nos 6gar6s commencent ă rallier. V. Maltezeanu tient de 
Nenitzescu qu'il y a eu maldonne, car Carp n'entend pas 
echanger rien dans Porganisation du parti conservateur; îl 

desire seulement avoir le concours de Marghiloman et de son 
parti, comme il fera appel aussi au concours de Stere et de 

son groupe. 
Nenitzescu a mâme dâclar€ ă Corteanu, qui en a prisnote 

par 6crit, qu'il ne voit pas pour quelle raison je pourrais 

âtre fâch6 contre lui de ce que, — seul'ou ă peu prâs —il 

subordonne toute activit& politique au renvoi du Roi et de 

la dynastie; quiil reste dans le partii; qu'il reconnaît ma di- 

rection. (il y a 15 jours il prâchait qu'il n'y avait plus de 

partis, et que la vraie tradițion voulait un comite ă la place 
d'un chef), eta, ete. 

Le colonei Bronsart quitte Bucarest ; dest son troisiăme» 

avatar. Il vient me voir; je lui avais &erit, ayant ă lui parler
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vând a-i vorbi de arestarea lui Obreja. Caută să evite “chestiunea, : trebue ostatici, atât pentru a face presiune, cât şi pentru a, calma, opinia, publică germană. — Hu ţi arăt că voiu fi silit să protestez formal, Obreja, fiind di- 

—. Sa ceruţ lui Oscar Kiriacescu, Lupu Kostake şi . Antipa să semneze o declaraţie de fidelitate Impăratu- lui şi de. executarea ordinelor care le vor fi date. Kiria- 
* 

guvernul român. Lupu Kostake şi Antipa sau dus să :consulte pe Carp, care le-a spus să nu semneze nimic, 22 Februarie, — Iarna nu vrea deloc să se înmoaie : ninge foarte mult, 
— Hans de Blome îmi laudă pe Gzernin, care e mulţ mai energic decâţ Burian cu înfăţişarea lui de profesor, 

“de Parrestation de Obreja. On tourne autour de la. question: il faut des otages aussi bien pour faire pression que pour calmer opinion publigue ailemande, Je lui explique que je “Berais oblig6 de protester formellementț, Obreja âtant direc- teur d'un h6pital militaire. Nous causons administration; II 

On a demand 4 Oscar Kiriacescu, Lupu Kostake, An- tipa de signer une dâclaration de fid6lită a Empereur et d'e- 'XEcuter leg ordres qui leur seraient donnâs. Kiriaceseu a j il faudrait au moius qu'il fâț stipul€ que ces or- 

22 fevrier. — I/hiver ne veut pas lâcher prise: il neige 
Hans de Blome me faiţ lâloge de Czernin, autremenţ &nergique que Burian, aux allures de. professeur, et se mon- ire heureux que le jeune Empereur, tout 'oppos6 de son on-



NOTE POLITICE — 3937 429: 

lui său, îi place să se informeze şi caută a cunoaşte to- 
tul prin el însuşi. Blome îmi confirmă, că în ziua când: 
Hindenburg a propus Împăratului să prepare o armaţă. 
pentru România, Impăraţul i-a răspuns că e absolut inu- 
til, căci «un Hohenzollern nu poate înşela !» — Şi Ans- 
triaeii sunt miraţi că Germanii au lucrat aşa puţin pen- 
tru organizaţia administrativă şi economică a ţării. 

— Verzea, are să-şi retragă demisia. Stoltzenberg: 
i-ar fi transmis regretele sale şi i-a trimis răspuns că. 
nu cunoştea calitatea lui de colonel. Când am întrebat: 
pe Tzigara, mi s'a părut că Lupu Kostake a aranjat ex- 
plicaţiile cum i-a, convenit, pentru a permite lui Verzea 
să rămâie. Verzea mi-a anunţat că trimite prin Guerlieze- 
un raport către Bussche, prin care se plânge de lucrarea 
sistematică a militarilor, cari pare că fac tot ce e cu pu- 
tinţă pentru a excita ura populaţiunii. 

23 Februarie. — Inginerul Pisosky ar fi spus că la. 
Berlin. Bussche şi Helferich ar fi foarte nemulţumiţi de 
modul neîndemănatee cum se poartă autorităţile ger. 
mane, la Bucureşti; Taigara, care-mi raportează faptul, 
are grija să adauge: «întru atâtţ câţ Pisosky merită ere-. 

a ele, aime ă s'informer et cherehe ă touţ connaître par lui-. mâme. Il me confirme aussi que lorsque Hindenbourg a pro-- pos€ â son Empereur de prâparer une armâe pour la. Rou- manie, Pempereur Guillaume lui a xâpondu que c'âtaiţ bien: inutile, car «un Hohenzollern ne peut tromper!» Mâme âcho autrichien : on est 6tonn€ que tes Allemands aient şi peu fait pour Porganisation administrative et 6conomique du pays. 
Verzea va retirer. sa dmission. Stoltzenberg lui aurait: transmis ses regrets et lui aurait fait dire qui] ienorait sa 

qualit€ de colonel. Quand Jai interroge Tzigara, îl m'a sem- bl que Lupu avaiţ artangă les explications ă sa facon, pour permettre ă Verzea de rester. Verzea m'a annonce qu'il fai- sait partir par Guerlieze un. rapport, pour Bussche, se plaip-- nant du țravail systematique des militaires qui semblent tout faire pour exciter les rancunes de la population. 
23 fevrier, — Pisosky, Pingânieur, aurait dit qu'ă Berlin Bussehe et Helftarich seraient tr&s mcontents des maladres-- ses des autoritâs allemandes, 4 Bucarest. Tzigara, qui me: xapporte le fait, a soin dajouter : cautant que Pisosky me-
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zare!» 'Tzigara, pentru a ilustra unele concepţiuni, îmi 
spune că alaltăeri seară «polizeimeister» Hammelung 
i-ar fi cerut ca, «până a doua zi de dimineaţă», să-i adu-. 
că un proiect de reorganizare a poliţiei şi gardiştilor ! 
Pyetectul a declinat ironic, propunerea, 

— Se demontează moara Assan, moara cea mai 
modernă şi cea mai bine instalată din România, pentru a 
o transporta la Constantinopol! Am făcut atent pe Vo- 
denka, că era mai simp.u să se aducă aceleași maşini dela, 
Brunswick direct la Constantinopol. — «Da, îmi răs- 
punde el. dar ar trebui plătite!» Toată filosofia acestui 
războiu modern este explicată prin aceste câteva cu: 
vinte. 

— Cu această ocazie, G. Stirbey îmi atrage atenţia 
că ovreii sunt singurii cari se bucură de a protecţie efi- 
cace: «Moara Comercială», şi mai modernă ca moara 
Assan şi care cea dintâi a fost ameninţată, scapă, cu 
toate că ea a făcut parte din sindicatul englez. Graţie lui 
Tăreanu ! — Minovicii ies dela «Imperial»: după 2 zile 
numai, prin intervenţie evreiască ! Germanii proiectau 

  

rite crance!» 'Tzigara, pour illuster certaines conceptions, 
me dit qu'avant-hier soir, le Politzei-Meister Rammelung lui 
aurait demand de lui apporter jusqwau lendemain matin 
un projet de rtorganisation de la police et des sergents da 
ville ! Excusez du pen. Le prâfeţ a declin ironiguement la 
proposition. 

On demonte le moulin Assan, la minoterie la plus mo- 
derne et la mieux installâe de la Roumanie, pour le transpor- 
fer ă Constantinople! 

Je faisais remarquer ă Volanka qu'il 6tait plus simple de 
faire venir les mâmes machines de Brunswick directement 
pour Constfantinople. «Oui, me râpond-t-il, mais i] faudrait 
payer!» 'Toute la philosophie de cette guerre moderne est ex- 
pligu6e en ces quelques mots. 

Stirbey me fait remarquer ă ce sujet que les Juifs sont 
les seuls qui jouissent d'une protection efficace: la «Moara 
Comercială», plus moderne qu'Assan et qui la premitre avait 
Gt6€ menacee, s'en tire, quoique ayant fait partie du syndicat 
anglais. C'est Făreanu! 

Les Minovici sortent de Imperial, au bout de deux 
jours: juifs. Les Allomands projetaient de remplacer Bar-
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să. înlocuiască pe Bărdescu cu Babeş, cu toate că acesta 
semnase protestarea anti-germană. Palestina pe toată 
linia ! 

24 Februarie. — Englezii au anunțat că orice vas 
neutru, care în călătoriile sale nu ar ancora la vreun 
port englezese, va, fi declarat pradă de război. Deci, ori 
să treacă prin zona blocată de Germani, ori să fie cap- 
turat : asta este soarta vasului neutru care sar risca 
să iasă. 

— Am întâlnit pe Carp pe stradă: «Germanii au 
încercat să guverneze în Polonia şi în Belgia cu elemern- 
tele localeşi nule-a reuşit; ei încearcă să guverneze la, 
noi cu oamenii lor şi vor vedea în curând căo să meargă, 
şi mai rău». Şi Carp găseşte că ovreii sunt astăzi atot- 
puternici şi că dau Germanilor poveţele cele mai rele. 

— Se anunţă plecarea lui Stere la Viena şi Berlin. 
* Se pare că el a aşteptat <ausweisul» cam multă vreme. 
Brănişteanu îmi spune că Bock (fostul director al agen- 
ției germane de informaţiuni) i Va procurat; alţii, afir- 
-mă că e contele de Mirbach. Cel mai nostim este că Si- 
mionescu-Râmniceanu, care din intim credincios al lui 

  

deseu par Babeş, signataire pourtant des protestations anţi- 
allemandes. Palestine sur toute la ligne! 

24 fevrier. — Les Anglais ont annoncâ que tout vaisseau 
neutre qui dans ses voyages ne toucheraiţ pas ă un port an- 
giais, serait dâclare de bonne prise. Done passer dans la zone 
bloquce par les Allemands .ou âtre pris: voilă le sort du ba- 
teau neutre qui se risquerait ă sortir, 

Reneontr6 Carp dans la rue: «Les Allemands onț essaşe 
de gouverner en Pologne et en Belgique avec les 6l&ments 
locaux et cela leur a mal rcussi; îls essayent; de gouverner 
cbez nous avec leurs propres hommes et ils verront bientât 
que ca leur a r&ussi encore plus mal». Carp aussi trouve que 
les Juifs sont tout aujourd'hui et qu'ils donnent les pires 
conseils aux Allemands, 

On m'annonce le dâpart de Stere pour Wien et Berlin 
Il paraît que PAusweis s'est longtemps fait attendre. Bra- 
nisteanu me dit que c'est Bock (Pancien direeteur de Yagence 
allemande d'informations) qui la lui procure ; d'autres affir- 
ment que cest le comte de Mirbach. Le plus amusant est 
que Simionescu-Ramniceanu, qui de fidâle intime de Bra-
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Brătianu sa transformat în adversar crâncen, spune peste tot că Stere a fost chemat de Czernin şi de Bussche,. Stere va căuta el oare să se califice ca şef de partid ? — Sa reînceput, seria de arestări. Ciocârdia a fost ridicat azi dimineaţă; văd pe Ion Duca condus, pe calea Victoriei, enervat, gata să sară din trăsură... Amândoi au mai fost arestaţi şi puşi în libertate. Apoi vine rân- dul şi al inofensivului Krupenski. 'Trebue ostației! Este ceeace îmi spunea, Prinţul de Reuss. Eu îi vorbesc de 0- breja. — EI: <A semnat manifestele în contra, Germa- niei». — Dar cei doi Minovici ? — «Serviciul (Wolff) i-a, declarat indispensabili», (Salvarea).—Dar Babeş ?— <E1 al fabricat mult ser». — Şi aflu, în acest mod, care e criteriul... 
| | — Ni se trimita. fără înştiinţare prealabilă, 1070 de prizonieri români din lagărul dela Slatina. Oameni-sta- fii, umbre ! 200 din ei sunt grav bolnavi. Mavrojany ra- portează că unii sunt muribunzi, Medicul răilitar on Goetz, pe care îl întrebăm, ne spune că nu ştie nimic. Deunăzi seara ni sa pus în spitalele noastre 130 de pri- zonieri ruşi. Aceşti oameni lucrează pentru Germani! 

    

tiano est mus en: adversaire trâs pressâ, dit partout; que c'est Ozernin et Bussche qui ont appel6 Stere. Sterea va-t-il cher- cher â se «qualifiery comme chef de parti ? On a recommencâ la serie d'arrestations, C'est Ciocardia qu'on a cueilli ce ma- tin; est Jean Duca, que je vois emmener, Calea Victoriei, enervâ, prât ă sauter de voiture... Les deux avaient ât6 pris une fois et relâchâs. Et puis c'est Const. Krupenssy, Pinof- fensif. Il faut des otages. C'est ce que me dit le Prince Reuss, Je lui parle d'Obreja:. il a sign6 les manifestes contre PAJ- lemagne. Mais alors les deux Minovici? «Le service (Wolff) les a dâclarâs indispensables» (Salvarea). Et Babeș: «il a fabriqu6 beaucoup de serum». Et je sais ainsi quel est lo criterium.,. 
On nous envoie sans crier gare 1070 prisonniers roumains du camp de Slatina. Des hommes fantâmes, des ombres. Et 200 sont gravement malades. Mavrojany rapporte qu'il y ea a qui sont moribonds. Ir Armee-Ariz von Goetz. que nous in- terrogeons, me dit qu'il ne sait rien. I/autre soir on nous a mis dans nos hâpitaux 130 prisonniers russâs. 'Ceş hommes travaillent pour euz!
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Frigul şi lipsa de hrană îi doboară : şi este treaba noas- tră să-i îngrijim. Prizonierii români sunt aproape. des- 
culţi, nenorociţii ! 

— Baronul de Bornemiza, întors din Albania, vine 
să-mi mulţumească fiindcă, în ziua Consiliului de Co- 
roană, primisem, dacă ar fi fost nevoe, să păstrez un de- 
pozit al soţiei sale. El întâlnise în ziua aceea pe mi- 
niştri cari se plimbau în haine de oraş cu un sferț de 
oră înainte de Consiliu, pentru a acredita svonul că Con- 
siliul era amânat. 

25 Februarie. — Este un ger îngrozitor. Astă noapte 
au fost 18 gr. 

— Dobrovici îmi spune: <Aştia o să ne stoarcă 
ca o lămâie; iar ne cer 500 de paturi complecte». 

26 Februarie, — Prinţul de Reuss mi-a dat un număr 
al gazetei «Le Temps» din 13 Februarie, cu o declarație 
a lui Take Ionescu. Afară de vorbele lui sforăitoare, 
bine cunoscute, îşi permite să spună că va trebui ca «mi- 
zerabilii» oameni politici, cari nu i-au urmat; la, Iaşi, să 
fie aspru pedepsiţi ! Ce sar fi făcut săracii din Bucu- 
rești şi nenorociţii noştri prizonieri. dacă «mizerabilii» 
n'ar fi rămas ? Take Ionescu este calificat în «Le Temps» 

  

les abattent: c'est ă nous de les soigner, Les prisonniers rou- mains sont presque nu-pieds, les malheureux. 
Le baron de "Bornemiza, retour d'Albanie, vient me re- mercier de ce que, le jour du Conseil de Couronne, javais accept6 de gârder un dâpât de sa femme si besoin avait 646, Il avait rencontre ee jour-lă des ministres se promenant en costume de ville, un quart dW'heure avant, pour acerâditer le propos que le Conseil âtait r&mis,. 

„25 fâvrier. — Il gâlo ă pierre fendre. Cette nuit on a en 17—18 degrâs. Dobrovici me dit: «Aştia o să ne stoarcă ca o lămâe; iar ne cer 500 paturi complecte! >» 
26 fâvrier. — Le Prince de Reuss m'a, reniis un No. du «Temps» du 13 fâvrier avec une dâclaration de Take Ionescu. A part les rodomontades bien connues, le forban se permeţ de dire quiil faudra s&v&remenţ punir les «misârables» hom- mes politiques qui ne les ont pas suivis ă Jassy! (Copie au dossier). 
Que seraient devenus les malheureux de Bucarest et Ros pauvres prisonniers si les «mis6rables» n'6taient pas 

9g*€
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de ministru interiman al afacerilor străine, Deci, Bră- 
tianu este în Rusia. 

Starea în care ni s'a adus cei 1070 de oameni dela 
Slatina, este grozavă. Doi au murit pe când îi debarcau, 
altul a murit pe când îl ducea la spitalul d-nei Catargi. 
Mavroiuny raportează că a fost silit să interneze de ur- 
genţă 144, şi trebue să organizăm, în grabă, un nou spi- 
tal pentru rest. Cinci din ei au tifosul recurent. Toţi 
sunt cu pielca lipită de os, aproape goi, plini de păduchi. 

21 Februarie, — Fiul Dobrescu, liberat pe cuvânt, 
ne povesteşte că la S'atina mor zilnic 5 sau 6 nenorociţi 
soldaţi și că ei nu sunţ îngropaţi decâţ când se strâng 
30 sau 40. Camarazii de corvoadă pentru îngropări pre- 
tind că au văzut pe unii din ei cu nasul şi urechile 
roase ! lar pentru cei 2 sau 3 morţi la depozit, sau or: 
donat onorurile militare! — cu fotografii, probabil... G. 
Stirbey a scris. Luni lui Wolff o scrisoare de protestare 
şi mâine vom trimite o altă protestare lui Ti'ff.— Acum 
în sarcina noastră: nu se poate trece la etuvă hainele 
acestor nenorociţi fiindcă la 50 grade postavul se des- 
  

rest6s? Take est qualifie par le «Temps» de «Ministre int6- „ rimaire des Affaires Etrangâres». Done Bratiano en Russie. 
D'etat dans lequel. on nous a amenâs ces 1070 hommes. de 

Slatina est une &pouvante. En les debarquant, i] y a deux 
qui ont suecombă; un autre est mort pendant qu'on le con- 

„ duisait ă Phâpital de M-me Catargi. Mavrojany. rapporte qu'en- viron 144 ont dă âtre internâs d'urgence et nous devons mon- 
ter un hâpital dans le voisinage de dâpât Saint Frăres pour 
le surplus. Sur 5 les analyses ont constată le îyphus recur- 
rent. Tous sont d&charnâs, presque nus, couverts de .poux, 
21 fâvrier, — Le fils “Dobrescu, libâr€ sur parole, nous 

raconte qwă Slatina tous les jours il meurt 5 ou 6 pauvres 
soldats et qu'on ne les enterre que lorsqw'on en a amassâ un 
tas de 20 ou 40. Les camarades de corvâe pour J'ensevelisse- 
ment prâtendent qu'on en a vu donţ le nez et les oreilles a- 
Vaient 6t6 rongâs. 

Par contre, pour les 2 ou 3 mortis au dâpât, on a ordonnâ 
les honneurs militaires, avee photographies ă la elef, pro- 
bablement... Stirbey a 6erit lundi ă Wolff une lettre de pro- „testation et demain nous enverrons une autre protestation ă 
Tue. A notre charge maintenant: on ne peut passer ă 
l€tuve les vâtements de ces pauvres malheureux parce que
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îramă; la, Germani, chiar la 200 grade postavul rămâne 
intact. Mavroiany a mai constatat că pingelele bocanci- 
lor noştri sunt de carton ! 

— Mareşalul de Mackensen se întoarce; reîntoaree- 
rea lui va fi semnalul de 'mari schimbări în organiza: 
ţile militare. | 

28 Februarie, — O. Kiriaceseu a călătorit, pentru a: 
facerile Ministerului de Finanţe, cu un delegat german, 
căpitanul Fischer. Cu toate că călătorea, pentru afaceri 
de serviciu, el şi-a plătit locul plus 50% pentru agio; la 
plecare, căpitanul s'a urcat în clasa, I, dar Kiriacescu a 
tost silit să se urce în a II-a... 

— Cochinescu vine dela Giurgiu: nare voă să ia 
trenul. In unele plăşi, şeful de etapă consimte să-l recu- 
noască pe administratorul de plasă; în altele îl ignorea- 
ză. Un ordin dat autorităţilor inferioare nu se poate exe- 
cuta, dacă comandantul de etapă nu-l vizează. Cochinescu 
îmi spune: «Este anarhia absolută !» Giurgiu este de- 
vastat, dar mai cu seamă incendiat. Locuitorii pretind 
că focul a fost pus . şi de Germani şi de Bulgari şi de 
Turci; el nu a putut face însă o anchetă, pentru a veri- 
fica, o 

„rien qu'ă, 50 degrâs le drap 'seftrite: le drap des Allemands 
mâme ă. 200 degrâs raste intact. Mavrojany a aussi constat 
que les semelles des brodequins sont en 'earton. i 

Le marâchal de Mackensen rentră; son retour sera signal 
giands changements dans les organisations militaires.: 

28 f&vrier, — O. Kiriaceseu a 6t6 pour les affaires du Mi- 
nistere des Finances avec un dâl&gus allemand, le capitaine 
Fischer. Quoique pour service, il a pay6 sa place, plus 59% 
pour lagio; au dâpart, le capitaine est mont6 en premire, 
mais Kiriacescu a 6t6 oblig6 d'aller en seconde... 

Coclineseu vienţ de Giurgiu: il n'a pas la permission de 
prendre le train. Dans certains arrondissements, le chef d'6- 
tape veut bien reconnaître le sous-prâfet; dans d'autres il 
Tignore. Un ordre aux autoritâs infârieures ne peut B'ox6- 
cuter si le commandant de l'âtape n'appose pas son cachet. 
Il me dit: c'est Panarchie absolue. Giurgiu est devaste, mais 
surtout incendi€. Les gens du pays prâtendent que le feu a 
st6 mis aussi bien par les Allemands que par les Bulgares 
cu les Turces, mais il n'a pu fair une enquâte de verification.
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Oraşul are astăzi 6500 de locuitori, faţă de 21.000 pe 
care-i avea, înainte de războiu. Locuitorii din mahalale 
au prădat şi ei foarte mult. Vitele marilor proprietari nu 
au putut fi regăsite, fiindcă nu s'a admis căutarea decât. 
a vitelor înfierate. Cu toate că s'au distribuit țăranilor 
câţiva boi — cari de abia se ţin în picioare — este o lipsă 
generală de vite de ham. Bulgarii, chiar când sunt sobe, 
fae focul în mijlocul odăiei, pe parchet, şi îl lasă să arză 
când părăsesc casa, 

— Astă-seară ni se semnalează şi un caz de tifos. 
exantematic printre prizonierii aduşi din Slatina. Nu te 
întâlneşti cu un om să nu fie în curent cu iadul delia 
Slatina ! 

1 Martie, — Viscoleşte ca în plin Ianuarie. 
— D-1 Sobotka, care este în capul misiunei econv- 

mice austriace, vine să mă vază. Asupra chestiunilor” 
de resortul său, suntem repede de acord: el cere ca 
Viena să facă presiune asupra Berlinului pentru urca. 
rea preţurilor grâului şi pentru plata imediată. Insă 
cum Germanii, odată o hotărâre luată, nu revin Uşor a- 

  

La ville compte aujourd'hui 6500 âmes sur les 21.000 d'avant 
la guerre. Les gens de la mahala ont beaucoup pill aussi. 
Les bestiaux de grands propriâtaires n'ont jamais pu tre 
retrouvâs, parce qu'on n'a admis la recherche que de ceux 
marques au fer. Malgr6 qu'on ait distribu€ aux paysans 
quelques boeufs — qui se tiennent ă peine debout — il ya manque gânâral de bâtes de trait. Les Bulgares, mâme lors- 
qu'il y a des poâles, font le feu sur le parquet au milieu de la 
chambre, et le laissent continuer lorsquiils quittent la maison. 

Ce soir on nous signale aussi un cas de typhus exanthe- 
matique parmi les prisonniers roumains de Slatina. On ne 
rencontre pas une personne qui ne soit au courant de la «gehenne» de Slatina ! 

1 mars. — Tempâte de neige. Comme en plein janvier. 
Mr. Bobotka, qui est ă la tâte de la mission 6conomique 

autrichienne, vient me voir. Sur les questions de son ressorţ nous sommes vite d'aceord: il demande que Wien fasse pres- sion sur Berlin pour le rel&vement des prix du bl et pour le paiement au comptant, 
Comme les Allemands, une fois leur arrât rendu, ne de-
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supra ei, el a propus majorarea, ca primă, pentru cei ce oferă grâul imediat (coferă» mă face să surâd, când ţi se ia ce le convine, fără altă formalitate). Să-ţi dea un bon sau bani emişi de Banca Generală, tot învinsul va plăti socoteala ! — Călăţoria, lui Stere amuză pe So- botka: «EI nu ştie să vorbească cum sar cuveni. (Am aflat în cursul zilei, că şi Carp îşi bătea Joe de discursu- rile ce Stere le va ține lui Czernin şi lui Bussche). De 'ce n'aţi face d-v. călătoria, Excelenţă ? Sar grăbi să vă invite a merge şi la Berlin şi la Viena». — Declin ; «Un "om ca mine nu se poate întoarce cu mâinile goale, şi de altfel ce pot cere câtă vreme țara este tăiată în două?» — D-1 Sobotka, mă întreabă atunci ce să ceară el la Viena.— Eu : «Ca să se lucreze, trehuese două, condiţii : îndemnul unui preţ remunerator şi libertatea de a, circula», — So- botka, este un om plin de bun simţ şi interesant, 
— Lupu Kostake se invită la, dejun la mine. Vizitele lui se făcuseră foarte rari, Yoarte lungă conversaţie po- litică. El nu se încrede în Austriaci fiindcă Czernin u- 

a CI 

“mordent pas facilement, îl a proposf la majoration comme prime pour ceux qui offrironţ; de suite leur bl$ («offrir» me fait sourire, quanăd on vous enleve ce qui leur convient sans „autre formalit). Que ce soit un bon qu'on vous donne on Pargent 6mis par la «Generala», “est tout de mâme le vaineu "qui paiera la 'note! 
Le voyage de Stere Pamuse. «Il ne sait pas parler — "comme il le faudrait». (Jai su dans le courant de la jour- n6e que Carp se moquait aussi des discourg que Stere allait tenir ă Czernin ou â Bussche). A brâle-pourpoint : «Pour- “quoi ne feriez vous pas ce voyage, Excellence? On s'empres: serait de vous inviter â vous rendre â Berlin et ă Wien!» — Je deline: «Un homme comme moi ne peut revenir les mains vides, et que puis-je demander tanţ que le pays est “coupe en deux?» Mr, Sobotka me demande alors que je lui -dise ce qu'il doit demander ă Wien. Moi: Ponr qwon tra- vaille, il faut deux conditions: Pappât d'un prix remun- rateur ei la libertă de circuler, — Gros bonhomme plein de bon sens eţ interessanț. 

Lupu Kostache Sinvife â dâjeuner. Ses visites 6taient devenues fort rares, 'Tr&s longue conversâfion politique. II :se mâfie des Autrichiens, car Czernin dâteste les Roumains.. 
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răşte pe Români. A văzut la Marta Bibescu o scrisoare a 
lui plină de ură. Sobotka îmi spusese că Lupu Kostake 
credea greșit că Czernin avea ură în contra României. E) 
mi-a povestit că, cu câteva zile înainte de război, Czernin. 
Sa dus la Brătianu, şi cum era searlatină la Sinaia el i-a 

spus : «Viu în numele soţiei mele ca să vă rog să-mi spu- 

neţi dacă poate să se ducă să se stabilească cu copiii la 
Tekir-Ghiol ?» Şi Brătianu i-a răspuns: «Spuneţi conte- 
sei din partea, mea să se ducă liniştită la Tekir-Ghiol; 
căci nu va avea, nici o supărare !», Czernin nu va uita 
niciodată această înşelătorie. 

Lupu Kostake îmi vorbeşte de conversaţia pe care 

a avut-o cu Mackensen. şi pe care Carp i-a confirmat-o ca 
autorizată de el. Era vorba de o pace separată. Această 
conversaţie a fost «telefonată» la Berlin. Pisoski a cu- 
noscut-o — evident prin Bussche — şi a raportat-o. la 
Viena lui Czernin, care ar fi declarat; că, câtă vreme va 
trăi el, nu se. va face niciodată pace separată cu Româ- 
nia. De aci: furie în contra lui Bussche şi în contra lui 
Pisoski. — Imi revin în memorie povestirile lui Gerliezy- 
(notele din 12 Febr.) şi din toate lungile discursuri 

  

Il a vu chez Marthe Bibesco une letire du comie, qui est 
remplie de haine. Sobotka m'avait dit que Lupu croyait & 
tort que Czernin haissait la Roumanie. Il m'a racontă que 
quelques jours avant la guerre, Czernin 6tait all6 trouver 
Bratiano et, comme la scarlatine sâvissait ă Sinaia, il lui 
avait dit: «Je viens au nom de ma femme vous prier de me 
dire si elle peut aller avec ses enfants s'âtablir â 'Tekir- 
Ghiol». Et Bratiano lui a repondu: «Priez de ma pari la 
comtesse de se rendre tranquillement ă Tâkir-Ghiol; elle 
maura aucun dâsagr6ment». Cette tromperie, Czernin ne 
Voubliera jamais. 

Lupu me parle de la conversation qu'il a eue avec Mac- 
kensen et que Carp lui a confirm6 comme autoriste par lui. 
Il s'agissait d'une paix sâparte, Or, cette conversation a st& 
«telephone» ă Berlin. Pisosky Pa connue par Bussche — 
6videmment — et la rapportâe â Czernin, lequel aurâit dit: 
que lui vivant on ne ferait jamais une paix separe avec la 
Roumanie. Fureur contre Pisosky et fureur contre Bussche. 

Les racontars de Gerliczy (note du 12 fevrier) me re- 
viennent en mâmoire et de tous les longs propos de Lupu se



NOTE POLITICE — 19197 429 3 

ale lui Lupu reese că Viena nu-l are pe Carp în stimă aşa mare, cum ar dori Lupu, — Lupu încearcă să ne apropie. El nu neagă dificultăţile pe care le stâr- neşte Carp din pricina lui Maiorescu, Pentru Lupu ple- carea lui Bronsart este voită: Bronsart nu putea, să mistue dificulţăţile făcute pentru o organizaţie admini- strativă, pe când el Bronsarţ Îşi aranjase etapele pen- tru ca faimoasele gubernii să le fie adaptate. Lupu nu-şi părăseşte ideia. E] pretinde că, cu prilejul arestării lui Duca, Ciocârdia şi Krupenski, sa dus la «Milităr Verwaltung» şi le-a spus: «Băgaţi-ne şi pe Carp şi .pe mine la închisoare, dacă procedaţi în aşa mod». In fine, el îmi anunţă că, toată familia Brătianu are să fie în- chisă la Hereşti ; se hotărâse ca ea să fie deportată în Bulgaria, însă Carp este acela care a găsit soluţia He- reştilor, unde guvernul a trimis astăzi să se facă cerce- tări. Nu va fi exceptată decâţ mama : Lupu ar fi inter. venit personal. E] mi-a anunţat punerea în libertate a lui Duca, Krupenski, Ciocârdia. Să aşteptăm. 
— Primit vizita lui Ledebur, — om foarte. plăcut— adus de Blome. Şi Wodianer vine să mă vadă. 
ÎN N 
dâgage que tout de mâme Wien ne tienț pas Carp en Pestime vounlue, au grâ de Lupu. Lupu essaie longuement de nous rapprocher. Il ne nie pas les diffieultâs qua Carp soulăve ă cause de Maiorescu. Pour Lupu, le dâpart de Bronsart est volontaire: Bronsart ne pouvant digârer les difficultâs faites pour une organisation administrative lorsque lui, Bronsart, avait dejă arrangâ les 6tapes pour leur adapter les fameux Bouvernements. Lupu n'abandonne pas son idâe. Il prâtend que lorsqwon a arrât6 Duea, Ciocârdia, Krupensky, îl a 6tâ dire 4 la Milităr-Verwaltung: «<Mettez nous, Carp et moi, en Prison, si vous agissez ainsi 1» Lupu enfin m'annonce que toute la famille Bratiano allait tre enfermâe ă Heresti; on voulait la d&porter en Bulgarie, et c'est Carp qui a trouvă le point de Heresti, qu'on est alle visiter aujourd'hui de la part du gouvernement, On n'exceptera, que la mâre. Lupu serait personnellement intervenu. Il m'a annonce la mise en liberte de Duca, Krupensky, Ciocârdia, Attendons ! Recu visite de Ledebur — charmant homme — que m'amâne Blome. 

— Wodianer vient aussi me voir,
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— Un ofiţer de poliţie, care mi-a fost trimis azi di- 
mineaţă pentru lămutiri privitoare la parastasul Regi- 
nei Elisabeta, pregătit pentru poimâine de Crucea Ro 
şie, îmi anunţă că guvernul mare nici-o obiecțiune de 
tăcut şi că în aceeaşi zi va avea loc o slujbă şi la bise- 
rica evanghelică. 

2 Martie. — Viscolul dăinueşte mereu, cu furie. Niei 
o circulaţie pe străzi, 

— Comunicatul anunţă părăsirea, primei linii pe 
Ancre şi că 'Turcii au suferit o înfrângere în Meso- 
potamia, 

3 Martie. — Viscolul a încetat. Străzile sunt, îngro- 
zitoare. In unele locuri trotuarul a rămas cu 2.50 m. 
sub nivelul sțrăzii. Cu toate astea multă lume a venit 
la Doamna Bălaşa pentru parastasul Reginei. Nume- 
roase doamne au înfruntat cu curaj drumul pe jos. 
Slujba foarte demnă : Vicarul şi Scriban. Viearul 'Teo- 
fil a ţinut o alocaţiune foarte corectă ca formă şi foarte 
bună ca fond, cu mult superioară celor auzite până as- 
tăzi din partea unui membru al clerului. Prezente: d-nele 
Lydia Filipescu, Emil Ghika, Sabina Cantacuzino, Lia 

  

— Un officier de police, qw'on m'avait depâchâ ce matin Pour avoir des renseignements sur le Parastas de la Reine Elisabeth, pr&part pour apres-demain par la Croix Rouge, vient m'aononcer que le gouvernement ma aueune objection a faire et que le mâme jour îl Yy aurait un service aussi â Yeglise evangâlique. 
Ă 

2 mars. — I'ouragan de neige continue, furieux. Aucune circulation dans les rues. 
Le communiqu€ annonce Pabandon de la premitra ligne sur PAnecre et les Tures ont eu une tape en Mâsopotamie,. 3 mars. — La tempâte de neige a cess6. Les rues sont effroyables. Par endroits leg trottoirs sont restes ă 250 m. en contrebas. Malgr6 cela, on est venu en nombre ă Doamna Palasa pour le Parastas de 1a Reine. Des dames, nombreu- ses, ont bravement affront6 le trajet A pied. Office trâs digne, le Vieaire et Scriban. Le vicaire 'Theophile a fait une allocution tres correote comme forme et bonne de forme: de beaucoup supârieure ă ce que jai entendu jusqu'ă ce jour de la part d'un membre du clergâ. M-mes Lydia Philipescu, Emile Ghika, Sabine Cantacuzâne, Lya Bratiano, Starjeaska,
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Brătianu, Starjenska, Marta Bibescu, Lisbeta Stirbey, 
Wladimir Mavrocordato, Maria Boerescu, 'Touchketa 
Pherekyde, Didina Cantacuzino, A. Sevescu, Leonte, 
Marta Mitilineu, d-şoarele Zoe Arion, Romalo, d-nele 
Racoviceanu, Emanuel Miclescu, Neniţeseu, Graţoski, 
Râmniceanu, Ana 1. Florescu, Zincuţa Manu; Lupu 
Kostake şi Tzigara-Samureaş reprezentând oficialita- 
tea; toţi magistraţii dela Curtea, de Casaţie şi dela 
Curtea de Apel, etc. Azi dimineaţă nu aşi fi sperat; să 
ne găsim nici 5 persoane în biserică ! — Sabina, Canta- 
euzino îmi anunţă exilarea ei la Hereşti: «Două femei 
singure (ea şi Lia Brătianu) în câmp, într'o casă fără 
uşi şi ferestre !>» 

— Un Austriac, baronul de Konradsheim, vine să 
se prezinte. 

— Prefectul de poliţie îmi comunică că guvernul 
vrea să depărteze din Bucureşti pe d-nele Sabina Can- 
tacuzino şi Lia Brătianu, dar fără să le sechestreze sau 
interneze; vrea să li se dea Hereştii ca, reşedinţă. Dar 
având în vedere starea de stricăeiune a, casei, măsuri 
Sa amânat. | 

4 Martie, — Sabina Cantacuzino mă chiamă, Ea, re- 
fuză să iasă din Bucureşti. La ţară viaţa, lor ar fi pri- 

  

Marthe Bibesco, Lisbeth Stirbey, Wladimir Mavrocordato, Marie Boerescu, 'Touehkette Phârâkyde, Didine Cantacuzene, ete. ete; Lupu Kostache ef Tzigara reprâsentant Vofficialits; tous les magistrats Cassation et Cour d'Appel, ete. Ce matin je n'aurais pas espâr6 nous retrouver cinq dans PEglise ! 
Sabine m'annonee son exil pour Heresti. «Deux femmes seules, dans la plaine et dans 'une maison sans portes et sans fenâtres !» (Elle et Lya). 
— Un nouvel Autriehien, le baron de Konradsheim, vient 

se pr6senter, 
— Le prefet de police me communique que le gouverne- ment veut €loigner de Bucarest Sabine Cantacuzâne et Lya 

Bratiano,. mais en râfusanţ de les interne» ou de les s6qnes- 
trer; on veut leur assigner Heresti comme râsidenee, Vu Yetat de devastation de la maison, il y a sursis. 

4 mars. — Sabine Cantacuzăne me fait venir, Elle refuss 
-de sortir de Bucarest. A la campagne leur vie serait en dan-
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mejduită. Hotelul Imperial sau izolarea în casa Stolo- 
jan. Ea îmi arată o scrisoare a lui Bussche cu data de 
28 August, deci a doua zi după declaraţia de războiu, 
ca răspuns unei scrisori a ei prin care evident că pro- 
punea să se ocupe de internaţi, căci Bussche mulţu- 
meşte pentru c<ideca ei». Duplicitate? Intervenţie reală? 
Nimie nu a dovedit, în orice caz, o ameliorare a rigo- 
rilor tratamentului la care aceşti nenorociţi au fost su- 
puşi. Dânsa va serie lui Mackensen pentru a-i cere pro- 
tecţia, 

5 Martie, — D-rul Cantacuzino îmi aduce ciorna unei 
serisori adresată lui Mackensen. Eu propun câteva mo- 
dificări de stil, 

— O ordonanţă interzice civililor să; întrebuinţeze 
birjele fără o ordonanță specială. care nu poate fi dață 
decât într'un scop militar sau în interes de serviciu. 
Această ordonanţă stârneşte o indignare generală. Ni- 
minea nu mai are trăsură; toţi caii, până şi cei mai 
mici poney au fost luaţi; vehiculele toate rechiziţionate. 
Deci oricare ar fi urgenţa. toată lumea, pe jos: De tram- 
wae nici nu poate -fi vorba, 

    

ger. Hotel Impârial ou isolement dans maison Stolojanu. Elle: me montre une lettre de Bussche du 28 aocât, done du lende- main de la declaration de la guerre, en râponse ă une lettre ă elle, dans laquelle &videmment elle proposait de s'occuper- des internâs, puisque Bussche remereie pour «son ide», Du- plicite? Intervention râelle. Rien n'a dânotă, dans tous 'es cas, un adoueissement aux rigueurg auxquelles ces malheu- reux ont €t€ soumis. 
Bile 6erira ă Mackensen pour r6clamer sa protection. 
5 mars. — Docteur Cantacuztne apporte le brouillon d'une: lettre â Mackensen. Je propose quelques modifications de: style. 

Une ordonnance interdit aux civils de faire usage de. fiacres sans une autorisation spâciale, qui ne peut ire donnâe que dans un but militaire ou dans lintârât des au- torites. Elle soulăve une indignation gânârale. Personne n'a plus une voiture; tous les chevaux, y compris les plus in- fimes poneys, ont 6t6 pris, les vehicules tous rEquisitionres. Done quelle que soit Purgence, tout le monde ă pied. Des: tramwaşs il ne peut âtre question: tous les chevaux requisi-- tionnâs,.
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O altă ordonanţă anunţă că Banca Naţională a fost 
"pusă sub sequestru şi închisă până la noui ordine. Or- 
donanţa vizează faptul că tezaurul şi majoritatea  Con- 
siliului nu sunt la sediu. 

— Arestările de ostateci se fac peste tot pe o seară, 
întinsă. La Ploeşti sau arestat 25—40 de persoane; dar, 
de astădată, numai cu câteva excepţii, takiștii şi scan- 
dalagiii. Primarul Ionescu, care se avea foarte bine cu 
autorităţile şi îşi făcea partida cu col. Kleve, se pome- 
nește închis şi el. Primar interimar: A. Mişu, fostul 
prefect liberal: este o culme! — La Alexandria între 
alţii a fost arestat şi Bădulescu tatăl, care până acuma 
fusese şeful Consiliului Comuna] constituit de Germani. 
In cine să te mai încrezi ? 

— Colonelul Verzea îmi spune că călătoria lui Stere 
este amânată fiindcă nui-a oferit decât clasa III-a şi că 
el aşteaptă să se mai încălzească vremea ca să plece. Că- 
pitanul Richter sa dus la Carp pentru a-l întreba dacă 
Stere era trimis de el; Carp s'a grăbit să-i răspundă că 
Stere călătorea: pe socoteala, lui proprie. Stauss i-a spus 
că poziţia lui Bussche la Berlin e precară şi că nu este 
de loc ascultat. 
  

Un autre arrât6 annonce que la Banque Nationale a 6t& 
mise sous squestre et fermâe jusqu'ă nouvel ordre I/ordon- 
nance vise le fait que le trâsor et la majorit& du conseil na 
sont pas au si&ge. Les arrestations d'otages se font partout 
sur une vaste 6chelle, A Ploesti il y a 35—40 personnes; cette: 
fois-ci, ă quelques exceptions prăs, des takistes et des brail- 
lards. Le maire Ionescu, qui 6tait au mieux avec les autoritâs: 
et faisait sa partie avec le Colonel Kleve, se trouve coffr& 
aussi. Maire intrimaire A. Mişu, Pancien prâfet libâral: c'est: 
un comble. A Alexandria on a arrât6 entr'autres le pere Ba- 
dulescu, qui jusqufici-avait 6t6 le chef du conseil communal 
constitu6 par les Allemands, A qui eroire? 

Le -colonel Verzea me dit que le voyage de Stere est 
ajournă paree qw'on ne lui a offert qu'une traisi&me classe: îl 

„attend qu'il fasse plus chaud pour Ja prenăre. Le capitaine 
Richter a 6t6 chez Carp lui demander si Stere âtait envoye& 
var lui; Carp s'est empress6 de lui dire que Stere voyageait 
pour son propre compte. Stauss lui a dit qu'ă Berlin la posi- 
tion de Bussche 6tait prâcaire et qu'il n'avait aucune voix 
au chapitre.
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6 Martie. — Bărbulescu îmi povesteşte modul în care s'a pus stăpânire, eri, pe Banca Naţională, Imputerni- cirile semnate : Col. Hentsch, noul şef de Stat Major de la <Militărverwaltung», sună astfel: «Administratorii- sequestrii trebue să se pue în posesiunea Băncei Naţio- nale; sunt autorizaţi să. exercite toate acţiunile pe care Banca le poate exercita, şi să dispue de tot avutul Băn- cei». Din lămuririle cari mi se dă s'ar părea că Germanii vor să individualizeze depozitul Mărci, — circa, 220 mi- lioane — care se află la Berlin şi să facă din el baza de operaţii de emisiuni pentru a furniza banii ministerelor ŞI agriculturei. — Spiess crede că Germanii vor să se pună la adăpostul emisiunilor abuzive cari sar face la Iaşi ; — dealtminterea, Spiess este de părere că trebue să se spargă puterea financiară a partidului liberal şi atot- Puternicia lui sectară pe mişcarea economică. — E] so- coteşte că pagubele în industria petrolului (n'a putut vedea nici Buzăul niei Târgovişte) sunt de circa 109 milioane. Sunt fericit să aflu că nu ne apropiăm de ju- mătatea de miliard de care sa vorbit atâta. 
IN 

6 mars, — Barbulescu me raconte la fagon dont on a pris hier matin possession de la Banque Nationale. Les pouvoirs sign6s;: Colonel Hentsch, le nouveau chef d'Etat Major de la «Milităr-Verwaltung», portent: «Les administrateurs-seques- tres doivent se mettre en possession de la Banque, ils sont autorists et habilitâs ă exercer toutes les actions que la Banque peut elle-mâme exercer e ă disposer de tout Pawoir de la Banque». 
Des renseignements qu'on me donne il sembleraiţ que les Allemands veulenţ individualiser le aâpât Marks, — environ 220 millions — qui estă Berlin et en faire la base d'opâration d'&mission pour fournir de largent aux Ministeres et â Pa- griculture. Spiess pense qu'on veui, aussi se mettre â Pabri des €missions abusives qui se produiraient ă J assy, — d'ail- 

  

Seonomique, 
Pour Spiess les dâgâts dans les petroles (l n'a pu voir ni Buzau ni Targoviste) sont d'environ 100 millions. Je suis heureux d'apprendre que nous ne touchons pas un demi mil- lard dont on avaiţ tant parl€,
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— De două zile: lipsă de pâine. Brutarii, şicanaţi de 
poliţie, au închis prăvăliile. Morile, în lipsă de combus- 
tibil, mau produs făină. Cu excesul. de regulamente sa 
ajuns la un haos. 

Mehedinţi îmi spune că Verzea posedă în afacerea. 
Filoti un dosar de pederastie în care V. A şi PL. 
sunt amestecați. — Fuga extraordinară a lui Filoti gă- 
seşte în fiecare zi o explicaţie nouă, 

— Guvernul german a refuzat, pentru doui funeţio- 
nari ai noştri, autorizarea să ducă la, Slatina haine şi bani 
prizonierilor. Starea lagărelor trebue să fie aşa, de în- 
grozitoare, că nici un ochiu indiseret mare voe să-şi 
arunce o privire. 

| 7 Martie. Generalul Tantiloff, pe care Pam văzut azi 
dimineaţă, mi-a acordat să-mi procure listele prizonieri-- 
lor noştri din Bulgaria; în chestiunea soldelor, o lege a 
Sobraniei a hotărât că ofiţerii vor fi hrăniţi şi îmbră= 
caţi ca soldaţii, dar nu vor primi solde, fiindcă, după 
războiul baleanic, Turcii au refuzat să recunoască plata, 
soldelor făcută de Bulgari. Asupra chestiei trimiterei de- 
bani sau de scrisori prizonierilor, el este obligat să re- 
    

Depuis deux jours on manque de pain. Les boulangers: iracass6s par la police ferment boutique. Les min6teries; 
faute de combustible, n'ont pas produit de farine, A force des. x6glements, on est arriv6 an gâchis. 

Mehedinţi me. dit: que Verzea possâde dans affaire Fi- lot: un dossier de pederastie, dans lequel V. A... et T, I.. sont pincâs. L'6vasion extraordinaira de Filoti trouva tous les: jours une explieation nouvelle, . 
Le: gouvernemenţ allemand nous a refus6 pour deux de: nos employâs Pautorisation d'aller porter ă Slatina des effets. et de Pargent aux prisonniers. L'âtat de camp doit &tre si effrayant qwaucun oeil indiseret ne doit y glisser un regard, 
7 mars. — Le gânâral Tantiloff, que j'ai vu ce matin, ma aecord€ de me procurer les listes de nos prisonnierg en Bul-- garie; sur la question des soldes, ung loi du Sobranis a pres- crit que les officiers seraient nourris et vetâs «comme les soldats» mais ne recevraient pas de soldes, parce que, aprâs la guerre Balkanique, les 'Tures avaient refus6 de reconnaî- ire le paiement des soldes fait par eux. Sur la question de Penvoi dargent ou de lettres aux prisonriers, obligâ -de re-
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iuze, căci Ruşii nu îngăduese transmiteri similare pen- 
tru Germanii şi Bulgarii prizonieri la dânşii. — Am in: 
sistat bazându-mă pe textul forma] a] convenției şi pe 
interesul evident că viitorul trebue să excludă orice ini- 
miciţie între Bulgari şi Români. Am invocat şi mizeria 
în care trebue să se afle ofiţerii : — «Ti tratăm bine. dar 
cu siguranţă că trebue să ducă lipsă de haine». Gene- 
ralul a sfârşit prin a-mi declara că voiu putea face în: 
doita propunere, solde sau trimiterea de bani din Româ- 
nia, înscris şi că el o va transmite sprijinind cererea. 
Generalul s'a arătat dispus a sta de vorbă. «România şi-a 
arătat totdeauna dinţii Bulgariei». Pe vremuri, Bulgaria 
şi-a oferit alianţa cu sinceritate (eu am replicat că, cât am 
stat la putere, nu am avut niciodată cunoştinţă de aşa 
ceva)... şi totdeauna România s'a arătat dispreţuitoare. 
După 1913, războiul în contra României a fost cât se 
poate de popular în Bulgaria. La începutul războiului 
am fost pretutindeni în inferioritate numerică faţă de 
armata română, dar elanul reg.mentelor a fost de ne- 
crezut. Turtucaia luată în două zile! Eu : Câţi prizo- 

    

fuser, les Russes ne permettanţ pas les transmissions simi- 
laires pour les Allemands et les Bulgares prisonniers chez 

"eux. J'ai insist6 me basant sur le texte formel de la conven- 
tion et sur Lintârât 6vident d'un avenir qui doit exelure toute 
inimiti€ entre Bulgarie et Roumanie. Jai invogu6 aussi la 
mis&re dans laquelle devaient se trouver ces officiers: «nous 
les traitons bien, mais certainement qu'ils doivent mânhquer 
de vâtements»! Le gânâral a fini par me declarer que je 
pourrais faire la double proposition, solde ou envoi dargent 
de Roumanie, par 6erit, et que lui transmettrait et appuvyerait 
la demande. Le gânâral a caus6 volontiers. La Roumanie a 
toujours «montrâ les dents» ă la Bulgarie. Dans le temps, la 
Bulgarie a offert son alliance sincâre... Je lui ai r€pliqu€ que, 
moi au pouvoir, je n'avais jamais eu connaissance d'un fait 
pareil.. Tantiloff: Et chaque fois la Roumanie a 6t6 mâ- 
prisante. Apres 1913, la guerre contre la, Roumanie a 6tâ tout 
ce qu'il y avait de plus populaire en Bulgarie. Au debut de 
la guerre, nous avons 6t6 partout en inferiorită numârique 
vis-ă-vis de Parmâe roumaine, mais Pâlan de nos regimenis 
a 6t€ incroyable. Tutracan pris en deux Jours. — Moi: Com-
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nieri î — EI: 28.000. Dacă aţi fi intrat în război ală- 
turi de noi, astăzi ar fi războiul terminat, pe când acum... 

— Eu: În orice caz sfârşitul trebue să se apropie, 
căci nervii multor popoare nu vor mai putea rezista. — 
«Nu ne-am jucat ultima carte: mai avem ceva 1...» — Nu 
puteam să insist pentru a şti care era sensul acestei 
fraze textuale. 

— Neniţescu, care a isprăvit prin a enerva cu pre- 
tenţiile lui. ca şi Stere cu ipertrofia lui, a. revenit-—iar, 
E] a spus eri lui Cortăăzii Gă nu mai face parte din par- 
tidul conservator. Carp este omul desemnat şi el este cu 
Carp. Ştie bine că lui Carp îi lipsese oamenii, dar aceas- 
ta nu face nimic! A adăugat că Arion este de aceeaşi 
părere ca dânsul. | | 

8 Martie. — Lupu Kostake vine la, ora, 9% dimineaţa: 
nu venea niciodată aşa, de vreme. E obosit şi desgustat 
şi vrea să se retagă. I sa trimis un baron bavarez care 
este însărcinat cu organizarea administraţiunei : fiecare 
şet de etapă. <îşi va numi» subprefectul şi primarii; co- 
mandantul superior va numi pe prefect, iar «noi (baro- 
  

bien de prisonniers?t—Lui: 28.000. Si vous 6tiez entrâs avec 
nous, la guerre serait finie, tandisque maintenanţ.... — Moi: 
“Tout de mâme, la fin doit âtre proche, car les nerfs de plus 
d'un peuple ne râsisteront plus. — Lui: Nous n'avons pas Jou€ notre dernitre carte: nous avons encore quelque chose! —Je ne pouvais insister pour 'savoir ce que cette phrase (tex- tuelle) entendait dire, 

L'ami Nenitzescu, qui finit par agacer avec ses prâten- tions, autant que Stere par son hypertrophie, est retornă. 
Il a dit hier â Corteanu qu'il ne faisait plus partie du parti conservateur. Carp est Phomme dâsigns eţ il est avec Carp. Il sait bien que Carp manque d'hommes, mais cela ne fait zien. Arion, a-t-il ajoută, est du mâme avis que lui... 

8 mars. — Lupu Kostache â 9 h. % matin. Ca n'a jamais 
ste son heure, Patigu6 et dâgoată. Voulant se retirer. On 
dui a envoyâ un: baron bavarois qui est, paraîtiil, charge d'organiser Padministration: chaque chef d'âtape nommera 
son sous-prâfet eţ ses maires, le commandant supârieur nom- mera le prâfet et «nous (16 baron et Lupu) les surveilleront». 
Lupu aurait dit: «Vous, vous pouvez les surveiller, moi pas». En d'autres termes, les Allemands veulent administrer 
par eux-mâmes, Que nous sommes loin des gouvernements de Carp!
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nul şi Lupu) îi vom supraveghea». — Lupu ar fi zis: «D-voastră îi veţi putea supraveghea, eu nu». Cu alte cuvinte, Germanii vor să administreze prin ei înşişi. Ce 
departe suntem de guberniile lui Carp ! Dealtminterea 
Germanii vor să schimbe secretarii generali dela Jus- 
tiţie şi dela Instrucţia, Publică. Lupu îmi cere o părere 
pentru Justiţie şi eu îi recomand pe Em. Stroici sau pe 
Slătineanu; el a ales pe Litzica pentru Instrucţia Pu- 
blică. — Este bine stabilit că toate prescripţiile dela Haga sunt litere moarte ; dar ce va fi această recrutare 
făcută de fiecare ofiţeraş după recomandaţia evreilor, 
cari mişună în jurul Germanilor în funcţiune ? Cel mai 
curios lucru este să vezi şi să auzi pe Lupu răzând de 
Neniţescu şi de Paul Teodoru, «cari toată ziua fac la 
legi, parcă ar fi vreme de aşa, ceva!». 

— Guvernatorul Tilff îmi trimite o scrisoare lungă 
pentru a, scuza, ceeace sa întâmplat la Slatina. Pentru 
moment ofiţerii cari se aflau acolo au fost expediaţi în 
Germania. Li sau plătit soldele, dar cum li sa reţinut 
preţul mâncărei, ofiţerii inferiori nau avut ca bani de 
buzunar decât cel mult 20 de lei. Aceasta a fost povestit 

  

D'ailleurs, les Allemands veulent changer les secretaires gânârales de Ja Justice et de /'Instruction Publique. Lupu me demande un avis pour la Justice et je lui recommande Emanoil Stroici ou Slatineanu; il a choisi Litzica pour !In- struction Publique. 1] est bien elair que tous les prescrip- tions de la Haye sont lettres mortes; mais que sera cs recru- tement que chaque petit officier fera sur la recommandation des juifs qui pullulenţ autour des Allemands en place? Le plus curieux c'est de voir et d'entendre Lupu rire de Neni- țescu et de Paul 'Theodoru, «care toată ziua fac la legi, parcă ar fi vreme de aşa ceva». 

Le gouverneur Tiilff m'envoie une longue lettre pour ex- cuser ce qui s'est pass ă Slatina. En attendant, on a ex- nedi6 en Allemagne les officiers qui s'y tronvaient. On lour a pay6 la solde, mais comme on leur a retenu le prix de leur manger, les officiers inf6rieurs n'ont pas eu comme argent de poche plus de 20 lei. C'est un camarade relâche,
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de un camard, pus în libertate, ca mare proprietar a: grar. — Ajutoarele trimise la Corabia nu au fost, de pri- sos : răniții aveau bănbi până la brâu, păr de sălbateri şi erau acoperiţi de insecte ! | — Mare emoție: se anunţă plecarea apropiată a in- ternaților la Domneşti-Ialomiţa. Germanii vor ea şi ai noștri să parcurgă acelaş calvar pe care Pau urcat com- patrioţii lor arestaţi de noi. Il grăbesc pe Lupu Kostake să trimită misiunea care era, vorba să fie trimisă gu- vernului; el îmi spune că a, seris încă de mult colomelu- lui Hentsch, care a înlocuit pe generalul Bergmann pe lângă Tiilft, dar că nu a fost încă primit !... 

9 Martie. — Se pare că internaţii vor fi trimişi la Săveni în Ialomiţa, Toţi au fost.vestiţi să-şi facă pa- chetele, afară de Duca, care rămâne la Imperial, şi Rudi Catargi şi Durand, cari au fost transferați la Cercul Mi- litar, cu regimul quasi-celular şi foarte Tigruros. 
Rudi mi-a scris un bilet jalnic. — Pe de altă parte Sabina, Cantacuzino a primit ordinul să nu-şi mai pă- răsească casa, ca şi bărbatul &i, Acelaş ordin şi. pentru Lia Brătianu. 

  

    

comme graud propri6taire agriculteur, qui Pa racont â Ma- vrojany. Les secours qu'on a envoy6 ă Corabia n'ont pas €te de trop: on y a trouvâ les blessts avec des barbes jusqu'ă la ceinture, des cheveux de sauvages et converts de bâtes. Grand &moi: on aunonce Je dâpant prochain des internâs pour Domnesti (7) (Ialomitza). On veut leur faire parcourir le mâme calvaire qu'ont gravi leur compatriotes arrâtâs par nous. Je presse Lupu Kostache d'envoyer cette mission qu'il &tait question de dâpâcher auprăs du gouvernement; îl me dit avoir depuis lonterhps serit au colonel Hentseh, qui a rem- place le gânâral Bergmann auprâs de 'Piilff, mais qu'il n'a pas encore €t6 recu.., 
! 9 mars. — Les înternâs vont, paraft-il, âtre envoyâs ă Săveni (de Talomitza). Tous ont 6t6 prevenus Wavoir ă faire leurs paquets, sauf Duca, qui reste â P'Impârial, et Rudi Ca- targi et Durand, qui ont 6t4 transferes au Cerela Militaire, regime quasi cellulaire et trâs rigoureux. Rudi m'a envoyă un 

Pordre de ne plug quitter sa maison, ainsi que son mari, Mâme ordre pour Lya Braţiano.
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— Locotenentul de rezervă Gheorghiu din Focşani 
a fost liberat dela Slatina ca proprietar funciar, E] îmi 
confirmă tot ce ştiam de Slatina; şi astăzi mai mor 7-8 
soldaţi pe zi. Găzduiţi prin grajduri, fără foc, în tim- 
pul iernei, cea mai îngrozitoare de care na putem aminti, 
aproape fără hrană, sărmanii bolnavi erau, abandonaţi 
fără îngrijire şi fără pâine! Se pare că căpitanul Nico- 
laus, care comandă lagărul, este un fel de nebun. Dar 
sunt detalii moralmente încă mai penibile. Din cei 500 
de ofiţeri nu sa găsit nici unul să dea vreun ajutor sol- 
“daţilor; nici ajutor material, nici protecţie. şi mulţi din- 
tre ei aveau bani. 'Ţinuta colonelilor Niculcea, şef de 
brigadă, şi Anastasiu-Focşani a fost nedemnă. Dealt- 
minterea, aceşti ofițeri superiori au primit să se ducă 
în oraş subt escortă, pe când ofiţerii inferiori au refu- 
zat s'o facă. Populaţia din Slatina este ostilă şi dispre- 
juitoare faţă de prizonierii de orice grad. | 

— La Râmnicul-Sărat lucrurile nu merg mai bine. 
Prizonierii sunt la Jideni, 5 km. de oraş. Julian Oprescu, 
care vine de acolo, spune că due lipsă de toate, mai ales 

  

Le lientenant de râserve Gheorghiu de Focşani a 6te 
libâre de Slatina comme propri€taire foncier. Il me confirme 
tout ce que nous savions de Slatina; aujourd'hui encore il meurt des 7, 8 soldats par jour. Logâs dans les 6curies, sans “feu, par: le plus terrible hiver qu'on ait eu depuis un temps immemorial, presque pas nourris, les pauvres malades sta- ient abandonnes sans soins et sans pain! Il paraît que Je cap. Nikolaus qui commande le camp est une espăce de for- - cenâ. Mais il y a des details moralement plus pânibles encore. Sur les 500 officiers il n'est pas un qui se soit ports au se- cours des soldats; ni aide matârielle, ni protection, et beau- coup avaient de V'argent. La tenue des colonels Niculcea; chef de brigade, et Anastasiu-Foeşani a 6t6 ignoble. D'ailleurs ces ofliciers superieurs acceptaient de se rendre en ville S0us8 escorte, tandis que des officierş infârieurs ont refus6 de le faire. La population de Slatina hostile et meprisante pour les prisonniers de tous grades... 

— "A Ramnicu Sarat les choses ne vont pas mieux. Les prisonniers sont ă Jideni, 5 km. da la ville. Julian Opreseu, qui en vient, prâtend qu'ils manquent de tout, surtout de
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de hrană. Şi acolo mortalitatea, este mare. Prin spitale a fost şi holeră şi tifos: doamna Dobreanu. şi o altă in- firmieră au căpătat titosu] şi au murit. Oprescu zice că tot regimentul 3 vânători a fost prins ca într'o plasă, „Şi singur colonelul a, putut să scape. a ser 
— Desamăgiţii revin. Azi dimineaţă Paul Teodoru. EI mi-a spus că în ce priveşte administraţia, nu mai e vorba de nimic şi că el nici nu mai dă, pe la minister. 'Confirmaţie indirectă de cecace îmi spusese Lupu. — «Vă vestisem la timp, prietenilor !» îi zic eu liniştăţ. 

| — O nouă ordonanţă: Nu mai avem voe să consu- măm de cât jumătate din gazul ce-l consumam anul. tre- cut în luna corespunzătoare. Şi peste celelalte toate, 
sancţiuni penale! Birjile. stau neocupate la încruci- 
şarea, străzilor, dar îţi este interzis să te serveşti de ele. 
Publicul râde din toată inima ! 

19 Martie. — Din informaţiile date de Bărdescu şi Burnea, rezultă că Lupu Kostake a numit, din a lui au- 
toritate cu 10 lei pe zi, pe d-rul Zaplachta medic-şef la Măreuţa în locul lui Obreja. Radu Rosetti, efor nu- 
mit.de Carp, încercase să facă să se primească această 

  
rourriture. Grande mortalită aussi, Dans les hâpitaux on a eu le cholâra, le iyphus: M-me Dobreanu et une autre intir- misre Pont attrap€ et en sont mortes. — Oprescu dit que le '3-e chasseurs est aii complet — pris dans un coup de filet: le colonel seul s'est 6chapp6 (2) 

Les dâsabusâs rappliquent. Ce, matin Paul Theodoru. ]] me dit que pour Yadministration îl n'est plus question de rien et que lui ne va mâme plus au Ministere. Confirmation indi- recte de ce que m'avait dit Lupu. «Je vous en ai bien averțis, mes amis»! — lui dis-je tranquillement. 
— Nouvelle ordonnanee: nous ne devons plus consommer que la moiii6 du gaz de la pâriode correspondante Pan der- nier. Sanetion pânale par-dessus le marehe. 
Les fiacres restent inoceupâs au eroisement, des routes, mais îl est interdit de s'en servir, Le public rit de bon. coeur. 10 mars. — Des informations donntes par Burnea et Bardescu il râsulte que Lupu Kostache a nommâ d'autorits ă 10 tr. par jourle Dr. Zaplachta, ă la place d'Obreja, mâdecin chef Mărcuţa. Radu Rosettţi 6phore, nomme par Carp, avait estaye de faire agrâer ceţte nommination ă Bardescu, comme 

-
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numire de către Bărdescu, ca dorită de Carp. Acest 
Zaplachta este un simplu agent colectivist, care a avut 
cu noi conservatorii incidente electorale zgomotoase şi 
contondente. 'Transformat în germanofil, face acuma 
parte din curtea lui Carp. Intro zi, pe stradă, Carp: 
mi-a spus: «Nu te ocupa de Obreja, mare decât să ră- 
mâe la Imperial, el a manipulat 1 milion, dar bolnavii 
lui au fost găsiţi murind de foame şi acoperiţi de pă- 
duchi». Bărdescu afirmă că nici odată Obreja n'a avut. 
să mănuiască, vre-o centimă; Eforia administrează, dar 
poliţia, germană crede că bietul Obreja este un hoţ! 
Toată această campanie îşi poate găsi explicaţia în nu- 
mirea lui Zaplachta, Cei doi inseparabili : Barnovski 
şi Zaplachta au meşteşugit probabil lovitura, graţie cre- 
dulităţii lui Carp. Dar ce trist lucru !... 

— Am avut confirmarea prin căpitan Kuntze, şef 
de etapă la Constanţa, comisar civil în Dobrogea, că ad- 
ministraţia bulgară a fost eliminată din vechea Dobro- 
gie; singur Cadrilaterul îi este abandonat. Semn bun + 
Dar deocamdată nu se mai găseşte nimic la Constanţa». 
nici cârne, nici pâine, nici încălțăminte, — mizeria, cea: 
  

desire par Carp. Ce Zaplaehta est un simple agent collecti- viste, qui a eu avec nous les conservateurs des incidents 6lee- toraux bruyants et contondants. Mus en germanophile, il faiţ partie de la cour de Carp. Or, un jour, dans la rue, Carp m'avait dit: «Ne t'occupe pas d'Obreja, il n'a qu'ă rester â YImp6rial ; il a manipul un million, mais on a tronvE ses. malades mourânt de faim e couveris de vermine». — Bar- descu affirme que jamais Obreja n'a eu â disposer d'un: centime; c'est I'Ephorie qui administre; or, la police alle- mande croit gue Obreja est un voleur. 'Toute cette campagne peut trouver son explication dans la nomination de Za- plachta. Les deux insâparables Barnoski eţ Zaplachta ont probablement monte Je coup grâce â la crâdulit& de Carp. Mais comme c'est triste!... 
— Jai eu la confirmation par un capitaine allemand Rittmeister Kuntze, chef d'âtape â Constantza, commissaire civil en Dobrogea, que Padministration bulgare avait ste eli- mine de Pancienne Dobrogea; seul le Quadrilatere lui est abândonn€. Bon signe. En attendant, on manque de tout â Constantza: viande, €videmment, pain, chaussure — la noire
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nai neagră. Şi, adaugă căpitanul, nu se, poate spera, să se constituiască o administraţie eare să poată. susţine măcar un lazaret, 

| 
13 Martie. — Iar vine Lupu Kostake de vreme şi mi-anunţă că a izbutit la o înțelegere administrativă cu Germanii. Nu prea bine definit, după câte îmi spune el. Sistemul nostru administrativ ? Sau un altul ? E] mi-a vorbit de patru inspectori caşi cum formula, guberniilor -ar reveni la suprafaţă. Pentru moment o să se numească, — de cine? de guvernul german — Neniţeseu la: Finanţe, Kiriacescu rămâne la postul său, Litzica la Instrucţia Publică şi preşedintele Slătineanu la J ustițis —; ambii giranţi lăsaţi de guvernul Brătianu sunt deci concediaţi. Neniţescu ceruse Internele, — ceeace îmi explică, eşirea, lui Lupu în contra lui, în ziua de 8 Martie. Neniţescu se mulțumește cu puţin! — Aceşti domni se intitulează, <&uvern» şi se joacă de-a miniştri. Dar fiecare depar- tament îşi are curatorul german şi Germanii vor face.ei numirile în funcțiunile administrative. 'Toate aceste aranjamente sunt luate de colonelul Hentsch, noul şef' de Stat-Major a lui Tiilff pare-se, un spirit clar şi foarte 

mMisăre. Et, disait le capitaine, on ne peut espârer constituer une administration qui puisse sontenir mâ6me un lazareț, | 13 mars. — Lupu Kostache de bonne heure m'annonee qu'il est arrivâ ă un arrangement administratit avec les Alle. mands. Pas bien dâfini, ă ce qu'il me dit. Notre systâme ad- ministratif? un autre? Il m'a paxrlă de quatre inspecteurs, comme si la forme des gouvernements revenait sur Veau. En attendant, on va nommer —- on, le gouvernement allemand— Neniţesen aux Financeş, Kiriaceseu restant aussi ă son poste, Litziea â PInstruetion Publique eţ le president Slatineanu â la Justice, — 1eg deux gârants laisss par le gouvernement Bratiano: sont congedi6s. Neniţescu avaiţ demand /'Int6- Tieur, — ce qui m'explique la boutade de Lupu contre lui, le 8 mars. Neniţeseu se contente de peu! Ces messieurs se di- sent «gouvernemeni» eţ jonent aux ministres. Mais chague departement a son curateur allemand et c'est par les Alle- mands 'que vont se faire les nominations dans les eimplois administratifs. Tous ces arrangements sont pris par le colo- 
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deschis. Lupu îmi mai spune că Mackensen ar fi făcut 
guvernatorului o scenă teribilă în privinţa prizonieri!or- 
dela Slatina şi că aghiotanţii lui face anchete pretutin= 
deni. Fapt este că suntem otrăviţi de tifos exantematie 
pe care ni lau adus fără măcar să fim vestiți, prizo- 
nierii români şi ruşi. 

— Domnişoara Lily Fălcoianu, care dirijeajă azilul 
de bătrâni, unde trimitem pe aceşti nenorociţi, ne spune 
că Ruşii, cari au fost aduşi azi noapte, erau îmbrăcaţi 
cu zdrenţe, iar drept încălțăminte aveau picioarele în- 
făşurate în saci şi că erau mâncaţi de insecte! Prizo- 
nierii noştri dela Slatina erau fericiţi pe lângă aceşti 
nenorociţi. Nicăeri războiul n'a fost hidos ca în săr- 
mana noastră ţară ! 

— Directorul Raky se interesează de Obreja; el a 
venit să mă consulte. EI ştie că cu cei mici nu e nimic 
de tăcut. Imi spune că niciodată n'ar fi putut să-şi în- 
chipuiască că se putea ajunge la gradul de vandalism 
care .caracterizează distrugerea instalărilor petrolifere. 

  

nel Hentsch, le nouveau chef d'Etat Major de 'Tiilff, esprit, 
paraiît-il, elair.et tres ouvert. 

Lupu me dit encore que Mackensen aurait fait au gou- 
verneur une scâne terrible au sujet des prisonniers de Slatina 
et que ses aides de camp font partout des enquâtes. Le fait est, 
que nous sommes empestâs de typhus exanthematique que 
nous ont apportâ, sans qu'on nous ait seulement avertis, les 
prisonniers roumains et russes des quw'ils sont malades. 

M-elle Lily Faleoianau, qui dirige l'Asile des vieillards oa. 
nous plagons ces malheureux, nous dit que les Russes qu'on 
y a amenâs cette nuit 6taient en loques, qw'en guise de chaus- 
sures ils avaient les pieds enveloppâs dans des sacs et qutils: 
&taient rongâs de vermine! Nos prisonniers de Slatina &taient 
de bien heureux auprăs de ces pauvres diables. Nulle pari la 
guerre n'a 6t8 hideuse comme dans notre malheureux pays! 

Le directeur Raky s'intâresse ă Obreja ; îl est venu me: 
consulter. Il sait d'ailleurs qw'avec les petiis il n'y. a rien ă. 
faire. Il me dit que jamais îl ne s'âtait figur6 qu'on pât ar- 
river au vandalisme qui caractârise la destruction des în- 
stallations p&trolifăres. Sauvagerie inutile et n'ayant aucun
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Sălbătăeii inutile şi care n'au nici un raport cu războiul. Se lucrează din răsputeri şi astăzi s'a, şi ajuns la o pro. ducţie da 10 vagoane. Cu aglomerarea căilor ferate, Dunărea, fiind închisă, nu va fi chip să se transporte mai mult, 
| — Duca a venit să mă vadă, şi cu lacrimile în ochi mă întreabă dacă liberarea lui este de astădată, definitivă. Eri de dimineaţă, la ora 4, internaţii au fost expediaţi în Ialomiţa. In ajun se lăsase cheile la uşi; deţinuţii Sau văzut unii pe alţii; dar vizitele familiilor au fost foarte penibile. Carabatescu, cu toţi cei 70 de ani ai lui şi cu toate demersurile făcute, a fost porniţ cel d'întâi: el prezidase comisiunea internaţilor germani şi se pare că respingea sistematic, fără nici o milă, toate cererile cari i se adresau. 

— Ioan Filiti, director la Teatru, a venit să mă: întrebe dacă aşi primi o invitaţie pentru inaugurarea Teatrului, care îşi va face redeschiderea, cu 0 piesă germană. El a adăugat (din capul lui ? sau autorizat ?) că mareşalul ar putea să vorbească cu mine între acte. Am declinaţ invitaţia: de 3 ani de zile n'am călcat în- 
a III 

rapport avec la guerre. On travaille ferme et il y a d6jă au- jourd'hui un rendement de 10) wagons. Avee Pencombrement des voies, le Danube Gtant ferme, il n'y aurait pas moyen de transponter beaucoup Plus. ! | Duca est venu me voir, les larmes aux Yeux, se deman- dant si sa dâlivrance Gtait dâfinitive, Hier matin 4 h. les interes ont âtâ expâdiâs dans la Ialomitza. La veille on avait laiss6 les clefs sur la porte; les dâtenus: se sont vus; mais les visites des familles ont 6t6 penibles. Carabateseu, malgr6 ses: 70 ans, et malgrâ6 toutes les dâmarches faites, a- 6te expâdi le Premier: il avait prâsidâ la commission des internâs allemands et il paraît que toutes les requâtes il les repoussait sans merci, 
Jean Filitti, direeteur du thââtre, est venu me demander 

de son crâ? y esti] autoris6 ? — que le Feldmarâehal au- rait pu, dans les entr'actes, causer avec moi. J'ai dâelin6 Poftre. Depuis trois ans je n'ai pas mis les pieds dans un
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trun teatru; împrejurările nu mă autoriză să rup cu 
această abţinere. Carp, consultat, a pretextat doliul, şi 
Maiorescu a răspuns că va face la fel cu Carp. Lupu 
Kostake a, primit, iar Tzigara a declarat că el nu va 
merge, 

14 Martie. — Bagdatul a fost luat în ziua de 11 de 
Englezi. S'a atişat buletinul englez, ca de obicei, la «Mi- 
lităr-Verwaltung». | 

— G. Stirbey îmi aduce corespondenţa schimbată, 
între Beldiman şi Take Ionescu, interimar la Afacerile 
Străine, relativă la, o ameninţare de destituire a lui Bel- 
diman. Indrăsneţul 'Take Ionescu, — altă dată campio- 
nul Germaniei — tratează tratatul nostru din 1884 «de 
perioadă fatalmente tranzitorie a alianţei noastre cu 
inamicii noştri milenari !». Este o adevărată poemă ! 

— Verzea a venit să mă vază. El este certat cu 
poliţia care nu-l ajută; fiind silit să aleagă între a mer- 
ge la stânga sau la dreapta, el optează pentru Germania 
şi are s'o ajute din toate puterile atât cât îi va îngădui 
demnitatea sa ; el se miră că Neniţescu n'a venit să mă 

  

thââtre ; les circonstances ne m'autorisaient pas â rompre 
cette abstention. 

„Carp, consultă, a allegu€ son deuil e Maiorescu a diţ 
qu'il ferait ce que ferait Carp. Lupu Kostake a acceptă ; 
Tzigara a dâclar6 qu'il n'iraiţ pas. 

14 mars. — Bagdad a 6t& pris le 11 par les Anglais. Le 
bulletin anglais a 6t6 attich6 comme dhabitude â la «MIili- 
tăr-Verwaltung». . 

Stirbey m'apporte la correspondance Echangee entre Bel- 
dimano et: Take Ionescu, intârimaire Aff. Etrangăres, au 
sujet d'une menace de destitution de Beldiman, L'effronte 
Take — nagutre champion de VAllemagne — traite notre 
traite de 1884 de «periode fatalement transitoire de notre al- 
liance avee nos ennemis millânaires!» C'est tout un potme! 

Verzea est venu me voir. Il est brouillă avec la police 
qui le seconde fort mal ; devanţ choisir entre aller ă gauche 
ou ă droite, il opte pour YAllemagne et va la seconder de 
toutes ses forces en tant que sa dignit6 le lui permettra; 
il est €tonn6 que Nenitescu ne soit pas venu m'annoncer qu'il
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vestească că primise să fie numit de Germani să gireze finanţele, 
15 Martie. — Va fi foarte greu să faci câmpul nos- tru să producă ceva în condiţiile actuale de viață. Se- celeanu, cu mare greutate, a putut ajunge la Slobozia : în casa lui, în mijlocul obiectelor lui casnice, căpitanul Haake, <Eiconomierath», nu i-a daţ măcar un pat. Mai mult chiar, Pa întrebat că ce câută... Jar sărmanul Malte- zeanu, «pretectul», a păţit-o mai rău, Acelaş Haake. i-a spus clar că avea numai să execute ordinele lui, nimie alteeva. La Ciulniţa, d:na Gologan, redusă la o singură cameră din cele 15 ale casei ei ocupată, este terorizată de proprii săi servitori, ale căror neveste au acces pe lângă. soldaţii şi Sradaţii cari țin garnizoană acolo. Na început încă nicio muncă nicăeri. In Vlașca, stratul de zăpadă e de 70 em. Aicea, la Bucureşti, lupta între in- tendentul Zacher] şi căpitanul Albrecht devine epică—şi suferă mijloacele noastre de alimentare, ă — Poarte nenorocite sunt mai ales  indeciziunile “ce provoacă moravurile administrative aşa, de bizan. 

          

„avaiti acceptă d'âtre nomme par les Allemands âă la gârance des Finances. : 
15 mars. — Il sera bien difficile de faire produire quel- -que chose â nos champs, dans les conditions de vie actuelles. Seceleanu, ă grande difiiculte, a pu arriver ă Slobozia: dans sa "maison, au milieu de ses obijets de mânage, le capitaine Haake, IEconomierath, ne lui a pas donns un lit. Bien mieux, il lui a demandâ ce quiil cherehait. Quant au pauvre Malte- Zeanu, le prâtet, Je mâme Haake lui a clairemenţ signifi6 qu'il mavait qu'ă execiter les ordres qu'il lui donnerait, pas autre: chose. A Ciulniţa, M-me Gologan, confinse dans une piece sur les 15 de sa maison ocupe, est terrorisâe par ses propres domestiques, dont les femmes ont accâs -auprâs des soldats et des gradâs qui tiennent garnison chez elle. Rien n'est encore en train nulle pari. Dailleurs, dans Vlaşea il y a encore 70 em. de neige. Ici mâme, ă Bucarest, la lutte entre Lintendanţ Zacherl et. le cap. Albrecht devient -Spique et c'est nos moyens d'alimentation qui en pâtissent. Tres malhenreuses surtouţ les indeeisions, que provoquenţ nos moeurs administrative :si byzantines.  Nenitescu veut
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tine. Nenifescu vrea să se joace de-a ministrul; îi tre- 
bue colegi la, înălţime. Acum Lupu Kostake se adre- 
sează lui Hinna pentru ministerul J ustiţiei, după ce sa 
angajat aproape cu Slătineanu! Hinna face următoa- 
rea observaţie foarte judicioasă : am rang prea mare ca 
să fiu secretar general; ca ministru, îmi trebue un se- 
cretar general. Şi apoi cine face numirile ? 

— Amândouă doamnele Brătianu vor fi conduse la 
Pasărea; Marta Bibescu la Mogoşoaia. Ordinul e să nu 
mai stea în oraş. Pentru Marta, Bibescu, sa găseşte că 
prea primeşte mulţi ofițeri germani. Poate că dânsa a. 
arătat prea mult scrisorile lui Czernin. | 

Nenorociţii deportaţi la Săveni vor găsi satul cel 
mai sărăcăcios din toată Ialomiţa. Vor să-i facă să 
guste şi ei puţin din viaţa pe care au trăit-o internaţii 
austro-germani. 

— Eri sa adus în oraş un mare număr de răniți 
turci. Răniţi, sau numai bolnavi ? Se zice că printre ei 
sunt foarte mulţi cu extremităţile degerate. 

— Un mie incident care arată până la ce punct au- 

  

jouer au ministre; il lui faut des collegues ă hauteur. Main- 
tenant c'est ă Hinna que Lupu Kostake s'adresse nnnr !a 
Justice, apres s'âtre presque engage avec Slatineanu ! Hinna 
a tres judicieusement fait observer : comme secrâtaire g$- 
nâral, mon rang 6tait trop 6lev6; comme ministre, il me faut 
un secrâtaire gânâral. Et qui fait les nominations 3 

— Les deux Dames Bratiano vont âtre conduites â Pa- 
sarea; Marthe Bibesco â Mogosoaia. On veut qu'elles ne 
soint plus en ville. Pour Marthe B'hesco on tronve qw'elle 
recoit trop d'officiers... allemands. Peut-&tre a-t-elle un pew 
trop montr les lettres de Czern'n. 

Les pauvres diables depori6s â Saveni trouveronţ le 
village le plus misâreux de la Ia'cm'îza. On vent quw'ils tâ- 
tent un peu de la vie dont ont vâeu les internâs austro- 
allemands, o 

Hier on a amen€ en ville un grand nombre de blesa€s 
tmres. “Blesses cu malades seulement? On diţ que parmi, 
eux il y en a beaucoup dont les extremites sont geltes. 

Un petit incident qui prouve ă quel point les autoritâs al-
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torităţile germane sunt cu ochii deschişi. Am dat, Sâm- 
bătă trecută, doamnei Papp o copie depe faimosul in- 
terview al lui "Take Ionescu ; azi dimineaţă un ofiţer 
de poliţie, Arthur Moos, foarte politicos şi vorbind bine franţuzeşte, a venit să afle cum mi-am procurat «Le 
Temps», şi dacă şi alte persoane primesc gazete franţu- 
zeşti |... 

— La Stere între 5 şi 6 seara. Vorbim de călătoria lui; de Bussche şi el îmi spuneau cât de mult ştia Brătianu 
să-i adoarmă bănuelile şi că el nu odată îl sfătuise pe Bussche să ceară, garanţii, precum trimiterea de trupe pe frontiera Prutului; —deodată i se aduce dela «Bukarester 
Tagblati» depeşa dela Korrespondenzbureau, anunțând 
că la Petrograd a fost revoluţie şi că 30.000 de soldaţi sau unit cu revoluționarii; că o comisie de 12 membri ai Dumei sau constituit în putere executivă, că miniştrii sunt arestaţi şi că deputatul Engelhardt a fost numit 
comandant suprem la Petrograd. Depeşa conţinea încă o frază: «Miercuri (sau Joi) a 3-a zi de revoluţie, ordi- 
nea s'a restabilit». Inseamnă oare aceasta un eşec al re- 

  

lemandes sont vigilantes. Jai donn6 samedi dernier î M-me Papp copie du fameux interview de Take ; ce matin un officier de police, Arthur Moos, trâs gentil et parlant bien le francais, est venu se Tenseigner comment j'avais eu «Le Temps» et si d'autreg personnes  recevaient des journaux francais ! 

Chez Stere 5-46 h. soir. Nous causons de son voyage ; de Bussche et lui me disaienţ combien Bratiano savait endor- mir ses soupeons et que lui plus d'une fois lui avait conseille d'exiger des râalites telles que Lenvoi de troupes sur fron- tiere-Pruth, lorsqw'on lui apporte du «Bukarester Tagblatt» le tel&gramme du «Correspondenz-Bureauy de Wien annon- cant quă Petrograd une r&volution a âbouti ; que 30.000 sol- dats se sont joints aux x&volutionnaires, qu'une commission de 12 membres de la Douma, s'est constitue en pouvoir ex6- cutit ; que les ministres sont arrâtâs et que le dâputs En- gelhardt a 86 nommă "eommandant suprâme de Petrograd. Le tâlegramme contenaiţ encore une phrase: «Mercredi (ow Jeudi), troisâme jour de la, revolution, Pordre a 616 râ- tabli». Est-ce, au sens naturel des mots, une dâtaite de la.
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voluţiei ? Sau revoluţia menţine ordinea ? Această din 
urmă explicare pare naturală, fiindcă vestea delegaţiei lui Engelharât se află la sfârşitul depeşei. Revoluţia 
este ea opera democraţilor ajutaţi de Anglia, irimica 
regimului care a căzut ? Este opera marelui duce Nico- 
ae ? Cei 30.000 de soldaţi partizani ai revoluţiei ar în- 
„dreptăţi aceasta, 

16 Martie, — S'a notificat doamnei Marta Bibescu 
„că va fi silită să-şi ia reşedinţa la Mogoşoaia; cu această 
comunicare a fost însărcinaț principele de Reuss. Lupu 
Kostake mi-a spus că şi pe ea ar fi trebuit să o trimeată la mânăstirsa, Pasărea. După cele ce îmi spune G. Stir- 
bey, ea fusese silită din ordin superior să plece din Ber- 
lin în 24 de ore. Corespondenţa, ei—precum şi scrisorile 
dela Kronprinţesa (7) dacă au existat vre-odată,—a fost suprimată din ordinul lui Mackensen. | | 

— Dela Putinei se ia totul; nu s'a lăsat ţăranilor 
decât un porc la fiecare casă; tot aşa 'şi cu câinii : 'res- 
tul e omorât. Pieile sunt trimise la Giurgiu, carnea se 

    

revolution? Est-ce la revolution qui maintienţ Vordre? C'est «cette explication qui semble naturelle, puisque la nouvelle de la d6legation d'Engelhardt par la commission clS le tâl6- grame. 

La r&volutoin est-elle Pouvre des dâ&mocrates aidâs par PAngleterre, ennemie du râgime qui vient de tomber? Est-ce Toeuvre du grand duc Nicolas? Ces 30.090, soldats pactisant avec la râvolution Vindiqueraient assez, 
16 mars. — On a notifi6 â Marthe Bibescu qu'elle devait prendre ă Mogoşoaia r6sidence forete; c'est le Prince de Reuss qui a ât6 charg€ de la communication. Lupu m'a cit qu'on devait Penvoyer elle aussi au monastere de Pasărea. Dejă de Berlin, me ait Georges Stirbey, ele avaiţ dă quitter dans les 24 h. sur ordre supârieur. Sa correspondance ainsi que les lettres de la Kronprinzessin (2) — si elles ont jamais existe — ont 6t6& supprimâes par ordre de Mackensen. 
De Putineiu, ma terre, on prend tout; îl n'est pas laiss6 aux paysans plus d'un pore par maison; de mâme pour les chiens: on assomme tout reste. Les peaux vontă Giurgiu; les
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întebuinţează pentru a scoate grăsime. Impresia  ]o- cală : locuitorii sunt storşi. 
„„_ — Din Severin scrisoare jalnică dela, Frumușanu,. 

Mizerie neagră, tifosul decimează satele. Cere ajutor: pentru funcţionari. 
1 Martie. — Sabin Popescu, primarul dela Severin. 

singurul care a rămas la post în Oltenia, reia convor- birea, începută, eri. Starea, funcţionarilor e de milă. In spitale lipseşte totul. Germanii au condamnat, la 6 luni închisoare pe prefectul Delescu, acel care sa ilustrat prin contrabande sub Brătianu. "Toată, poliţia, cu pro- curorul Tintorescu în frunte, a fost arestată din ziua. 
întâi : dovediţi că au iraficat cu arestarea, internaţilor,. luând bani spre a libera oameni pe cari tot i-au arestat. (La Crucea Roşie aceşti oameni, deţinuţi la Slatina, au scris cerând să fie liberaţi sub pretext că nau făcut. 
serviciu militar; am trimis cererea, la, Interne). Crucea. Roşie din Severin cu doamna, Grig. Constantinescu a. 
“plecat încă dela 15 August. 

O N III 

chairs on les emyploie pour en extraire la graisse. Imypres-- sion loeale : on torde Phabitanţ., De Severin, lettre de Fru-. muşeanu, navrante. On est dans une misere noire. Le typhus. ravage les villages. Il demande des secours pour les fone- tionnaires. 

11 mars, — Sabin Popescu, le maire liberal de Severin, le seul maire de VOltânie qui soit rest6 ă son poste —ă ce qu'il dit — reprend la conversation entamţe hier. L'etat des. fonetionnaires est pitoyable. Pour les hâpitaux on manque de tout. Les Allemands ont condamnă Ă six mois de prison le: prâfet Delescu : ce Delescu s'est illustr6 par les contreban- des du temps de Bratiano. Toute la police avec le procureur Tintorescu 'en tâte a 6t6 arrâtâe dâs le premier jour: tous. sent convaineus Mavoir trafiqu6 lors des arrestations des intern6s ; ils ont pris de Pargent pour libârer des gens qu'il ont tout de mâm= arrâtâs. (A la Croix Rouge ces gens dâte- nus ă Slatina ont âerit pour demander leur libâration sous 1> prâtexte qu'ils v'ont pas fait de service militaire; renvoy& leur demande ă YIntârieur). De Severin la Croix Rouge, Ma- dame Grig. Constantinescu en tâte, a deeampe dâs le 15 aoit.. 
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—- Depeşile de dimineaţă anunţă că 'Ţarul a abdicat 
Şi că fratele său, marele duce. Mihai Alexandrovici, a 
fost. numit regent. Depeşile fixează fazele decisive ale 
revoluţiei la 9 Martie. La Camera Comunelor Lloyd 
George a confirmat existenţa de fapt a revoluţiei trium- 
tătoare, adăugând numai că nu trebue interpretată în- 
tr'un sens defavorabil continuărei războiului. O altă, de- 
peşă comunică că ambasadorii Franţei şi Engliterei au 
început tratările cu comisiunea executivă. "Toate acestea 
confirmă primele bănueli că Anglia nu e străină de ce 
sa petrecut. 

Mare emoție în oraş, Mulţi speră că pacea poate să 
iasă din această stare de anarhie. Cel mai mişcat e Gr. 
Cantacuzino, care vrea cu orice preţ ca «ceasul meu să se 
apropie». Deasemenea, soţia sa la Crucea Roşie. 'Toţi diorese reluarea ostilităţilor pentru. a _curăţi Moldova. 
Privitor la aceasta, Lupu spunea eri că ştia sigur că 
Împuşcături au fost schimbate între Ruşi şi Români. 

— Tot după depeşi, irlandezul Dillon vorbind de 

  

Les dâpâches de ce matin annoncent que le Tzar a abdiqus 
ct que son frâre le grand due Michel Alexandroviteh a 6tâ 
nommâ regent. Les d&pâehes placent les phases decisives de 
ia r6volution vers le 9 mars. A la Chambre des Communes 
Lloyd George a confirmă la matsrialit6 du fait de la râvo- 
lution triomphante, en ajoutanţ seulement qu'il ne: devait 
țias 6tre interprât dans le sens defavorable ă la continuation 
de la guerre. Un autre t6legramme communigue que les 
ambassadeurs de France et d'Angleterre ont commence des 
pvurparlers avec la commission exâcutive (gouvernement Dro- 
visoire). 

Tout ceci confirme les premiers soupoons que lAngle- 
terre n'est pas 6trangâre ă ce qui s'est pass€. 

Grand 6moi en ville. Beaucoup esptrent que la paix peut 
sortir de cet tat d'anarchie. Le plus 6mu est Grâg. Cantacu- 
zene, qui veut ă touţ prix que mon heure approche. dem sa femme ă la Croix Rouge. Tous aspirent ă la reprise des hos- tilites qui puisse nettoyer la Moldavie. 

A ce sujet, Lupu me disait hier qu'il savait pertinem- 
ment que des eoups de fusils ont 6t6 €changâs entre Russes 
et Roumains. 

'Toujours d'apr&s les dâpeches, PIrlandais Dillon traitant
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ches.iunea română în Camera, Comunelor, a afirmaţ că era notoriu că înainte de. intrarea în campanie a Româ- niei, Sarrail declarase în mod expres că nu putea să în ceapă nici o ofensivă. La 26 Septembre Brătianu m'a făcut să înţeleg lămurit că fusese înşelat asupra opera- țiilor lui Sarrail. Vorbele lui Dillon sunt atunci de o ex- tremă gravitate. 
— De notat o informaţie dela Carada : «Vi se va sugera să faceţi să apară «Steagul», în speranţa unui 

refuz pe care grupul Carp îl va, exploata îndată». In- tr'adevăr, eri, fiul d-nei Popp dela <Bukarester Tage- blatt> m'a întrebat cari sunţ jurnalele cari trebue să apară. Am răspuns evaziv. 
18 Martie, — Directorul Schenker se plânge de înce- tineala, organizărei, de incompetinţa, militarilor ete. Pre- 

tinde că afacerile financiare merg bine şi că se va, plăti reva asupra bonurilor de rechiziţie. 
— Veştile de azi dimineaţă dau compunerea guver- nului rus. Prinţul Lavow e prezident de consiliu şi la Interne; Miljukov la Afaceri Străine; Gutchkov, care a 
i N II 

la question roumaine ă la Chambre des Communes, a af.- firme qu'il 6tait notoire qw'avant entre en campagne de la Roumanie, Sarrail avait exprâssement declare qu'il ne pou- vait entreprendre aucune offensive, Le 26 septembre, Bra- “tiano m'a elairement fait comprendre qu'il avait 66 trompe sur les opârations de Sarrail. Les paroles de Dillon sont alors dune extreme gravite. 
A noter une information 'de Carada: «On va Vous sug- gerer de faire paraâtre le «Steagul», dans Pespoir d'un refus “que le clan Carp exploiterait. de suite». De fait, hier le fils de M-me Popp du «Bukarester Tagblatt» m'a demandâ quels sont les journaux qui devraient paraîtra? Jai fait une “r&ponse &vasive. 
18 mars. — Directeur Schenker se plaint des lenteurs de Porganisation, de Yinecompâtence : des militaires, ete. 1] pr6- tend que les affaires financitres avancent et qu'on va avan- cer de largent sur les bons de requisition. 
Les nouvelles de ce matin donnent la composition du gouvernemeni russe. Le Prince Lwow est president du con- seil et ministre de Tint6rieur; Miljukow est auz affaires 6tran- geres ; Gutehkow (qui prâsidait la Douma en 1911) guerre et 
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prezidat Duma în 1911, la Război. Toţi deputaţi, afară 
de Instrucţia Publică dată unui profesor din Moscova. 
Oraşele principale cari au aderat cele dintâi la revoluţie, 
Moscova, Cazan, Kiew, sunt reprezentate. | 

Insă, în Camera Comunelor Bonar Law a declarat 
(Reuter, 17 Martie) că, vestea anterioară asupra abdică- 
re: "Țarului şi numirei ca, regent al marelui duce Mihai], 
nu e definitivă. El a adăogat că nu se ştie unde se află 
Țarul. Tot prin Reuter, o depeşă după care marele duce Nicolae şi şeful de Stat-Major Alexieff sunt aceia cari 
au cerut "Țarului să abdice. 

— La Maiorescu. Stere a, fost la el în ajunul plecă- 
rei sale şi a povestit în linişte că se duce la Kopenhaga 
ca să aibă veşti dela soţia sa. Maiorescu crede că Stere 
e trimis de Carp, care cu atât mai mult va, nega faptul, 
dacă întradevăr Pa însărcinat cu o misiune. Incercă- 
rile lui Neniţescu de a constitui o aparență de guvern 
îi înveselesc mult. Ii comunice demersurile lui Hinna 
(căruia i-am deschis ochii asupra pericolului ca un consi- 
lier de Casaţie să fie amestecat în măsuri nelegale) şi 

  

marine. Tous des d&putâs, sauf Pinstruction publique donnâa 
â un professeur de Moscou. Ies principales villes, qui les 
premi&res ont adhâr6 â la r&volution, Moscou, Khazan, Kiew, 
sont reprâsentees. 

Mais, ă la Chambre des Communes, Bonar Law a dâclar& 
(Reuter, 17 mars) que la nouvelle «antârieure» de Pabdica- 
tion du Tzar et la nomination comme regent du grand due 
Michel «rest pas definitive». Il a ajontă qu'on ne savait pas 
oă se trouvait le Tzar. A signaler une d&pâche de Reuter 
selon laquelle le grand due Nicolas et le chef d'Etat Major Alexeieft sont ceux qui auraient demand au Tzar son ab- 
dication. . 

Chez Maiorescu, Stere est all6 le voir la veille de son depart et lui a cont tranquillement qu'il se rendait â Copen- 
Hague pour avoir des nouvelles de sa femme! Maiorescu 
eroit que Stere est envoyt par Carp, qui doit d'autant mieux nicr le fait, sil Va râellement charg& d'une mission. Les ef- 
forts de Neniţescu de constituer une apparence de gouverne- ment amusent beaucoup. Je lui communique les demarehes 
de Hinna (ă qui j'ai ouverţ les Yeux du danger qu'il y avait 
ă ce qu'un conseiller de 'Cassation soit mâle ă des mesures
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Maiorescu. îmi Spune : «Acela e carpist !» Şi constată odată mai mult cât farmec au tuneţiunile. pentru unji Români. | a De 

—.La. 3 vizita lui. Hinna, care îmi povesteşte «că a făcut prostia» Şi că n'a putut; rezista lui Carp şi :soliei- tărilor lui Lupu. Azi dimineaţă la 9.—— de obicei - el se s6oală între 10 şi 11 ore — Lupu -a venit să] „caute şi sa dus.să-l prezinte “<baronului. de:Wrelzer,.. şeful. Vex- waltungs-Stabului» “(titlul seris de. mâna. lui Lupu). Acolo -a semnat un fel de angajament prin care se obli- gă .să îndeplinească . funcțiunile ce i. sau încredinţat. Poaia fusese deja semnată de Slătineanu, care. primise şi care a fost demis în favoarea lui Hinna. __ Eu: «Dar cine încredinţează aceste; îuneţiuni»? — Hinna: «Nu ştiu ; aceasta e toată forma care se cere». Presupun că nu-i convine să mărturisească că sunt numiri făcute de autorităţile germane; dar Litzica. are numirea sa .şi Vie- tor Baranga a văzut-o. Hinna pretinde că şi-a consultat colegii. cari Pau îndemnat, dar la urma, urmei văd:că el n'a vorbit decât cu Tăzlăoanu... E - Și când te gândești că Lupu mă ruga să mă. 'pă- 

extra-l&gales) et Maiorescu me dit : «Ala, este carpist !» et ecnstate une! fois de plus combien les fonetions ont un charme captivanţ pour certains Roumains. A 3 b,, visite de Hinna, qui vient me raconter «că a făcut prostia» et qu'i] n'a pu râsister ă Carp et aux sollicitations “de- Lupu. Ce' matin 4 9 h, lui, qui se lăve dW'ordinaire entre I0et iu h,, Lupu est venu le chercher et est all le prâsenter au «Baron de Welzer, Chef des Verwaltungs-Stabes (titze 

; 

  

pece de revers s'obligeant ă remplir les fonetions qui lui „Sont confices. La feuille avait d6jă 6t€ signâe par Slatineanu, qui avait accepte eţ qu'on a demis en faveur de Hinna. Moi: „Mais qui confie ces fonctions? Hinna: Je n'en sais rien; “est tout ce qu'on a comme forme. (Je suppose quiil ne lui convient pas d'avouer qu'il y a nomination par les autori- 

Vont pouss6 et en fin des fins je vois qu'il n'a caus6 qu'avee Tasloanu... Et dire que Lupu me prie de prendre garde, par- . 

st
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zese de Hinna la cărţi, şi că. naţionalist franco-fil, era 
contidenul lui Poklevski. Repede se. transformă la noi 
comedia în farsă! Pentru a înălța presiigiul pro-miniş- 
trilor, se păstrează Nedelcu ca secretar general şi dea- 
semenea Kiriacescu rămâne sub Neniţescu. 

19 Martie. — Gazetele anunţă azi dimineaţă, căde- 
rea guvernului. Briand, abdicarea "Țarului şi a fiului 
său şi renunţarea probabilă a marelui duce Mihail A- 
lexandrovici, a cărui regență se anunţase. 

Comunicatul german anunţă părăsirea lui. Peronne- 
Bapaume, ete. O fi o rectificare de front? O împingere 

serioasă ? . , 
— Proasta. reglementare a birjelor îşi produce roa- 

dele. Şiruri de trăsuri mizerabile stau. la locurile desem- 
nate şi proprietarii lor văd orele curgând fără să le a- 
ducă vre-un folos, iar publicul văzând aceste vehicule 
cari nu servesc la nimic şi nimănui. este din ce în ce 
mai nemulțumit. 

' 20 Martie. — Un conflict ciudat s'a ivit. între Nens 
jescu şi Kiriacescu; cel diniâi vrea să şteargă din buget 
direcțiunea vămilor şi aceea a. pensiilor: cel de al doilea 

  

ce que Hinnu trichait au maus el que Hinna 6tait nationa- 
„liste, franco-phile et confident de Poklevsky. La comâdie 
tourne ă la farce tres vite chez nous! Pour rehausser le 
prestige des pro-ministres, on garde Nedelcu comme secrâ- 
taire general, de mâme que Kiriacescu. reste. sous Neniţescu. 

„19 mars. — Chute Briand. Les journaux rapportent ce 
„matin la chute du gouvernement Briand, — Pabdicution et 
“du Tzar et de son fils et la renonciation probable du grand 
duc Michel Alexandrovici, dont on avait annonce la, regence. 

Par contre le communiqu6 alemand annonee Pabandon 
de Peronne, Bapaume, ete. Est-ee une rectifieation de front? 
Une pousste s6rieuse ? N 
„La sotte r6glementation des fiacres porte ses fruits. Des 
„files de voitures muables stationnent aux endroits designes 
et leurs propriâtaires voient couler leg heures qui ne rap- 
portent rien, et le public est de plus en plus mâcontent, vo- 
vaut ces vâhicules ne servant ă rien, ni ă personne. 

„_ Ouverture, hier, du 'Phââtre National par «Iphigânie». 
20 mars, — Un conflit bizarre a 6clat entre Neniţescn 

"et Kiriacescu ; le premier veut effacer du budget Ja direc- 
tion des douanes et colle des pensions; le second vout les 

?
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vrea să le menţie, oricât de slabe ar fi alocaţiunile Ia care “ar vrea să consimtă Germanii. Foarte. curios:. este..să constaţi la ai noştri tendinţa constantă. de: a desfiinţa "legile. noastre, când ocupantul: nu o: cere şi "nare drep- . “tul să o facă! ă 

: Numitul Neniţescu a convocat . eri. pe Hamangiu pentru a-i oferi ministerul justiţiei, în timp: ce- Hinna este numit şi a primit încă de Sâmbătă, Şi aceasta o fi un rod să-ți atragi partizani... Ma — Poarie semnificațivă este circulara. lui Miljukow trimisă reprezentanţilor ruşi în străinătate. După ce sa “acuzat regimul trecut de uşurinţă, neprevedere şi. arbi- tiar, revoluţia: după 8 zile a izbuenit. "Țarul şi 'Țareviciul au renunțat la tron printr”un «Act datat dala Pskow' pe ziua de 15 Martie, în favoarea marelui duce: Mihail. “La rândul său: acesta renunţă să la puterea printr'un „act'cu data de 16 dela Petrograd, până ce. «Adunarea “Coristituţională, aleasă pe baza votului universal, nu va „decide de noua formă a guvernului şi asupra noilor legi fundamentale ale Rusiei».. — Ce schimbate sunt! timpu- 
ile r 

a , 

  

maintenir, si faibles soient-elles les allocations auxquelles voudraient consentir les Allemands. Il est curieux de 'eons- “tatar chez les nâtres la tendance constante: d'abolir nos: lois, “alor& que Poceupant ne je demande pas et wa pas-le: droit "de le faire, 
: „Le susnomme Neniţescu a convoqu6 hier Hamangiu pour “hi offrir la gerance de la Justice, alors que: Hinna est nom- "me et a acceptă depuis samedi:.. Une: facon,; comme une an- „tre, de s'attirer des partisans,.., ă _„ "Tres significative la circulaire de: Miljukow aux repre- “ sentants Tusses ă l6tranger. Aprâs avoir aceus€ le râgime pasș6 de legăretg, imprevoyance: et arbitraire, Ja r&volution' “au bout de huit jours a abouti. Le Tzar et le 'Tzareviei ont xenonce: au 'Prâne par «actes datâs de Pskow du 15 mars-=n faveur du: grand duc Michel». Celui-ei a» ă son tour, renoneâ de" prendre le pouvoir par acte 'du 16; date! de Petersboure, "jusau'ă ce que «Vassemblâe constitutionelle, &lue sur 'la base: „du vote universel, aura d6cid€ de la, nouvelle forme du gou- Vernement et des nouvelles lois: fondamentales de “la Rus- sie». Que les temps sonţ changâs!
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21 Martie, — Nice o confirmare a svonurilor . cari 
au circulat eri. „Buletinul german vorbeşte. de lupţe de 

infanterie şi «de cavalerie» în șecţorul. golit în Franţa, 

-eeeace indică o retragere importantă. Englezii spusese 
în ajun că cavaleria lor urmăreşte inamicul care se , re- 

trage în degordine. Buletinul nostru menţionează bom- 
„bardarea, docurilor dela Brăila de către o escadrilă de 

“avioane. ruso-franco-române; în basine se găseau ră- 

niţii români îmbarcaţi pe şlepuri şi cari n'au. putut încă 
să 'ure Dunărea din cauza gheţei... 

„— Azi dimineaţă, Minna, care se anunţase eri, vine 
cu Lupu Kostake. Luerurile sau petrecut aşa cum i le 
preziseșem, când m'a consultat dacă trebuia. să. pri 
„Danube-ă cause des glaces... 

mească şi când Lupu î îi dăduse asigurarea că nu avea să 

„Se. teamă de nimic : o ordonanţă a lui Mackensen nu dă 

vos tribunalelor române să judece. în corecţional, pe 
„Notre bulletin mentionne le bombardement des docks de 

„supușii Puterilor Centrale; institue pentru ei tribu- 
nale. germane: cari vor judeca după codul românesc, dar 
după procedura germană; obligă tribunalele să ţie şe- 

  

“ar” mars. —  Aucune confirmation des bruitg qui ont cir 
'culă hier. Le bulletin allemand parle de luttes d'infanterie 
et de cavalerie dans le secteur vide en France, ce qui indique 
un recul important ; les Anglais avaient dit la veille que leur 
„cavalerie poursnivait lennemi qui se retirait en dâsorare. 

Braila par une escadrille d'avions russo- -franco-roumains ; 

dans les bassins devaient se trouver les bless6s roumains 
embarquâs sur shleeps et qui pont pu encore remonter, le 

— Depuis deux jours temps ideal. 

— Ce matin Hinna, qui s'âtait annonce la veille, arrive avee 
Lupu, Les choses se sont passâes comme je le lui avais predit, 
quând ia m, a.consultă s'il devait accepter et quand Lupu lui a 
donne P'assuirance qwon n'avait rien ă eraindre: une ordonnan- 

Ce de Mackensen dâfend aux tribunaux roumains de juger au 

'correetidinel les Bujets des alliâs; institue des tribunaux al- 
lemands pour les alliâs et.qui jugeront d'aprăs le code rou- 
main, mais selon la procâdure allemande; qui oblige les tri- 
bunâux 4 ă sieger avec un assesseur allemand au civil quand
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dinţă cu un asesor german, în procesele civile, când tn. Supus central este în cauză; suprimă dreptul de apel în penal; dă reclamantului german dreptul să-şi aleagă tribunalul, ete. —— Hinna, evident, spune că e] rin poate executa un astfel-de ordin care, dealtminterea, modifică. formula, executorie şi ordonă şi Curţei de Casaţie să ţie şedinţă. E] îmi cere un sfat, — Ti reamintese că prevă- zusem toate acestea, dar că n'a ascultat de mine. Eu: «Ce zice Carp; el este acela care trebue să te deslege».: — Hinna : «Carp zice că am dreptate, dar că trebue să. mă înţeleg cu Lupu». — Lupu discută, dar fecunoaşte că sunt părţi inacceptabile în ordonanță. Lupu : recu- noaşte că dăduse asigurări lui Hinna. - El propune ca Hinna să serie o serisoare pretextând motive de să-: nătate. — Eu :—«Cui ?—Lupu : «Baronuhii de Welzer, dela care a primit mandatul». (Deci numire de către: Germani, ceea, ce se negase întotdeauna). Cum, în. seri-" soare, erau greşeli de franţuzeşte, am. coreotat-o; Hinna a păstrat eiorna : care fiindcă conținea rânduri scrise cu mâna-mea ? e RE o E — Ne-am întrunit la Maiorescu : 'Th. Rosetti. Hâr- 
o ÎN II II a a 

un sujet alli€ est en cause; qui stpprime lg droit d'appel au p6nal; qui donne au demandeur. allemand: le droit de choisir son tribunal ete.-Hinna &videmment dit qu'il “n6 peut ex6au- 

me demande conseil, Je lui rappelle que j'avais prevu. tout. cela, mais qu'il a pass6 outre. — Moj:. Que dit Carp; cest-ă lui: de vous dâlier.— Hinna: Carp dit que “Jai raison, mais que je m'entende avâe Lupu, - i "": Lupu discute; mais reconnaît qu'il y a des parties ina6= ceptables dans VYordonnanee. Lupu reconnaft qu'il avait donn& des assurancesă Hinna. Lupu propose que Hinna crive une lettre all&guant des motifs de sant6.—Moi: A qui ?-Lupu: Au Baron 'de Welzer, de dui il a reci le mandat. (Done nomi:- nation par les Allemands; ce qu'on avait toujours ni6). "  Comme îl Y avait des fautes de francais, jai corrige la lettre; Hinna a gard6 le brouillon: est-ee parce qu'il y avait des lignes de ma maini? a: E Reunis 'chez "Maiorescu: 'Th, Rosetti, Harjeu, Arion, Gr.
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jeu, Arion, Gr. Canţacuzino, G. Stirbey, Mehedinţi; con-. 

vocasem şi pe 'Corteanu -ca 'redacior ai unor proicete. 

Nimeni nu m'a; întrebat dacă îl convocasem! sau nu pe 
Neniţescu. — În unanimitate sa recunoscut necesitatea, 

refacerii Constituţiunii ; . asupra sistemului electoral, 

Cantacuzino admite sufragiul universal; şi Arion, dar 
cu restricţii din punctul de vedere al eapacităţei ; Maio-. 
rescu se declară .indiferent, căci. el admite toate siste- 
mele, dacă se ajunge a se schimba, mentalitatea, oameni- 
lor; -primese şi eu, dar majoritatea. electorală. să fie la 

25 de ani şi votul 'plural pentru unele categorii. — Mai. 
se admite şi revizuirea legei presei ; calomnia privată să 
fie dată în competinţa tribunalelor ordinare. Admis dea- 

semenea, şi principiul exproprierei— Cantacuzino o pro- 
pune pentru un sfert; eu o admit ilimitată pentru uţili- 

tate publică sau utilitate socială, dar în sclfimbul unei 
prealabile. îndemnizări în bani.— Cu. majoritate se ad-. 

mite” propunerea mea : Constituţie decretată; Maiorescu 

ține la o-Constituţie votată în formele legale actuale. In 
această privinţă Maiorescu examinează dacă nu se pot 
obţine legi de circumstanţă dela actualul Parlament; cu 

  

Cantacuzâne, Stirbey, Mehedinţi; j'avais convoqus aussi Cor- 
teanu -comme râdacteir de certains projets. Personne ne m'a 
demand si Javais convogu€ ou non Neniţescu. Unanimes ă 

reconnaître nâcessit& refonte de la Constitution ; sur le Sys- 
teme €lectoral, Cantacuzâne admet le suffrage universel; 
Arion aussi, avec des restrictions au point de vue capa- 
citaire; Maiorescu se declare indiffârent. car il admet tous 
les syst&mes si on arrive 4 changer la mentalită des hommes; 
Jaccepte aussi. mais majorit 6lectorale â 25 ans et vote 
plural pour certaines categories. Admis aussi râvision loi de 
la presse: la calomnie privâe aux tribunaux 'ordinaires. Ad- 
mis aussi principe expropriation. Cantacuzene la propose 
pour un quart; moi je Vadmets indâfinie pour utilit6 publi- 
que ou utilite sociale, mais moyennant indemnite prâalable 
en argent. En majorite on est pour ma proposition: Consti- 
tution .octroy6e; Maiorescu tient pour une Constitution vote 
dans les formes l&gale actuelles. A ce sujet. Maiorescu exa- 
mine si on re peut obtenir des Jois de circonstance de Pac 
tuel Parlament; je suis davis et tous partagent mon -opi-
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sunt de părere, şi toţi împărtăşesc opiniunea: mea, că pentru a marca separaţia între trecuţ şi ce ya, veni, nu. trebue cerut nimic partidului liberal, ca partid. 
„» Alaiorescu se pronunţă, cu energie, pentru pedepst-. rea vinovaţilor; să se aleogă câteva căpetenii necinstite: Al. Constantinescu Iliescu, etc. şi să se dea un exemplu. — Cantacuzino ar vrea să cuprindă printre ei și pe, Brătianu. — Arion şi cu mine: «Greşeala politică, ea se ispăşeşte, nu se traduce la bara justiției». — Sus-, pendarea inamovibilităţei pentru un timp oarecare este şi ea admisă în general. — Maiorescu a pus. clar, ches-. tia evreiască ; ei trebue naturalizaţi. In afară de nece- sitatea de a o face, va mai fi şi beneficiul bunei voinţi a presei care se află în mâinile ovreilor şi al cărei con-, curs va îi util pentru a restabili creditul ţărei. Toată lumea este de acord, afară de Rosetti. — Cantacuzino ar preferi să .ne lăsăm să fim siliți; Arion, din contra,, este de părere ca iniţiativa să vie dela noi. — O vorbă a lui Maiorescu : «Regele Carol a voit ca în România ni- meni să nu fie descurajat, nici măcar canalia I», 

22 Marţie. — Mi se raportează că cercurile germane 

  

nion que pour marquer la separation entre le passe et ce dui viendra, il n'y a rien â demandeir au parti liberal, comme parti. Maiorescu se Drononce avec Energie pour la punition des coupables; choisir quelaues gros bonnets-voleurs: A, Con= stantinescu, Iliescu etc. et faire un exemple. Cantacuzene voudrait englober. Bratiano; Arion et moi: faute politique, elle sexpie; elle ne se traduit pas d la barre. La suspensioh de Linamovibilită pour certain temps est genâralement ad- mise aussi. 

Maiorescu a elairemenţ posâ la question juive: il faut les naturaliser. En dehors de la n6cessită de le faire, il y aura aussi le bânâfice de la bienveillance de la Presse qui est aux mains des Juifs et dont le concsurs sera utile pour râtablir le crâdit du pays. Tont le monde d'accord, sauf Rosetti. Can- tacuzene aimerait mieux qu'on se laissât forcer la main ; Arion, au contraire, prâne Vinitiative venant de nous. Un mot de Maiorescu: «Regele Carol a voit ca în Româ- nia nimeni să nun fie descurajat, nici măcar canalia!» :22 mars, — On me rapporte que dans les cercles alleman-,
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sunt foarte Taulțumite: Ştirile din Rusia, oglindind o: a 
riarhie adâncă, îi satisfac. 

— In ţară, multe plângeri. In unele regiuni, ca Te-. 
leorman, se ia tot ce se găseşte. N. Ioanid sa întors 
speriaț de acolo. La barierile Bucureştilor patrulele îşi 
însuşese tot ce poate conţine căruţa ţăranului. La pri- 
mărie sunt istoviţi şi toate fanteziile trebuese executate 
fără răgaz. Astăzi a: trecut prin capul unui ofițer să înte- 
meieze 15 restaurante municipale cu un leu tacâmul, 
pentru 45.000 de persoane, şi avea şi pretenţia ca până 
Sâmbătă să fie totul gata! Altul s'a prezintat la cămi- 
nul liceului Sf. Gheorghe şi a dat ordin să fie golit 
până diseară, fiindcă voia să instaleze în el spitalul: 
femeilor pe care Colentina nu e mai putea cuprinde: în: 
plină calea Victoriei ! 

23 Martie. — Manifestaţie sgomotoasă a femeilor 
din popor. Pe la ora 10 dimineaţa : ţipete stridente, a- 
devărate miorlăituri. Mă uit pe fereastră şi văd câţiva 
rari agenţi în luptă cu ceata. Femeile caută bucăţi de 
Shiaţă, prin mormanele de zăpadă, pentru a le arunca 

des on marque beaucoup de contentement. Les nouvelles de 
Russie, refltant une anarchie profonde, ont de quoi su- 
tisfaire. 

— A Pintârieur, beaucoup de plaintes. Dans certaines râ- 
gions comme Teleorman. on prend tout ce que Pon trouve. N. 
Ioanid en est revenu effrayâ. Aux barritres de Bucarest, les 
patrouilles font main basse sur tout ce que peut contenir 
la voiture du paysan. A la Mairie on est ă bout de force et 
toutes les phantaisies doivent âtre exâcuttes sans delai; au- 
jourd'hui îl a pass6 par la tâte d'un officier de crâer 15 res- 
taurants municipaux ă un franc le couvert, pour 45.000 per- 
sonnes, et îl avait la prâtention que pour samedi se fât deja 
sur pieds. Un autre s'est presents au refuge du lycâe Saint 
Georges et a donne Pordre de le vider jusqu'ă ce soir. parce 
qu'il veut y installer Vhâpital des filles que Colentina ne peut 
plus contenir: en pleine Calea Victoriei. 

23 mârs. — Manifestation bruyante des femmes du petiple. 
Vers les 10 h. cris aigus, vrais piaillements. Je regarde par 
la fenâtre, quelques rares agents sont aux prises avec la 
bande. Les femmes cherehent dans les tas de neige des gla- 
gons pour les jeter aux agents. Arrive le prâfet de police.
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în. agenţi. Soseşte prefectul de. poliţie:. este înconjurat, femeile ţipă agitând petiţii. Ele sunt prea numeroase. ca să nu fi fost puse în mişcare de cineva. Prefectul îmi spune că de mai multe zile se cereau. la Prefectură, cer- titicate pentru a stabili calitatea de soţie de mobilizat. Se pare că generalul Mustaţă, dela Casa de ajutor a ofi-. țerilor, a imaginat să ceară astfel de certificate pentru a. scăpa de solicitările imposibil de satisfăcut. Azi dimi: neaţă, invadarea prefecturei poliţiei. In .plus, agenţii luaseră 60 de bani până la 1 leu de femee pentru a le face petiţiile : hârtii poligrafiate cărora femeile acordau v virtute particulară! Aceşti agenţi, arestaţi, au fost bătuţa, coram populo, pentru exemplu. :Femeile au ple-!- cat în procesie. Sosite la mine ele sbierau : «Ajutor Şi: pace !» Au manifestat cam peste tot. Tzigara mi-a spus: că altele au huiduiţ pe ofiţerii germani ; se pare chiar că sa raportat Germanilor că poliţia excitase femeile din popor zicându-le că Germanii le iau pâinea lor. 

i NI 

On Pentoure. on vocifere; les femmes brandissent des papiers et agitent des mouchoirs pour donner des signaux. Elleş 

    

on demandait ă la prâfeeture des certificata pour 6tablir la avalit& de. femmes de mobilisâs. II -paraît que le gânral Mustaţa, de la Caisse de secours des officiers, pour se dâbar- rasser de sollicitations impossibles â safisfaire, avait ima- gin6 de demander de ces certificats. Ce matin, envahissemeni de la prâfecture de police. De plus, des agents avaient pris «les 60 centimes ou un leu aux femmes pour leur faire les pâtițions: papiers polygraphi€s, auxquels les femmes aceor- daient une vertu particulicre. Ces gens apprâhendâs ont ât6 ross6s, coram populo; pour lexemple; le bon Tzigara, pour ses premidres .armes, avaiţ Penvers de la main touţ gonfle, Les femmes sonţ parties en procession, Arrives chez moi el- ies criaient «ajutor şi pace»; elles ont manifestă un peu par- tout. Tzigara m'a dit que d'autreş ont hu6 des officiers alle- mands; il paraît. mâme qu'on a rapports aux Allemands que la. police avaiţ excite les femmes du peuple, en leur insinuant : que les Allemands leur enlăvent leur pain. |
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„— la 12% Stolzenberg a venit la Crucea, Roşie pen-. 
iru a, se informa, | dela .mine. — «Prebue ca cineva să. 
le fi pus la cale. Cine ?» — «Nu ştiu nimic. E posibil. 
Darsuferinţele sunt grozave». — Colonelul : «Acum este. 
făină în abondenţă, dar brutarii la rândul lor nu vor să 
lucreze». — Eu: «Lăsaţi să intre mălaiul; fiecare poate, 
să-şi fiarbă mămăliga». — Şi profit de ocazie pentru a-i, 
spune că modul de a ţine îhchise barierele. oraşului este. 
cauza adevărată -a foametei. La, Bucureşti, fasolea se. 
plăteşte 1 eu şi 1.20; Ja ţară costă 16 şi 20 bani. Cartofii 
sunt de negăsit : ţăranii oferă să-i aducă cu 30 bani şi. 
sau cumpărat pe loc cu 17 bani. Am scris lui. Lupu Kos-. 
take că trebue :să ceară ridicarea interdicţiilor de im- 
port în oraş. Ştiu că în discuţia dintre Albrecht, parti-. 
zan al libertăţei, şi Zaeherl, Lupu e de partea lui Za- 
clierl. 

La 6% Verzea 'îmi comunică că: mişearea de azi di- 
mineaţă tot a îmbunătăţit situaţia. Administraţia ger- 
mană acordă 15 vagoane de făină în loc de 12, şi mai 

A 12% Stoltzenberg est venu ă la Croix Rouge sinformer 
aupres de moi. «Quelqw un a dă mettre ceci en train. Qui est- 
ce? — Je n'en sais rien. C'est possible. Mais les souffrances 
sont; terribles—Le colonel: Il y a de la farine eh abondance 
maintenant, mais les boulangers ă leur tour ne veulent paB 
travailler, — Moi: Laissez entrer la farine de "mais, chacun 
peut cuire sa 'polenta. Enfin je profite pour lui dire que la 
fagon de tenir fermâes les barritres de la ville est la cause 
râelle de la disette. A Bucarest on paye 1 leu et 1.20 les hari- 
cots; ă la campagne ils sont ă 16 et 2) cent. Les pommes de 
terre sont introuvables: les paysans offrent de les :apporter 
â_ 80 cent, et on en a achei6 gur place ă 17 cent. Jai âcrită 
Lupu Kostache qu'il doit demander la levâe des interdictions 
d'importation. Je sais que dans le dâbat entre Albrecht, par-" 
tisan de la libert6, et Zacher, il s'est rang du câte de Za- 
cberl.. j 

Ash. % Verzea me communique que le mouvement de 
ee matin a tout de mâme dâtendu la situation. L'adminis- 
tration allemande accorde 15 wagona farine -en place de 12,



dă în plus 15 Vagoane de mălai — cum am cerut, Se va da şi carne, — „Mi se aduce un exemplar din tormula- rele imptimate, pe cari agenţii Je vindeau cu 60 bani fe- meilor cari cereau faimosul certificat, N „24 Martie, —.0Q întâmplare nostimă : Cinei magis- taţi deJa Curtea de Apel din Craiova merg la Ministe., rul de Finanţe pentru a-vorbi eu Neniţescu:  Brăiloi. Clinceni, Neamţu: Dartanin Niculescu, ete. Staicoviei îi. congediază: «Domnul Ministru () nu va poate primi,. pentru :că este Puţin:cam enervat !» Capul magistraţilor !. — Hinma vine să-mi citească memoriul pe care vrea să-l prezinte baronului de Welzer. L-am. întrebat dacă. îl arătase lui Carp, Carp a răspuns că nu avea vreme. să-l -asculte şi: dacă poate să obție restabilirea dreptu-, lui de.apel şi dreptului de reciprocitate; ca un Român să asiste pe Român întrun proces intentat înaintea unui tibuhal german, asta este tot -ce poate spera. Hinna l-ar, fi făcut să observe.că, cerând veciprocitatea, asta însem-. 

  

donne en plus 45. wagons de fariue de mais comme je Vai demandă.. On donnera. de la viande ausgi,.  .. | , „On m'apporte. un exemplaire .des formulaires que les a- gents avaient fait imprimer et qu'ils vendaient pour 0.60 1.: aux femmes qui demandaient le fameux certificat, 24: mars. — Un bonne histoire: cinq magistrats Cour d'Appel Craiova vont au Ministere des Finances parler ă Nenitzescu: Brailoi, Clinceni, Neamtzu, Dartagnan Niculescu, ete. Staicovici les. congedie: «Domnu Ministru (?) nu vă poate primi pentru că este puţin cam enervat!» Tete des magistrats! -„ inna vient me live le meEmoire qu'il veut prâsenter au baron de Welzer. Je lui ai demande sil Pavait montr â Carp. Carp a prâtendu qu'il n'avait pas le temps de /'6coutar et que sil pouvait obtenir l'€tablissement du droiţ d'appel et, comme râciproeită, qu'un Roumain assistât le Roumain en- gage dans un proces devant un tribunal allemand, c'est ţout ce qu'il pouvaiţ espârer. Hinna lui aurait faiţ remarquer qu'en demandant la r&ciprocite c'&tait admettre le bien fonds de limmixtion d'un Allemand dans la jnstice du pays. J'ai censeillă de raceoureir le mâmoire et j'ai rappel6 â Hinna: «Je vous .ai Pr&venu, mon cher ami, et vous avez pass6.outre ; vous n'avez qu'ă subir les cons6quences; vous vous îtes en- gat par €crit devant le baron de Welzer et "vous ne pouvez
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na că se admite imixtiunea unui Germân în justiţia ţă-:: 
rei. — l-am dat povaţa să scurteze memoriul . şi i-am. 
reamintit: «Te-am prevenit. scumpe amice, şi nai ţinut 
seama, nai decât să tragi consecinţele. Te-ai angajat 
în seris faţă de Baronul de Welzer; nu poţi pleca». Hinna 
aceeași apărare: Lipu K. îmi dăduse toate asiguzările. 

— Prinţul Ben Asad dejunează la mine. El este 
mâhnit de starea în care se află țara. Corbescu i-a fost 
camarad de şcoală la Paris; aceasta nu l-a oprit să-i tri- 
mită, după plecarea sa, 40 de agenţi pentru a-i scotoei. 
casa, ca şi cum ar fi vrut să dea asali lui Cartouche. El 
mi-a vorbit de amenințările la care mă credea expus în 
momentul plecărei guvernului. I-am spus că, după câte 
ştiam, când Take Ionescu a propus arestarea sau ridi- 
carea, mea, Morţun a combătut propunerea, care ast: 
fel a căzut. Acest detaliu Va adus a-mi face revelaţia. 
următoare: La Berlin, Bussche a fost întrebat de ce 
nu-l strânsese de aproape pe Brătianu, care cu ocazia 
contractului englezesc şi cu telegrama dela Berlin pe 
care o provocase acest contract. se credea pe punct 
de a fi gonit dela putere; Bussche ar fi răspuns: 
«Dacă aşi fi împins pe Brătianu, poate că ar fi de- 
clarat războiul şi am fi pierdut tot grâul de care aveam. 

  

pas vous en aller!» Lui, la mâme dâfense: Lupu m'avait 
donne toutes les assurances,,, 

Le Prince Ben Aiad. Il d6jeune chez moi. Afflig6 de Vstaţ 
du pays. Corbeseo a 6t& un camarade de collăgeă Paris, cela 
ne la pas empâch6 de lui emvoyer aprâs son depart 40 agenta. 
fouiller sa maison comme si on allait livrer assaut ă Car- 
touche. Il m'a parl6 de menaces qu'il eroyait suspendues sur 

ma tâte au moment du dâpart du gouvernemenț et je lui ai 
dit qwă ma connaissance, lorsque Take Ionescu a proposâ 
mon arrestation ou mon enl&vement, Mortzun a combattu sa 
proposition qui est ainsi tombte. Ce dâtail Pa amen6 ă me 
fuire, apres dâjeuner, la r&velation suivante: A Berlin on a 
demande ă Bussche pourquoi il mavait pas serrâ de pres 

Bratiano, qui, lors du contrat anglais et du tâlâgramme de 
Berlin que ce contrat avait provoqu€, s'est bien eru sur le 
point d'âtre chass€ du pouvoir, Bussche aurait diţ: «Si javais 
pouss6 Bratiano, il aurait peut-âtre dâclarâ la guerre et nous 
aurions perdu tous les bl6s dont nous avions besoin». On lui
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nevoe».:] s'a obiectat că armamențul -era nul şi că: României îi lipseau toate cele necesare pentru a face războiul, Ben-Aiad îmi mai spune: «Ai pronunţat nu- „mele lui Morţun, să-ţi fac o confidenţă în „privinţa, lui. Pe vremea de care vorbim, Morţun a dat ideia lui “Bussche să trimeată un ultimatum, şi chiar stăruia asu- pra acestui punct». Foarte mirat, întreb pe Ben-Aiad dacă crede că Morţun era, sincer; el îmi răspunde că foarte sincer el crede că Morţun era tilo-german con- vins în politica sa, | 

Ordonanţă pentru un. a] treilea -recensământ. Aşa Zis, pentru a avea o bază în distribuţia de pâine. De -astădată, pentru fiecare locuitor. al unei case, - trebue trei exemplare. N'am pomenit administraţie cu mai multe hărţoage. 
— Am prânzit la doamna L, Philipeseu cu prinţul de Reuss şi Praschma. Din conversaţia mea cu Reuss, care a fost consul general la Caleuta, ministru în Persia şi care a văzut multă lume şi are memorie bună, păstrez impresia că nu se- poate avea încredere în judecata lui Bussche, cu toate că sau tocmai fiind că lucrează prea mut; că Waldburg, care sa relevat la, Bucureşti — 

  

a de suite objeoţ que les armements 6taient nuls et que la „Roumanie manquait de tout pour faire la guerre. Sur cetţ in- cident, Ben-Aiad me dit: «Vous avez pronone le nom de Mortzun; une confidence ă son „pujet.' A cette €poque dont Nous parlons, Mortzun a faiţ dire ă Bussche d'envoyer un uitimatum. Il a mâme €t$ prâssant». Trâs &tonne, je demande i Ben-Aiad sil croit que: Mortzun &tait sincăre. et il me r6- pond que trăs sincerement il eroiţ que Mortzun 6tait philo- allemand convaincu dans sa politique, | 
— Ordonnanee pour un troisi&me recensement, Soi disant toujours pour avoir mne base pour la distribution du pain. Cetite fois-ei, pour chaque habitant de la maison trois. exem- „plaires ă fournir. Je ne connais pas. administration plus paperassitre, 

- _ Dîn6 chez M-me Iiydie Filipescu avea le Prince Henri 31 de Reuss et Praschma. De ma conversation avec Reuss, qui „3. 6t6 consul sânâra] ă Calcutta, ministre en Perse et qui a »u beaucoup de.monde at a bonne mâmoire, je garde impres- sion qu'on n'a pas contianee jugement de Bussche, malgrâ
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-căci“la -Viena lucrase foarte puţin în' cariera sa. = este 
socotit că, lucru pe care eu Pam crezut - în: totdeauna, 
era Purtizan .al unei acţiuni mai stăruitoare decât Bus- 
-sche, cu care nu se prea înţelegea. E vorba să fie numit 
“Sehlawe în locul căp: Albrecht, ea director al aprovizio- 
nărilor. Reuss se miră că contele de Mirbach - nu a luat 
încă contact cu mine.. 

"Aflu stupida arestare a lui Sfetescu.. 
„25 Martie, — Caion- îmi. aduce textul unei civeulări 

poligrafiate care-chiamă pe femei la o- manifestaţie. Ea 
este -semnată ; Femeile Socialiste Române. 

Prefectul de poliţie, la prânz la mine. îmi spune că 
măsurile de poliţie, luate în comun cu Germanii, indică 

“în toate cazurile că Germanii nu înlesnese aceste mani- 
festări în favoarea păcei, cum o pretind unii. Crede că 

“nimic nu va avea, loe mâine. Câţiva sindiealişti, printre 

“conducători, au fost arestaţi preventiv. 
26' Martie, au civeulat patrule în' toate 

“străzile. Fiecare soldat german, până și ordonanţele, cir- 
'culă armaţi. Soldaţii cari due corespondenţa au: pușca: în 
bandulieră, Nu sa petrecut absolut nimic. : 

ou parce qu “1 travaille trop: que Waldburg, qui s'est râvâl6 ă 
Bucarest ayant fait peu pour sa, carritre â Wien, est estimâ 

que, ce que jai toujours ceru, îl 6tait partisan d'une action 
plus pressante que Bussche; avec lequel il ne s'entendait paa 
beaucoup. 

On veut nommer Schlawe, ă la place du cupitaine Albrecht. 
direeteur dos approvisionnements. Reuss 6tonne que le comte 

"de Mirbach n'ait pas pris contact: avec moi. 
J'apprends la stupide arrestation de Sfetescu. 
25 mars, — Caion m'apporte le texte d'une circulaire po- 

„lygraphi6e appelant les femmes ă une manifestation. Elle est. 
signâe: «Femeile: socialiste române». 

Le prefet de police qui vient diner me dit que les mesures 
“le police prizes en commun avea les Allemands îndiquent en 

"tous cas que les Allemands ne prâtent:pas la main ă ces ma- 
nifestations em favonr de la paix comme d'aucuns le peu- 

"saient. 1] croit que rien ne se passera demain. Certains me- 
"neurs syndicalistes ont ât6 preventivement arrâtâs. 

26 mars. — De bonne heure les patrouilles ont circulă dans 
toutes les rues. COhaque soldat allemand. y compris les'ordon- 

        



“NOTE POLITICE — 1917 479. 

“"Telegramele de azi dimineaţă. anunţă că: Țarul (2) 
a fugit şi că s'au dat ordine de urmărire la graniţe. 'ire- 
nurile sunt perchiziţionate: de: soldaţi. Se “face“apropiere 
cu începutul marei revoluţii franceze. 

| 28 Martie, — Bărbulescu era eri exasperat de nepu- 
tinţa şi incompetenţa în mijlocul cărora. se zbat Neni- 
țescu şi Carp. EI vrea cu orice preţ să mă duc să scutur 
pe Carp şi să ne întrunim puterile, pentru a. găsi o so- 
luţie în chestia financiară. Imposibil dea utiliza cele 250 
şi câteva milioane de mărci pe care Banca le posedă la 
Reiclisbank: ele sunt sequestrate de creditorii particulari. 
Bărbulescu crede că Generala, Banca de Credit, ete. tre- 
bue să fi pus sequestiu pe ele pentru a se garanta în 
contra sequestrărei propriilor depozite de către guvernul 
dela Iaşi. Deci, nici o bază pentru o operaţie financiară. 
Deasemenea, Germanii refuză să dea bilete din emisiu- 
nea lor în schimbul vechilor bilete ale Băncii “Naţionale. 

nances, circule arme, Les soldats portant la correspondanee on le fusil en bandoulitre. Il ne s'est absolument rien pass. 
| Tes dâpâches da ce matin annoncent que le Tzar (7) s'est enfui et que les ordres ont ât& donnâs aux fiontisres, Les "trains sont perquisitionn6s par les soldate. On fait des rap- prochements avec leg dâbuts de la grande revolution fran- caise. 

28 mars. — Barbulescu &tait. hiex exaspârâ de limpuissanee ou de lincompâtence au milieu desquelles se dâhattent Neniţes- en et Carp. Il ventă touţ prix que jaille seconer Carpetâă for- ces r6unies trouver une solution ă.la question financi&re. Im- possible d'utiliser les 250 et quelques millions de marks que la Banque possăde au Reichsbank; ils ont 6t6 saisis «par deg „erâaneiers particuliers». Barbulescu: croit que la Gân6rale, la „Banque de Orâdit ete, ont du mettre saisie-arrât pour se ga- rantir contre la s6qnestration de leurg propres dâpâts: par. le gouvernement de. Iassy. Done auenne base pour une opâra- „tion financi&re. De mâme les Allemands retusent de donner des billets de leur Dropre 6mission contre les vieux billeta.
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puse la v parte, dar neanulate. Ele ating suma de 
cirea 1.700.000 lei. S'a sugerat şi Neniţescu s'a grăbit să 
„caute a face o emisiune bazată pe un stoe fictiv, consti- 
tuit prin garanţia marelor bănci locale, Imițaţia celor 
petrecute în Belgia. Adunare lamentabilă de oameni de 
mâna, treia câri n'au, ca reprezentanţi. dela casele lor 

„decât puteri foarte limitate. Bărbulescu constată prostia, 
lui Neniţescu de a consimţi să scoată el din fo6 casta- 
„mele care vor fi mâncate de alţii. 
„_.— Căpitanul Scheible aâ ţinut socoteală de scrisoa- 
rea mea către Tzigara şi i-a dat drumul lui Sfeteseu. 
Prefectul a, venit la ora 3 să-mi aducă această veste. 
„— Am primit vizita lui Plutare Mareş. El a aflat 

„arestarea, la Focşani, a lui Chirculescu şi sa speriat. A 
venit să-mi vorbească de rău politica lui Brătianu şi 
să mă facă să cred că el. apăra politica mea! Ca şi 
ilustrul Dumitrescu-Câmpina care mă asasinează, prin 
toate rudele şi prietenele, ca să mă duc să pledez libera- 
rea lui. Dealtminterea, se spicueşte cam peste tot şi Ghe- 
rovici a fost şi el internat. | 

„— Doamna Popp dela «Bukarester Tagblatt» îmi 

  

de la banque mis de câte et non annuls.. Îl y. en a pour en- 
viron 1.700.400 lei. On a suggârâ et Neniţeseu s'est enipress6 
de chercher ă faire. une 6mission base sur un stock fiotif, 
eonstitu€ par la garantie des grandes banques locales. Imi- 
iation de ce qui s'est pass€ en Belgique. Assemblee pitoyable 
d'hommes de 3-me ordre, ayant de leurs maisons transfârâes des pounvoirs tres limitâs. Barbulescu constate la bâtise de 
Nenitzescu de consentir ă tirer du feu les marrons que d'au- 
trea croqueront. 

Le capit. Scheible a tenu grand compte de ma lettre â 
Tzigara et a relâche Sfetescu. Le prefet est venu m'apporter 
ă 3 bh.'la nouvelle. 

Visite de Plutarch Mareş. [] a appris Parrestation â Foc- 
şani de Chireuleseu et le trac Pa gagn€. Îl est venu dire du 
mal de la politique de Bratianu et me laissait eroire que lui 
_dâfendait ma politique. C'est comme Villustre Dumitrescu- 
Câmpina, qui m'assassine par ses parentâs et amies pour que 

“J'aille plaider sa libâration, Dailleurs, on recolte un peu par- 
tout et Gherovici aussi a 6t6 internă. M-me Popp du «Buka-
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anunţă că soţul ei şi-a recâştigat în fine libertatea în Moldova. Un cetăţean român ținut sub zăvoare dela 14 August evident tără umbră de motiv, din moment ce a fost pus în libertate! 
— 'Tot nu se ştie nimie precis despre Rusia. Reuter anunţă că familia imperială este arestată la Tsarskoje- Szelo. O comisie de depu:aţi a fost la Mobilew pentru a executa această arestare. (De ce Mohilew -— cartier ge- neral toamna trecută -— când abdicarea este datată din Pskow ?) — Lipsa de ştiri clare îmi este confirmată de locotenentul Moos dela poliţia centrală, dar acest ofiţer, foarte inteligent, interpreta tot ce se petrece acolo în sensul favorabil al păcei. Dealtminterea te izbeşte ma- re-e dor de pace pe care îl mărturisesc toţi ofiţerii eu cari vii în contact, In timpul manifestărei de deunăzi soldaţii încurajau pe femei să strige «Pace». 

29 Martie. — Mizeria devine emoţionantă. Cantinele Crucii Roşii au ajuns la o distribuire de 12.500 raţiuni de hrană, şi mai există şi «supe populare comunale» pre- : cum şi câteva cantine particulare. — In urma măsurilor 

  

  

restor Tagblatt» m'annonce que son mari a enfin reconquis sa libert6 en Moldavie. Un citoyen roumain tenu sous les verrous depuis le 14 aoiit, 6videmment sans ombre de raison, pnisqu'on Va relâch6, 
On continue ă ne rien savoir de precis sur Russie. Reuter annonce que la famille impâriale est garde pri- sonniăre â Tzarskoje-Szelo. Une commission de dâpui6s a âte d Mohilew exâcuter cette mise en tat d'arrestation. (Pour- quoi Mohilew — quartier gentral !automne dernier, — guand : Pabdieation est date de Pskow?). L'absence de nouvelles claires m'est confirm&e par le It, Moos de la police centrale, mais cet officier, trâs intelligent, interprâtait tout ce qui s'*y passe daus un sens favorable â la paix. On est d'ailleurs tfvappe de l'immense soif de paix que tâmoignent tous les of- ficiers avec lesquels on vient en contact, 
Pendant la manifestation de Pautre jour, les soldats en- courrageajent les femmes ă crier «Pace». 
29 mars. — La misăre devient poignante. 
Les cantines de la Croix Rouge sont arrivees A une dis- tribution de 12.500 rationg de nourriture, et i] Y a encore des s0upes populaires communales et quelques cantines particu- 

31% 

N
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de destindere adoptate, după manifestaţia. femeilor, 's'a 

pus alaltăeri carne în vânzare. Odată foamea potolită.. 

marfa a rămas necumpărată. Ha era oferită peste limi- 

tele cartelelor de pâine, şi astăzi, a treia zi, am văzut, cu 

ochii mei în piaţa mică carne care nu găsea cumpără 

tori. Preţul nu mai este abordabil pentru micul public. 

— Am trimis guvernului militar o protestare din 

cauza, arestării Marthei Bibescu... dar numai pentru c- 

noarea principiilor! Pentru că s'a jucat prea mult făcând 

pe primul ministru, Lupu Kostake, care a văzut pe baro- 

nul: Welzer instalându-se ca tutor pe lângă cl, mai are şi 

plăcerea de a fi supus contra-semnăturii lui Arthur 

Rosenberg. Lupu, care se lăudase că a pus pe Rosenberg 

sub supravegherea poliţiei şi că-l va goni din  Bucu- 

veşti! “Neniţescu e mai norocos: există favoruri de 

Stat ! Verzea îmi povesteşte -că s'a dus la Nenitescu cin 

partea -căp. Plischer (Finanţele) pentru a găsi mijlocul 

de a da ajutoare băneşti soțiilor mobilizaţilor. Neni- 

tescu i-a răspuns că el nu se ocupă -decât de chestii 

  

li&res. Par suite des mesures de dâtente adoptees, apres la 

manifestation :des femmes, :on -a mis :en -vente 'de la viande 

avant-hier. Le premier coup de fe pass6, la marchandise 

est restâe :pour -compte: on'en'ofirait au-delă de la dimite des 

cartes de pain et aujourd'hui, 3-2me jour, j'ai vu,:de mes yeux 

vu, la halle de la Piaţa Mică ayant.encore de la viande qu'on 

ne recherchait pas. Le :prix de 3 lei le kilo n'est plus aborda- 

ble pour le petit public. 

Ai envoy6 au gouvemement:militaire upe protestation.pour 

Pavrestatţion de Marthe Bibescu... pour Vhonneur des princi- 

pes seulement. 

Pour avoir trap jout au premier ministre, Lupu Sostacha, 

qui avait vu le baron Welzer s'installer comme îmteur, a Pa- 

grâment. d'âtme encore soumis au eontre-seing d'Artur Rosen- 

berg. Et dive que Lupu s'âtait vant davoir» mis Rosenberg 
sous suiveillanece de police et de le 'vouloir ehasser. de Buca- 

rest! Nenitzescu est plus heureux: îl y a des grâces d'tat. 

Verzea vient de me raconter-qw'il a 6t4 trouver Nenitzescu 

de la part du capitaine Fischer (les -Finances) pour trouver 

"le moyen de donner. des subsides en argent aux femmes des 

vaobilises. Neniţeseu lui .a r&pondn «qu'il ne s'ocoupait qire
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mari, că nu stă de vorbă cu Fischer şi că nu va exami- 
na chestiunea decât dacă «colegii săi dela Militărvor- 
waltung» îi vor vorbi de ca. Verzea cra uimit : «Avem 
şi am supra-ministru !»  Neniţescu vorbeşte cu linişte, 
tot, după. spusele lui Verzea, de un împrumut de 300 de 
milioane, 

— Comentariile raporțate de presa germană asu- 
pra retragerii făcută în Franţa pe o adâncime de 60 
km., arată această operaţie ca uri succes de primul ou- 
din, Ar trebui 3 luni de sforţări ale aliaţilor pentru a re- 
face preparativele lor de ofensivă. In afară de felici- 

“tările Impărațului către Hindenburg şi Ludendorff, se 
publică. astăzi telegramele către Regele Bavariei şi 
Prinţul Ruprecht. Nici Francezii, nici Englezii mau a- 
nunţat Iuarea de prizonieri, ceeace ar indica că; contae- 

“tul este rupt fără a fi avut loc urmărirea. 
— Guvernul militar se lichidează ; Stoltzenberg îşi 

înce vizitele de plecare. Se simplifică angrenajele ad- 
"ministraţiei nilitare, dar tot rămân grozav de numeroase 
„Şi complicate. a 

  

- des grandes questions» — qu'il m'avaiţ pas ă causer avec Fi- 
„scher et que seulement si «ses collgues de la Milităr-Ver- 
„waltung» lui en pavlaient, il examinerait la- question. Veriăa 

- Gtait estomagu6: «Avem şi un supra-ministru>. „Neniţescu 
parle tranquillement d'un emprunt de 300 millions — 4 ce 
que dit toujours Verzea. E 

Les commentaires rapports par la presse allemande sur 
la vetraite opârâe en France sur une profondeur de 60 ki- 
lomâtres font valoir cette opâration comme un succes de 

„premier ordre, Îl faudra 3 mois d'efforts aux alli6s pour re- 
faire leurs prâparatifs d'offensive, alors qu'elle 6tait touțe 
prâte. A part les fâlicitations de !'EOmpereur ă Hindenbourg 
at ă Ludendorff, il y a aujourd'hui, les depâches au Roi de 
Bavitre et au Prince Rupreeht. D'ailleurs ni Francais ni An- 

„Blais n'ont annone6 capture de prisonniers, ce qui indique. 
que le contact a 6t6 rompu sans poursuite. | 

Le <gouvernement militaire» se liquide; Stoltzenberg fait 
„ses visites pour prendre cons€. On simplifie les vouages ad- ministratifs militaires. Mais îs restent Wautrement nom.- 
breux ct compliquss.
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30 Martie. — D-na Sabina Cantacuzino a fust expe- 
diată eri la Pasărea în două. automobile pentu 
dânsa și bagaje; locotenentul Moos a însoţit-o. Bărbatul 
ei (Dr. Cantacuzino) a venit la mine azi dimineaţă: 
Imi spune că eri peste zi, un căpitan Klein, dela. «Ober 
Kommando» a venit, foarte politicos, să propue de: a 
transmite o scrisoare, dacă familia doreşte să dea nou- 

tăţi, d-lui Ionel Brătianu. Foarte surprins, doctorul a 

întrebat dacă are voe să. serie tot, ca de exemplu să spue 
ce au păţit membrii familiei: Pilat (Săveni), Lia, Sa- 
bina. Răspunsul a fost, afirmativ. D-rul îmi cere păre- 
rea. Eu cred că guvernul german vrea să se ştie la Iaşi 
ce se petrece aici, pentru a ajunge astfel la liberarea in- 
ternaţilor germani. Gazetele dau tocmai textul unei pro- 

testări a lui Brătianu care acuză pe Germani că yio- 
lează dreptul ginţiler prin internarea ostaticilor. Sa 
răspuns cu vehemenţă .şi Germanii anunţă chiar o re- 
crudescenţă de arestări. Suntem fără scuze pentru ceeace 
am făcut şi tot noi protestăm. | 

— Generalul von Heinrich şi-a depus cărţile pentru 
plecare. 

  

20 mars. — Sabine Cantacuzâne a 6tâ expâdie hier 4 Pa- 
sarea; deux autos pour elle et ses bâgages; le lt. Moos l'a 
accompagn6e. Son mari est venu me trover ce matin: dans 
la journ6e, toujours hier, un capitaine Klein, de VOber-Kom- 
mando, est venu tres poliment proposer de transmettre une 
lettre,:si la famille voulait donner de ses nouveiles, ă Mr. 
Ionel Bratiano. Tre&s surpris, le docteur a cemandă sil 6tait 

permis de tout 6crire, comme par exempie de dire ce qui ar- 
rivait aux membres de la famille: Pilat (Saveni), Lia, Sa- 
bina. Îl fut râpondu affirmativement. Le JDocteur me de- 
mende mon avis. Je pense que le gouvernement allemand 
veut qu'on sache ă Iassy ce qui se passe, pour arrivar A la 
libâration des internâs allemands. Les journaux donnent 
justement le texte d'une protestation de Bratiano, aceusant 
les Allemands de violer le droit des gens par Pinternement 
des otages. II fut r&pondu avee veh&meuce et les Allemands 
annoncent mâme une recrudescence d'arrestations. Nous som- 
mes sans excuses pour ce que nous avons fait et c'est nous 
toujours qui protestons. Le genâral von Heinrich est venu



NOTE POLITICE. — 1917 E 485 

Blome pleacă şi el pe front. E] ne-a comunicat eri. tui Mehedinţi şi mie, că Aurel Popovici, pe care î] cu- noştea bine, â murit în Elveţia: Ce păcat :Câte-va amănunte, foarte interesante, din conversaţia noastră : Czernin nu se retrage ; este evident că Ungurii ar vrea, mai ales dacă vine vorba de pace, ca tratatul să tie 'semnat de Unguri. Apropierea dintre Austria și Ro- mânia («Grossosterreieh») ar fi soluţia echilibrată: Un- gurii ar pierde mijlocul de a dicta totdeauna. Burian este un om foarte scrupulos şi foarte muncitor, dar nu este pentru ministerul afacerilor străine. Cu toate acestea, propunerile de pace dela Crăciun au fost din iniţiativa sa; este o inspiraţie frumoasă. Noi avem mare speranță în Clam- Martinetz, dar -marele nostru om este Hohenlohe. mare maestru al ceremoniilor, care era atotputernic chiar când nu ocupa vre-o funcţiune. — Azi dimineaţă, Lupu Kostake, G. Stirbey fiind prezent, mi-a spus că o divizie rusească s'a retras depe frontul Moldovei şi că a fost înlocuită eu 10.000 de Români. Că în Deltă » de-alungul Dunărei, în Basarabia, Ruşii incendiază depozitele, cazărmile lor, ete. Aceste a
 

a 

  

  

Burian 6tait un homme trâs serupuleux et grand travailleur, mais point faiţ Pour le ministere des Atfaires Etrangeres. Neâamoins, les propositions de paix de Noăl ont ât6 de son initiative. C'est une belle inspiration, Nous avons grand es- poir en Clam-Martinetz, mais notre grand homme est Hohen- lohe, le grand maitre des câr&monies qui 6tait tout-puissant m6me lorsqu'i] n'occupait aucune charge, Ce matin Lupu Kostake, Stirbey present, na dit qu'une division russe se retirait du fronţ de Moldavie, aw'elle 6taiţ remplacâe par 10.000; Roumains et que dans le Delta, tout Je long du Danube, en Bessarabie, les Russes incendiaient leu rs dâpâts, lourg casernes, ete. Ces dâtails auraient 6t6 communi.-
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detalii ar fi fost comunicate de şeful de Stat-Major lui. 
Carp. — Pe de altă parte, Tzigara a văzut p& Carp. care: 
este şeârbit de Germani» şi obosit de toate! 
31 Martie. — Nici o confirmare despre ştirile militare 

date de Lupu. 
Hinna mi-a adus textul răspuusului, pe care e Baronul 

de Welzer l-a făcut memoriului său. Îmi cere sfat. II 

întreb: Ce ţi-a spus Carp? Mă trimite la plimbare;. sunt 
un idiot eare se mărginește la patru texte de legi şi care 

nu pricep situaţia nouă. Refuz să-i dau vre-un sfat: să 
rămâie sau să plece, .căci nu vreau să iau răspundere a 

consecinţelor care ar putea, să urmeze. 
„__ Citese în «<Bukarester Tagblati» că eri a avut. loc 
deschiderea, liceului israelit; că Lami se deschid şcolile 
evanghelice. Noi, — în urma cererii stăruitoare a lui 
Lupu Costake, care avea un- director de teatru, pe când 
prefecţii sunt încă în căutarea rolurilor lo—noi: um des- 

chis teatrul, dar nici o şcoală. De altfel o scrisoare a pro- 

fesorilor-şeoalei de comerţ îmi spune multe asupra pro: 
cedeurilor- lui Liţiea, liberalo-takist, numit .la. Instrucţia 

Publică. 

  

  

quâs par le chef d'Etat Major ă Carp. Wautre part Tzigara 
a vu Carp qui est degoite des Allemanids et fatigu€ de tout! 

31 mars. — Nulle confirination des nouvelles militaires. 

de Lupu. 
Hinnă m'a apporte le texte de la i&ponse que le baron de 

Welzer a, faite ă son mâmoire. Il me demande conseil. Je lui 
demande: Que vous dit Carp?—Il m'envoie promener; je suis. 
un idiot qui se confirme dans quatre textes de loi ei ne com- 

prend pas la situation nouvelle. Je refuse de donner un con- 

seil: rester ou s'en aller, car je ne veux pas prendre la ves- 

ponsabilite des consequences qui peuvent suivre. 
Je lis dans le «Bukarester Tagblatt» qu'hier a eu lieu 

Pouverture du lyese israelite; que lundi ouvrent les e€coles 
£vangeliques. Nous, sur lâ demande pressante de Lupu Kos- 
tache -— qui a eu un directeur des theâtres, aloxs que les pr6- 

tets sont encore ă chereher et leur râle ă definir, — nous 
avons ouvert le Thââtre. mais pas une ecole. D'ailleurs, une 
lettre des professeurs 6cole commerce nven dit long sur les 

procedes du sicur Litzica, liberalo-takiste, nomme ă VInstrue- 

tion Publique.
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In Reichstag, Cancelarul şi toţi oratorii s'au grăbit 
să declare că afacerile Rusiei nu-i privesc că Germanii 
sunt pentru libertatea popoarelor, că în 1906 Împăratul 

-a stătuit pe 'Ţar a, acorda, reforme liberale şi că Germa- 
bia unu are obiceul să se amestece în politica interioară 
a altor ţări. (Această din urmă frază nu prea amuză ipe 
Carpiştii noştri, cari visează a expulza dinastia cu com- 
cursul german. Lupu Kostake mi-a spus-o încă, şi astăzi 
că Germania îşi rezervă capturarea, familiei regale). A- 
ceastă simultaneitate de deeclaraţiuni e-o măsură luată 
contra propagandei engleze în Rusia, care caută să con- 
vingă poporul rus că Germania vrea, să restaureze pe 
Tar şi ţarismul. 

Lupu şi Tzigara, veniţi după masă, mi-anunţă că 
Putna-Seacă a fost ocupată de Germani, şi că Maregalul 
ar fi spus că Românii din Moldova ar trebui în fine să-şi 
deschidă ochii ; că un armistițiu de 15 zile â fost ceruţ 
de Ruşi şi refuzat de Germani, a 

Lupu mai confirmă odată. că se dă foe la cazărmi şi 
proviziuni la Reni. E oare revoluţia ? Este retragerea 
pe Nistru? o ” | 
    

Au Reichstag, le chancelier et tous les orateurs ă Penvie 
se sont empress6s de delarer que les affaires de la Russie ne ies regardaient pas, que les, Allemands sont pour la libertă 
des peuples, qw'en 1906 VEimpereur a conseille au Tzar dac- corder des r6formes libârales eţ que PAllâmagne n'a pas Yhabitude de simmiscer dans la politique înterieure d'autres pays. (Ceite dernitre phrase n'amuse pas beaueoup nos: car- pistes qui râvent d'expulser la dynastie avec P'aide alleman- de. Lupu Kostake mia râpât6 encore aujcurdhui due PAlle- magne se reservait de capturer la famille royale!) Ceţte si- multanâit€ de deelarations est une mesure prise contre la propagande anglaise en Russie, cherehant â convainere le penple russe que PAllemagne cherehe ă restaurer le Tzar et le Tzarisme, 

- 
Lupu et Tzigara, venus aprâs diîner, mvannoncent que Putna-Seacă a €t6 cecupâe par les Allemands, qua, le mar6- chal autrait dit que les Roumains de Moldavie devraient en- fin se reveiller; qu'un armistică de 15 jours'a 6t6 demand par les Russes et refus6 par les Allemaihds. Laipu eonfirme en- core une fois qu'on incendie casernes et provisions ă Reni. Est. ce la revolution? Eat-ce la retraite sur le Dniester?
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1 Aprilie. — Kiriacescu îmi aduce ştirea luărei Ţi- 
festilor, ceea ce apropie liniile germane de Mărăşeşti ; 
se şi prepară spitale la Bucureşti. Este oare reluarea 
ofensivei în Moldova ? Stirbey ştie prin cineva sosit 
din Focşani că tunul s'a auzit tot timpul şi că cerul era 
Vecinie roşu. , 

Bărbulescu, Arion : nu se face nimic. Amândoi fu- 
rioşi contra lui Carp şi Neniţeseu. Nu este posibil ca în 
astiel de împrejurări grave Carp să nu se sfătuiască de- 
cât cu Neniţescu. Acesta din urmă se gândise la un îm- 
prumut, garantat de băncile româneşti sub formă de 
emisiune de bilete ca şi acele ale Băncei Naţionale. Cu 
alte cuvinte trei monezi : moneda noastră curentă, cea, 
nouă şi aceea a, Băncei Generale. Indeajuns ca să le com- 
promiţi pe toate. Mi-a plăcut foarte mult indignarea lui 
Arion contra lui Carp. De altfel Lupu a stat eri două cea- 
suri la mine şi nici un cuvânt despre organizaţia cău- 
tată sau despre personalul recrutat. Au isprăvit prin a 
inventa. după căutările lui P. Theodoru, pe fiul lui 
Tariu Marian, takist curat, ca prefect de Romanați. 

2 Aprilie, — Astăzi dimineaţă 60 de ostatici au ple- 

  

l-er avril. — Kiriacescu apporte la nouvelle de la prise de 
Tifesti, ce qui rapproche les lines allemandes de Marasesti: 
on prâpare des hâpitaux i Bucarest, Reprise de l'offensive 
en Moldavie ? Stirbey sait par quelqwun arriv6 de Foesani 
que Pon a entendu tout le temps le canon et que le ciel rou- 
geoyait tout le temps. 

Barbulescu, Arion. On ne fait rien. 'Tous deux râvoltâs 
contre Carp et Nenitzeseu. I] est impossible que dans d'aussi 
graves conjectures Carp ne consulte que Nenitzescu. Ce der- 
nier avaii imagin6 un emprunţ garanti par les banques rou- 
maines sous forme d'âmission de billets comme ceux de la 
Banque Nationale. En d'autres termes, trois monnaies: la notre - 
courante, la nouvelle, et celle de la Banque Gân6rale. De quoi 
les compromettre tontes. J'ai beaueoup aimâ lindignation de 
Arion epntre Carp. D'ailleurs Lupu, est rest chez moj deux 
heures, hier, et pas un mot de l'organisation recherche ou du 
personnel recrut6. Ils ont fini par inventer sur les recherches 
de Theodoru le fils de Ilariu Marian, takiste pur sang, comme 
prâfet de Romanați, ” 

2 avril. — Ce matin 60 nouveaux otages out pris le che-
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cat în spre Săveni. Au rămas la Bucureşti, la Hotel Im- perial, Cancicov, bolnav; Sevescu dela Banca Româneas- că, care se bucură, se zice, de protecţia ministrului Hel- ferich şi Stoenescu dela Teleorman. — Emil Petrescu a fost arestat la moşia sa şi adus la Bucureşti. 
Duca a venit la mine să mă consulte privitor la des- chiderea Curţei de Casaţie, cerută de Germani, pentru procesele civile. L/am sfătuit să se supună: organul fiind în fiinţă, ordinul Comandamentului— autoritate le- gală — anulează decretul de transferare a Curţei la Iaşi. Curtea poate foarte bine, odată acest act, care intră în dispoziţiunile de restabilirea ordinei publice, înde- plinit, Curtea poate să nu ție seamă de acele articole din ordonanță, care schimbă legile noastre civile sau pe- nale. — Cred că va urma sfatul meu. 
Hinna revine să-şi verse ultimul său foc. Are poftă să rămână la minister, — Excelenţă !—şi o să primească ordonanța. Am refuzaţ să-i dau vre-un sfat, 
Răspunsul guvernului german la protestarea noas- tră privitor la Marthe Bibeseu : 
«Există motive care interzie prezenţa la Bucureşti a 

    

min de Saveni. Sont restâs a “Bucarest, â PImpârial: Canci- cov malade, le genâral Stoica, le prof. Baboianu, Sevescu de la Banca Romaneasca, jouissant dit-on de la protection du ministre Helferich et Stoenescu de Teleorman. Emile Pe- trescu a 6!6 arrâte ă sa propriste et amen€ â Bucarest. Duca venn me consulter au sujet ouverture Cassation reclame par Allemands pour procâs civils. Je lui ai cou- seill6 de se soumettre: organe existant, Pordre du comman- dement — autorită legale — annule dâcret de transfert î Iassy. La Cour peut parfaitement, une fois cet acte, qui ren- tre dans les dispositions de râtablissement ordre public, une fois accompli, la Cour peut ne pas tenir compte de ceux des articles de Pordonnanee qui changent nos lois civiles et p6- nales. Je cerois qu'il suivra mon consei]. 
Hinna est revenu jeter son dernier feu. Il a envie de rester au ministâre — Bxzellenz! — et i] avalera Pordonnaunce. J'ai refuse absolument de lui donner un conseil. Re&ponse du gouvernement allemand â notre protestation -au sujet de Marthe Bibeseco. «Es liegen schwer wiegende Griinde vor, die den Aufenthalt der Frau Bibescu (Frau!
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doanmei Bibescu («Doamna !» ce ar zice prințesa Bi- 
bescu !). Dispoziţia ca d-na, Bibescu să rămâie la, moşia 
ei Mogoşoaia e forma eea mai blajină, în care doamna 
ar putea fi tolerată în România fără a i se răpi libe- 
tatea». | 

Serisorile lui 'Fhompson sunt, pe cât se pare în 
mâinile autorităţilor germane. 

3 Aprilie, — V. Dumitropolu mi-a declarat formal 
că intră în partidul coriservator şi că. va fi, ceeace nu i 
sa întâmplat până acum, un membru disciplinat. 

Generahi Cioranu, adus de el, a făcut vizită de 
curtenie, dar uu a cerut înscriere. _ 

In comitet restrâns Stirbey a citit o expunere bună, 
cu miez, a ideilor care vor servi la alcătuirea Codului 
Administrativ, cu a cărui redacţie am însăreinat pe ti- 
neret, 

4 Aprilie. — Liizica  desorganizează întreaga Ins- 
trucţie Publică, lucru ce-mi spune Arion care a avut 
deja prilejul să facă lui Lupu Kostake reprosuri pen- 
bu numirea extraordinară a acestui domn. | 

5 Aprilie. — Moroianu a văzuţ pe contele de Salm, 
care vine de pe frontul Siret; el pretinde că acolo de 
fapt e armistițiu; că din tranşee în tvanşee se trimit 
afişe şi comunicări ; că Germanii face în tranşeele lor 
muzică —' piano şi că se aplaudă sau se desaprobă 
după cum le place sau nu. o 

Jurnalele germane anunţă că Germania ware nici 

  

Que divait la Princesse Marthe!) in Bukarest verbieten. Die 
Anweisung, dass die Frau Bibescu sich auf iîhrem Gute Mo- 
gosoia aufzuhalten habe, ist die mildeste Form unter der 
die Dame iiberhaupt in Rumânien ohne Freiheitseniziehung 
seduldet werden kanns. : 

Les lettres de Thompson sont, parafst-il, aux mains des 
autorites allemandes. ” 

4 avril. — Litzica dâsorganise toute VInstruction Publi- 
que. C'est, ce que vient me dire Arion, qui a d6jă eu l'oecasion 
de faire â Lupu Kostache des veproches pour la nominațion 
extraordinaire de ce Monsieur, - 

5 avril. — Les journaux allemands annoneent que YV'Alle-
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un interes să atace Rusia. Probabil ei vor să lase ea 
revoluţia să-şi facă opera ei de descompunere. | 

Impăratul va veni la sfârşitul lunei la Bucureşti. 
Se fac preparative. | | | 

Mackensen a fost cu 'Pzigara două zile la Sinaia. 
Lupu Pa văzut la înapoierea sa. Tot foarte binevoitor 
pentru România. 

O apreciere a Mareşalului : «Impăratul a fost tot- 
deauna foarte pacifist; probabil fiindeă î îşi dădea seamă 
că n'avea nimic din ceeace trebue unui mare căpitan». 
—.«La început lumea, era îngrijată că Impăratul se va 
amesteca, în chestiuni militare; el însă a fost foarte cu- 
minte şi întotdeauna cerea sfat şi-l urma». 

6 Aprilie, — Tată în ce termeni gazeta oficială a- 
nunţă constituirea guvernului: Cu încuviințarea, Admi- 
nistraţiei Militare din România, conducerea ministere- 
lo» de maj jos a fost luată, în calitate, de giranţi, de 
către d-nii: Lupu Kostake: Ministerul de Interne; Dim. 
S. Neniţeseu : Ministerul de Finanţe ; ; Dr, Antipa : Mi- 
nisterul de Domenii;. Al. S. Hinna: Ministerul de Jus- 
tiţie ; C. Litzica : Ministerul Instrucţiunei şi al Culte- 
lor, (Semnat: Guvernatorul militar). 

Cel mai nostim este Hinna care, azi dimineaţă încă, 
venise să-mi repete că el s'a devotat iumii când baro- 

  

magne n'a aucun initevât ă attaquer la Russie. Problablement 
on veut laisser la r&volution faire son oewvre de dissolution. 

L/empereur viendra vers la fin du mois ă Bucarest, On 
fait des preparatifs. . 

Mackensen a passe deux jours ă Sinaia avee Tzigara. 
Lupu Va vu ă sa rentrâe. Toujours îrâs bienveillani pour la 
Roumanie. Une apprâeiation du Feldmarâchal: «L'Emypereur 
a 6t6 toujours irts pacifiste, probablement parece qwiil sen- 
tait qu'il n'avait rien de ce qu'il fallait pour âtre un grand 
capitaine». — <On a eraint, au dâbut, que PEmpereur se me- 
lât de choses militaires; îl a 6t6 tr&s sage et toujours pris 
consei] et suivi les conseils». 

6 avril. — Le plus amusant est Hinna, qui ce matin 
encore est venu me râpâter qutil s'est devou€ lorsque le baron
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nul de Welzer l'a ameninţat că dacă ei se retrage va 
pune un ofiţer în capul departamântului. Hinna deju- 
nează mâine cu ceilalţi colegi la d-l de Tiilff... 

Veşti prin Tzigara despre voiajul Mareşalului. De 
adăugat la însemnările de eri, căci Tzigara n'a prea, voit 
să vorbească faţă de Lupu. Sentiment foarte pronunţat 
contra Regelui şi familiei sale. Prinţul Carol nu are la 
Berlin «eine gute Nummer». Notele dela regiment me. diocre, dacă nu chiar rele. Neniţescu s'a vârât pe lângă 
Germani cât a putut; el vrea să facă pe şeful; Broei- 
ner l'a introdus pe lângă, Mareşal, cum de altfel Ar- 
tur Rosemberg pe lângă Hentsch. Pentru deschiderea 
Universităţii se va lovi de opoziţiunea lui Litzica, to- 
tuşi 'Pulff este foarte dispus a o ajuta. Mareșalul se in- 
teresa foarte mult dacă nu cumva cei din. Moldova 
aveau cunoştinţă de ceeace se petrecea aci; el era încă 
în îndoială dacă ori şi ce comunicaţie era tăiată. Mare 
şalul ar fi încântat dacă nu ar mai fi nevoie să se ia 
ostatici. 

In astă-seară plecare la Curtea de Argeş pentru 24 
de ore 

  
  
a i aa o 

de Welzer Veut menacă, sil se retirait, de mettre un officier ă la tâte du dâpartement, [] dejeune demain avec ses colle- gues chez Mr. de Tilf.. 
Echos du voyage de Mackensen â Sinaia, par Tzigara. A joindre aux notes d'hier, car Tzigara n'a pas volontiers parle devant Lupu. Sentiment tre vif contre le Roi eţ sa famille. Le Prince Carol n'a pas ă Berlin «eine gute Nummer». Les notes du regiment mâdiocres, si pas mauvaises. — Neniţescu sest pouss6 anpres des Allemands tant qu'il a pu; il veut jouer du chef; c'est Brociner qui Pa introduiţ aupres de Mackensen, comme d'ailleurs Arthur Rosenberg Pa introduit chez Hentsch. — Pour Vouverture de PUniversit6, on se heur- tera ă Y'opposition de Litziea, mais Tiilft est lui-mâme tres enclin ă la favoriser. Le martehal s'interessait beaucoup 4 discerner si par hasard ceux de Moldavie avaient connais- sance de ce qui se passait iei; pour lui, il avait un doute si toute communication &tait bien coupâe. Le martehal serait ravi si on n'avait plus â prendre des otages et ă sâvir contre les gens.. — Ce soir dâpart pour Curtea de Arges pour un s6Jour de 24 heures.
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î Aprilie, — La Banca Naţională : Bărbulescu îmi 
spune că împreună cu Witzleben au găsit o combinaţie : 
Un sindicat al băncilor din Bucureşti ar forma o parti- 
cipaţie pentru a avansa bani pe recolte şi Sar ram- 
bursa, la, vânzarea, recoltei Germaniei; remuneraţie 6%% 
dobândă de cerut proprietarilor 8%%. Agenţii după ti- 
pul «Caselor de Imprumut». — Directorul sucursalei 
Băncei Naţionale, Administratorul financiar, un pro- 
prietar şi un ofiţer german. 

Carp aflând combinaţia, ar fi făcut o scenă îngro- 
zitoare lui Golescu şi Bărbulescu, fiindcă caceasta îi 
strică combinaţia pe care o studia el pentru a face o o- 
peraţie de 150 milioane». — Golescu i-a obiectat, cu 
drept cuvânt, că el nu avea darul Dumnezeirii pentru 
a ghici ceeace visa Carp. Rezultă de aci că Carp se ere- 
de guvernorul administraţiei noastre şi că Germanilor 
le place ca oamenii pe cari Carp îi inspiră să-şi sfărâme 
capul, iar ei să nu aibă niei o răspundere. 

- Am cam luat puţin în glumă, faţă de Witzleben. 
toate proectele de mare stil, căci dacă sar fi mulţumit 
cu ceeace era necesar, sar fi găsit de mult soluţiunile. 

1 avril. — A la Banque Nationale, Bărbulescu me raconie 
qu'avec de Witzleben on avait trouv6 une combinaison: un | 
syndicat des banques de Bucarest formeraient une participa- 
tion pour avancer de Pargent sur des râcoltes et se rembour- 
seraient ă la vente de la recolte â PAllemagne; remunâration 
64%, interâta ă demander aux propriâtaires 8%%. Agences 
sur le type des «Casă de Imprumut», le directeur de la suc- 
cursale Banque Nationale, Vadministrateur financier, un pro- 
priâtaire et un officier allemand. Carp apprenant la combi- 
naison aurait fait une scene affrouse ă Golescu et ă Bărbu- 
lescu, parce que «cela lui gâte la combinaison qu'il 6tudiait 

pour faire une operation de 150 miilions». Golescu a bien 
objecte qu'il mavait pas le don de la divination pour savoir 

ce que Curp râvait. Il râsulte de tout ceci que Carp se croit le 

gouverneur de notre administration et que les Allemands 
aiment antant laisser les gens, que Carp inspire, se casser la 

"tâte et eux ne pas avoir de responsabilite. J'ai un peu plai- 
sante devant Witzleben tous les projets de vastes envergures 
quand, si on s'âtait content du nâcessaire, on avait depuis.
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Witzleben m'a întrebat cu: mult interes dacă am stat de 
vorbă cu baronul de Welzer; i-am răspuns că nu-l cu- 

nose. Aceasta îmi aduce aminte că Prinţul de Reuss 

se mirase că nu cunoseusem pe contele de Mirbach — 

ceeace mă face să bănuese grija ce sa pus ca cl să nu 

vie la mine. 

Prinţul de Reuss sa invitat aseară pentru astăzi la 

mine la dejun ca, să-şi ia rămas bun. EI pleacă la Ber- 

lin, la. ministerul de război. Cum contele Prasehma nu 
sosise încă, cl îmi spune: «Nu face politică, dar voiu fi 
consultat; iertaţi-mi dacă vă întreb direct eceace d-v. 
gândiţi despre chestiunea dinastică ?». Eu : Ar fi o ne- 

norocire dacă Dinastia nu ar rămâne; Prinţul Carol, bine 
însurat, ar putea să se formeze. — EI: Prinţul e ca şi 

tatăl său; la regiment, la Potsdam, nu s'a putut scoate 
nimic din el. — Eu: Refuz să mă declar antidinastic 
«când, chestiunea. este în mâinile Germaniei; nu şiiu dacă 
împrejurările nu vor aduce Germania a admite o „pace 

chiar cu Regele Ferdinand.—EI : Aci se vorbeşte că sar 
dori pe Prinţul Yrederie-Fiţel. — Eu: Totdeauna am 

  

longtemps trouve des solutions. Witzleben m'a demande avec 

empressement si j'en avais caus6 avec le baron de Welzer. 
Jai repondu que je mavais pas fait sa connaissance. Ceci me 

rappele combien: le. Prince de Reuss 6tait &tonn6 que je ne 

connusse pas le comte de Mirbach, — ce qui suppose les soius 

-qw'on avait mis ă ce qui'il ne vint pas! 

Le Prince de Reuss s'est invite hier soir pour aujourd'hui 
ă dâjeuner, afin de prendre congă. Il va ă Berlin au Ministere 
de la Guevre. Le comte Prasehma n'tant pas encore arriv6, 
il me dit: «Je ne fais pas de politique, mais on me consultera: 

excusez-moi si je vous demande dircetement ce que vous 

pensez de la question dynastique.?» — Moi: Ce. serait un 
malheur pour ce pays si la Dynastie ne restait pas. Le prince 
Carol, bien mari6, pourrait peut-âtre aussi se former. — 
Lui: Il est comme son păre; ă Potsdam, au râgiment. on nr 

pouvait rien en obtenir. — Moi: Je refuse de me declarer 
antidynastique qnand la question est dans les mains de PAlle- 

magne; jignore si les cireonstances ne peuvent. pas amener 

PAllemagne â admettre une paix mâme avec le Roi Ferai- 

nand. — Lui: On parle ici qu'on vondrait le Prince Frâdârie
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obiectat că Împăratul nu poate să pună pe fiul său pe 
un tron âl unei ţări, care să nu fie egală cu Regatul Re- 
gelui Carol şi că probabil, din .eauza Ungariei, Impăra- 
tul va trebui să ţină seamă de :susceptibilităţile alia- 

ților săi. — EI: Impăratul e slab şi nu e sigur că nu 

Sar simţi măgulit de a pune pe fiul lui pe un tron; dar 

familia imperială «este foarte mediocră». J'rederic-li- 
tel e un anormal, nu poate avea copii; nevasta îl în- 

şeală cât poate; ar fi;o xea alegere. :Ce aţi zice de băr- 

batul eare sar .da Principesei Wlisabeta?—Eu: dia e sim- 

patică, dar ar sehui ea. bărhatul să fie un om care să se 

ocupe de ea... 

In momentul acesta soseşte contele Prasechma şi 

convorbirea noastră se opreşte aci.'La plecare ne-am 

despărţit foarte .corăial. “E anul .din :Germanii care îţi 

face plăcere să-l vezi. Foarte deschis şi neîmpodobind 

niciodată luerurile. Prinţul are :un câine kurd, din A- 

sia. Mi-a mărturisit că-l va lăsa la Bucureşti un ani- 

mal de talia lui fiind foarte greu de :hrănit în momentul 

acesta la Berlin. 

Riţe]. — Moî: Jai toujours ajonte que IEmpereur ne „peut 

-mettre son fils sur un trâne.dont le .pays .ne şerait pas 6gal 

au xoyaume. du :Roi: Carol et que .pent-âtre ă,cause.de la Hon- 

orie Emperenr ne serait, pas libre de ne pas tenir compte 

des susceptibilites de ses alli6s—/Lui: «PEmpereur est faible 

et il mest pas dit que:ca ne de flatierait :pas de faire monier 

son fils sur un:trâne: mais Ja famille impâriale est tres me- 

diocre, FPrâdâric-Ritel est un anormal et il ne .peut pas -avoir 

“Yenfants; sa temme le ţrompe:tant qwelle peut; ce serait un 

-mauvais choix. Que direz-vous du mari qu'on donnerait -ă 

la Pxincesse Elisabeth? — Moî::Elle est sympathique, mais îl 
faudrait que le mari fut un homme qui s'occupât delle... 

Lă-dessus arrive le. comte Prasehma et notre eonversation 
en reste .Jă. Nous nous sommes faits des adieuax trăs cordia- 

lement, â son depart; cest-un des Allemands awon avait ie 

plus de plaisir ă voir. 'Prâs frane de collier.et ne fardant 

jamais les. choses, Le Prince a.un chien kurde, qu'il a amen€ 

Asie. Il .m'a avou& qu'il le Jaissait ă Bucarest, un animal 

de cette taille stant trop difficile ă nourrir. en ce moment, 

Doslin.
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La ora 3 d-l Wolff, dela Casa E. Wolff, mi-aduce o scrisoare din Copenhaga, prin care o d-ră Roth care a 
fost în serviciul d-rului Brătianu, mi-anunţă că sărma- nul şi deliciosul Dumitru (fiul d-ruiui Brătianu) a mu- rit de pneumonie la Moscova. Sărmana Anna ! 

Convorbire cu căpitanul Walter Klein, diplomai după cât se pare, întrebuințat în serviciul informaţiu- 
nilor. — Ştiu că avea cunoştinţă de scrisoarea lui Michel 
şi că el facilitase întoarcerea răspunsului. Dela el n'a- 
veam nimic de aflat, dar am încercat să distrug oarecare 
lucrătură care se pusese la cale contra mea. Fiind gră- 
bit să plec pentru a vedea pe Hentsch, am. amânat pe 
Luni continuarea convorbirei noastre. 

La Coloneiul Hentsch. Dela sosirea lui-ja «Milităr- 
Verwaltung» se simte o uşurare în toate. A studiat se- 
rios toate chestiunile 'de Crucea Roşie:pe care i le-am 
dat. EI, cel întâi mi-a vorbit despre internaţi : E un lu-- 
cru care nu-i place; de altfel nici nu vor mai fi ares- 
tări; Ungurii sunt acei cari împing şi mai apoi, când. lumea ţipă, ei aruncă totul în spatele nostru; Germania 
nu are nevoe să-şi creeze nemulțumiri pentru a face 
    

— A 8 h. Mr. Wolff, de la maison E. Wolff, m'apnorte une lettre de Copenhague, par laquelle une demoiselle Roth, qui a 6t6 chez Dinu Bratiano, annonce que le pauvre et deli- cieux Dumitru serait mort de la pneumonie & Moscou. Pau- vre, pauvre Anna! | 
— Conversation avec Mr. le capitaine Walter Klein, diplo- mate parait-il, employă au service d'informations. Je 'sais qu'il connaissait Varrivâe de la lettre de Michel et qu'il avait facilit€ le retour de ma reponse, De lui je n'avais ricn A ap- prendre, mais jai cherchâ surtout ă demolir certain travail qui s'est fait contre moi. Comme jâtais press d'aller au rendez-vous Hentsch, j'ai remis â lundi la continuation de notre entretien, ” : . 
— Chez le colonel Hentsch. Depuis son arrivâe ă la Mili- tăr-Verwaltung, on sent de Pair et de la câlârit en tout. Il a s6rieusement 6tudi6 les questions de Croix Rouge que je lui ai portâes. C'est lui ensuite qui, le premier, m'a parl6 des in- tern6s: c'est une besogne qu'il n'aime pas; aussi n'y aura-t-il plus d'arrestations; d'ailleurs ce sont les Hongrois qui pous- sent et puis, lorsqu'on crie, ils jettent tout sur notre dos; PAllemagne n'a pas besoin de se crâer des ressentiments pour
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plăcere aliaţilor săi. Referitor la chestiunea financiară, 
trebue găsit mijloacele pentru că ţara nu trăeşte decât 
cu bariii pe cari îi avansează (Germania. 

I-am vorbit de cruzimea de a lăsa în nevoi nume- 

roși funcţionari, ale căror funcţii se suprimă şi am fost 
foarte mirat când dânsul mi-a arătat o ordonanţă, care 
nu fusese tradusă în româneşte, şi din care unele dis- 

poziţiuni privesc tocmai pe funcţionarii lăsaţi de o 

parte. Oare autorităţile noastre au uitat-o, căci în mod 
sălbatie trimit la plimbare pe toţi aceşti sărmani nenoro- 
ciţi, cari bat la porţile ministerelor ? 

„8 Aprilie. — Paşte oficial. Niciodată Bucureştii n'a 

fost aşa de măturat şi curat ca acum. 

Tzigara a fost cu Mareşalul la Curtea de Argeş. 
Maveşalul â dus o coroană la mormântul Regelui Carol. 
In regiunea Argeşului nimic asemănător cu o stare de 

război : vite, păsări, oameni în haine de sărbătoare 
(Buna Vestire) iar Mareşalul a dat ordin comandantu- 
lui local de a lăsa oamenii să serbeze Paştele românese 
după voie. De desprins din conversaţia politică : «Nicio- 
dată Impăratul nu va trata cu guvernul actual». 

  

faire plaisir ă ses alli6s. Sur la question financiere îl faut 

trouver des moyens puisqu'on ne vit que sur Pargent que 

T'Allemagne avance au pays. 

Je lui ai parle de la cruaută qu'il y avait ă laisser dans 

le besoin les nombreux fonctionnaires dont on supprime les 

emplois et jai 6t6 6tonn€ quând îl na montrâ une ordonnance, 

qui ma pas ete traduite en roumain et dont certaines disposi- 

tions regardent justement les fonctionnaires licenci6s. Nos 
autorites Pont-elles oublite qwon renvoie brutalement tous 
les pauvres diables qui frappent aux portes des ministeres ? 

8 avril. — Pâques officielles. Jamais Bucarest n'a 6t6 
balay6 et propre comme cela. 

Tzigara a 6t6 avee Mackensen ă Curtea de Arges. Le Peld- 
marechal a port une couronne sur la tombe du Roi Carol. 
Du et d'Arges rien qui ressemblât ă un 6tat de guerre; des 
bestiaux, de la volailie, gens en habits de fâte (Buna Vestire) 
et le Marechal a dit au commandant local de laisser les gens 
fâter les Pâques roumaines ă leur guise. De la conversation 
politique ă dâtacher: «Quoi qu'il arrive, PEmpereur ne trai- 

tera jamais avec le gouvernement roumain actuel». 

32%
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9 Aprilie, — Am avut la dejun pe căpitanul Wal- 
ter, diplomaţ de carieră, şi care are aerul să vrea să se 
orienteze politiceşte asupra României. Li dau cetire me- 
moriului, pe care l-am remis Regelui la sfârşitul lui 
Noembre 1915, asupra politicei pe care trebue să o ur- 
meze România. li mai comunic şi o notiţă din «Gazette 
de Francfort», care reproduce o corespondenţă din «Fi- 
garo», după care Brătianu este o victimă a lui Stuer- 
mer (în închisoare sau chiar mort); Stuermer a împiedi- 
cat pe Brătianu de a face ofensiva la Sud (vechiu dinte 
contra tacticei adoptată de România), asigurându-l că 
Bulgarii nu vor mişca contra noastră. 

Scrisoarea Impăratului Germaniei către Cancelar, 
prin care propune votul universal pentru Cameră şi 
mărirea bazelor de recrutare a Senatului pentru Prusia. 

Carp ar fi propus revocarea moratoriului ; s'a făcut 
chiar o convocare a câtorva personalități din lumea a- . 
facerilor pentru a fi consultaţi. Bărbulescu, V. Vineş 
(Credit Urban) sunt, cu dreptate, hotărât contra. Toată 
lumea, e de acord că impozitele trebuese încasate fără 
întârziere. 

  

9 avril. — Je regois â dâjeuner le capitaine Walter Klein, 
diplomate de carriăre et qui a Pair surtout de vouloir s'orien- ter politiquement sur la Roumanie. Je lui donne lecture du 
m6moire que jai râmis au Roi fin novembre 1915 sur la poli- 
tiaue que doit suivre la Roumanie, Je lui communique aussi un entrefilet de la «Gazette de Francfort» r&produisant une 
correspondance du «Figaro», selon laquelle Bratiano est une victime de Stuermer! (En prison ou probablement mort). 
Stuermer a empâch& Bratiano de faire son offensive dans le 
Sud (vieux grief contre la tactique adoptâe par la Roumanie) 
ct Paurait assur6 que les Bulgares ne bougeront pas contre nous.—Lettre de d'Empereur d'Allemagne au chancelier pro- 
posant le suffrage universel pour la Chambre et l6largisse- 
ment des bases de recrutement du Senat pour la Prusse. 

Carp aurait proposâ la r&voeation du moratoire; il y a 
une convocation de quelques personnalitâs du monde des af.- 
faires pour tre consultâes.. Barbulescu, V. Vineş (Credit 
Urban) sont, avec raison. râsolument contre. 'Tout le monde 
concăde que les impâts doivent âtre percus sans retard.
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10 Aprilie, — Buletinul anunţă începutul unei mari 
bătălii la Arras. Grija care se are de a se pune în bună 
vedere ştirea în gazeta «Bukaresţer Tagblatt», lasă se 
se presupună ştiri grave. 

Witzleben, care vine să mă vadă, îmi spune, de alt- 
fel, că poziţiunea e rea; Germanii sunt pe un fel de 
«glacis» care face ca fiecare mişcare să fie văzută de 
inamic. Nu se face niciodată schimbul trupelor din tran- 
şee tără să fie descoperiţi şi fără perderi. 

Tot dela el aflu că o revoluţie a avut loc în Serbia; 

în unele sate mitralierile erau ascunse în cimitire. A 

fost nevoe să se procedeze Ja o execuţie groaznică — 
Sa lăsat pe Bulgari să o facă — şi unele sate au fost 
comp.ect rase. 

Witzleben a constituit sindicatul pentru avansuri 
„asupra recoltei şi în curând operaţiunile vor începe. El 
este contra proectului lui Neniţescu şi mai ales contra 
unei emisiuni de nouă hârtie. 

11 Aprilie, — Locotenentul Moos dejunează la mine. 
Dânsul a făcut percheziţie la Palatele Regale: el îmi co- 
munică unele lucruri... El o credea pe ducesa de Co- . 

  

„10 avril, — Le bulletin annonce le commencement d'une 
grande bataille ă Arras. Le soin qu'on prend de mettre dans 

la manechette du «Bukarester Tagblatt» bien en vedette la 

nouvelle. peut laisser supposer des nouvelles graves. 

Witzleben, qui vient me voir, me dit d'ailleurs que la po- 
sition est mauvaise; les Allemands sont sur une sorte de 

glacis qui fait que chaque mouvement est vu par Pennemi. 

'On ne fait jamais la rel&ve des troupes des tranchâes sans 

âtre dâcouverts et sans subir des pertes. 

Du mâme: une revolution a eu lieu en. Serbie; dans cer- 
tains villages les cimetisres 6taient des cackettes pour mi- 

trailleuses. On a dâ procâder ă une exâcution terrible; — on 

a laisse faire les Bulgares —-et cortains villages ont 6t6 rasâs. 

Witzleben a constitu6 le syndicat pour avances sur r&col- 

tes et les operations vont commencer. Il est contraire aux 
projets Neniţeseu et surtout ă l&mission d'un nouveau papier. 

11 avril. — J'apprends par le lieutenant Moss. qui dâjeune 

chez moi et qui a fait les perquisitions aux Palais Royauz: 

i] me communique un tas de choses... Îl eroyait la duchesse de 
Cobourg fidele ă PAllemagne. Il paraît que d'apres les leţtres.
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burg crediricioasă Germaniei. Se pare însă, după seri- sorile găsite, că ducesa lucra, Pentru Rusia; de aceea astăzi ea este privată de dreptul de a locui în Elveţia. — 
L-am întrebat dacă este adevăraţ că se retrag trupe din România, repetându-i eseace Maltezeanu îmi râpor- tase: D-l Carp â văzut pe Mackensen, care i-a spus că nu se va încerca nimic pentru a se merge spre laşi şi că. astfel se ridică o parte din trupe. Moos înii răspunde că se miră ca Mareşalul să fi dat o astfel de ştire şi că d-l Carp a făcut rău să o repete. 

Bătălia dela Arras este groaznică. Buletinul de azi dimineaţă anunţă perderea aproape a două diviziuni. EI adaugă: «Liniile noastre n'au fost. străpunse, ceeace indică o luptă înverşunată». 
„ Simioneseu-Râmniceanu, omul tuturor ştirilor mari, chiar şi atunci când nu e nici una, îmi spune, la club, sub toată disereţiunea — după ofiţerii dela  telegrafia fără fir, instalată în casa sa — că zdrobirea Germanilor: ar fi formidabilă : 10.000 de prizonieri şi o cantitate e- normă de tunuri. E un Radio interceptat. Ofiţerul ar fi adăugat că nu era şi confirmare din izvor german. 

    

trouvâes, la duchesse excitait en faveur de la Russie; aussi est-elle, aujourd'hui, privee daller scjourner en Suisse, J'ai demand 4 Moos sil 6tait vrai que on retirât des troupes de Roumanie et lui ai repâtă ce que Maltezeanu 6tait venu rapporter: Carp a vu Mackensen, qui lui a dit que on ne tenterait rien pour aller ă Iassy et qu'on reprenait une partie de ses troupes. — Moos me r&pond qu'il s'Etonnait que le mar€chal ait donnâ cette nouvelle et que Mr. Carp avait eu tort de la. râpâter,. 
La bataille d' Arras est terrible. Le bulletin de ce matin annonce la presque perte de deux divisions. Ti ajoute «nvs lignes n'ont pas ât$ perc6es>, — ce qui indique une lutte au maximum, 
— Simionescu-Râmsiceanu, homme des grandes nouvel- les, mâme quand il nyena pas, me dit «seerâtement» au Club que d'apres les officiers de la telEgraphie sans fil, instala dans sa maison, la dâfaite des Allemands serait formi- dable: 10.009 prisonniers et une quantit& immense de canons. C'est un radio interceptâ. L'officier a ajoute qu'il n'y avait pas de confirmation de source allemande.
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Tzigara îmi spune că. este imposibil de a. obţine o 
îmbunătăţire pentru Rudi (Catargi). Dosarul lui, după 
cele ce se pretinde, e astfel încât va, fi trimis în Ger- 
mania sau în Bulgaria, Exelusă orice libertate înainte de 
Sfârșitul războiului. Bietul Rudi, | | | 

D. Seceleanu: In Ialomiţa, s'a, adus, pentru lucrul 
câmpului, prizonieri francezi — de culoare — chiar şi 
Anamiţi. Sunt aşa de slabi, din lipsă de hrană, încât mun» 
a lor e inexistentă, Unul, din. prizonierii noştri, din Sla- 
tina, a adus ştirea că, în schimb, Românii erau între- 
buințaţi în regiunea Arras la, lucrări militare. 

E Aprilie. — Guvernul german dă 200 milioane asu- 
pra mărcilor pe care Banca Naţională le are la Berlin. 
E o parte din măreile cumpărate de Bancă, la un curs 
fix, când ea a pus lei la dispoziţia consorţiului pentru 
a plăti grânele cumpărate la noi, în Ianuarie 1916. | 

Witzleben mi-a anunţat-o cu plăcere şi Bărbulescu 
sa grăbit să mi:o comunice. Aceasta va, permite Băncei 
să facă Statului avansurile necesare. Mi-e frică ca nu 
cumva să se emiţă o nouă monedă hârtie; am povăţuit 

  

Imposibil — diţ Tzigara — d'obtenir une amslioration 
pour Rudi. Son dossier est tel, prâtend-t-ou, qu'on va l'envo- -yer en Allemagne ou en Bulgarie, Pas de libertt avant la fin do la guerre. Panvre diable ! - 
„_— D. Seceleanu: Dans la Ialomitza on a amen€ pour le “travail des champs des prisonuiers francais de couleur, mâme “des Annamites. Ils sont tellement faibles par suite du manque de nourriture, que leur travail est nul. Un de nos prison- niers de Slatina a apportâ la. nouvelle que des Roumains 

staient, par contre, employâs pres d'Arras ă des travaux mi- litaires. 
12 avril. — Le gouvernemenţ allemand lib&re 200 millions. “sur 'les Marks que la Banque Nationale a ă Berlin. C*est une partie des Marks achetâs ă taux fixe par la Banque, quand elle a mis des Lei la disposition du consortium pour payer les blâs en janvier 1916, E4 Witzleben me Pa annoncă avee 

plaisir et Barbulescu est aceouru me le communiquer. Ceei permettra ă la Banque de faire â TEtat les avances nâcessai- 
res. J'ai peur que lPon ne veuillo Emettre un nouveau papier- - amonnaie; Jai prâch ă tous une &mission spâciale de la Ban-
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pe toţi pentru o emisiune specială a Băncei Generale 
bazată toemai pe Mărcile puse în gaj la ea. 

Buletinul oficial No. 5 conţine faimoasa ordonanţă 
asupra justiţiei. Pe de altă parte, în titlul ordonanţelor 
asupra suspendărei moratoriului privitor la impozite, se 
are grija de a se adăuga la România, ocupată şi Dobro- 
gea afară de teritoriul «aparţinând Regatului Bulgariei», 
deci Cadrilaterul. Bun, foarte bun semn. 

13 Aprilie. — Primesa pe aceeaşi cale cu scrisoa- 
rea, lui Mihai (fratele), ştiri din Stockholm din 4 Apri- 
lie. Mihai a, fost grav bolnav şi Bilciurescu îmi confir- 
mă, moartea micului Dumitru. 

Maiorescu : ele preocupat de ideia, pe care an 
emis-o, a unei Constituţiuni decretată. Normele noastre 
de Stat nu au destulă tărie pentru a deschide calea: 
procedeurilor care amintesc statutul lui Cuza, 

Ii acord că. dacă se va putea face, vom proceda 
după căile indicate de Constituţia actuală. 

Bătălia, dela Arras durează încă, dar nu mai pare 
să fie aşa de critică. Efortul s'a oprit. Intre Reims şi 

  

que Gân6rale bas6e justement sur les Marks mis en gage 
chez elle. - 

Le Bulletin officiel No. 5 contient la fameuse 6rdonnance 
sur la Justice. Par contre, dans Pintitul6 des ordonnances sur 
la suspension du moratoire, en ce qui regarde les impâis, on 
a soin de joindre ă la Roumanie oecupte la Dobrogea, ă 
Vexcoption du territoire «ayant appartenu au Royaume de 
Bulgarie» — le Quadrilatăre. Bon, trâs bon signe. 

13 avril. — Je recois par la mâme voie que la letire de 
Michel des nouvelles de Stockholm du 4 avril. Michel a &t€ 
gravement malade et Bilciureseu me confirme la mort du 
pauvre petit Dumitru. 

Visite de Maiorescu. Frais et dispos. Il est prâoceupă de 
Pide que javais 6mise d'une Constitution  octroyte. Nos 
normes de IEtat n'ont pas assez de fixit$ pour ouvrir la voie 
â des proeâdâs rappelant le statut de Cuza. Je lui concăde 
que, si faire se peut. nous procâderons selon les voies indi- 
qu6es par Pactuelle Constitution, 

- “La bataille d' Arras dure encore, mais elle semble ne plus: 
tre critique. I'effort s'est arrâte. C'est entre Reims et Sois-
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Soissons sar părea că focul creşte în intensitate. Cercu- 
rile germane nu sunt neliniştite. | 

Hinna, din nou, vine să mă vadă şi să-mi citească 
un nou memoriu, documentat, de data aceasta după pu- 
blicaţia statului. major german pe care i-am dat-o. Cum 
este convocat mâine pentru buget, l-am sfătuit să răs- 
pundă la convocare. Profit de împrejurare pentru a-i 
cere noutăţi despre dejunul dela Tiilff (Sâmbătă, 7 A- 
priiie). — Prezenţi: giranţii ministerelor, colonelul 
Hentsch, ofiţeri. Neniţescu la dreapta, guvernatorului şi 
sărmanul Lupu, patronul său, la stânga! Câtă sute. 
rinţă ! | 
„_Hinna indignat de cuvintele lui Lupu pe seama Re- 

gelui şi a Reginei. Colonelul Hentsch a spus lui Hinna : 
«De ce d-l Carp afirmă că sunţ înconjurat de evrei?» — 
Hinna : «Probabil din cauza creditului de care se bucu- 
ră d-l Artur Rosenberg», — Colonelul: «Dar d. Neniţeseu 
este acela care îl are în stimă». Lupu trebue să fie mul- 
țumit, el care vroia să-l aresteze pe Rosenberg. 

“In oraş nu se vorheşte decât de o pace separată cu 
Italia, şi care sar negocia la Darmstadt, Stirea vine de 
la Carp, în tot cazul Barnosky este acela care o răspân- 
deşte. 
      

sons que Lincendie paraît gagner en intensit6. On n'est pas 
inquiet dans les cercles allemands. 

Hinna revient me voir et me lire un nouveau mâmoire, 
documente cetta fois-ci d'aprâs la publication de VEtat-Major 
allemand. que je lui ai donne. Comme îl est convoqus demain 
pour le budget, je lui ai donn6 le conseil de se rendre ă la 
convocation. J'ai profită de Poceasion pour lui demander des 
nouvelles du dâjeuner Tiilft (samedi 6 avril). Les gârants 
des ministăres, le colonel Hentsch, des officiers. Neniţescu ă 
la droite du gouverneur et Ja pauvre Lupu, son patron, ă 
gauche. Quelle souffrance ! Hinna îndign€ des propos lenus 
par Lupu sur le compte du Roi et de la Reine. — Le colonel 
Hentsch a dit â Hinna; «Pourquoi Mr. Carp affirme-t-i] que 
je suis entours de Juits?y — Hinna: «C'est, peut-âtre â cause 
du erâdit dont jouit Mr. Arthur Rosenberg». — Le colonel: 
«Mais c'est Mr. Neniţeseu qui le prâney. — Lupu doit âtre 
content, lui qui voulait faire arrâter Rosenberg. 

“Il n'est en ville question que d'une paix separe avec 
Italie et qui se n&gocieraiţ ă Darmstadt. La nouvelle vient 
de Carp; dans tous les cas, cest Barnoski qui la repand.
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Lia Brătianu a fost expediată la Pasărea. Nu s'a dat 
voie doctorului Cantacuzino de a se duce pentru câteva 
ceasuri să-şi vadă nevasta. 

15 Aprilie, — Sfintele Paşte. Cu toată schimbarea, ca- 
lendarului, ceremoniile religioase au fost celebrate ca de 
obiceiu. In toate bisericile, la slujba de Inviere, mulţi 
soldaţi germani şi austriaci. Nici unul la Mitropolie, 
unde a avut loc slujba oficială tradiţională. Foarte multă 
lume plângea în biserici. 

16 Aprilie, — Cu toate tradiţiile, aceasta a doua zi 
de Paşti nefiind considerată ca zi de sărbătoare, toată 
lumea, lucrează şi magazinele sunt deschise. 

Din nou sunt speranţe de pace. Declaraţia oficială 
rusă cum că poporul doreşte o pace onorabilă fără ane- 
xiuni şi despăgubiri de război şi pe baza desvoltărei 
naționalităților — ceeace lasă o portiţă pentru Polonia— 
găseşte un răsunet complect în declarațiunea identică 
a contelui Czernin : se crede că nu numai întâmplarea 
singură este autoarea, acestei potriviri. 

17 Aprilie, — Brănişteanu îmi aduce ştirea că An- 
glia refuzând libera trecere din Elveţia în Rusia a so- 
        

Lia Bratiano a 6t6 expedite â Pasarea. On n'a pas per- mis au Dr. Cantacuzâne de se rendre pour quelgues heures aupres des sa femme. 
15 avril], — Pâques, Malgrâ le changemenţ de calendrier, les cer&monies religieuses onţ 6t6 celebrâes comme â Pordi- naire, Dans toutes les &glises, ă la messe de minuit, beaucoup de soldats allemands et autrichiens. Aucun ă la Metropole, cu îl y a eu la c&r&monie ofticielle traditionnelle. On a beau- coup pleur€ dans Passistance des 6glises. 
16 avril. — Malgr6 les traditions, ce second jour de Pâ- ques n'âtant pas considâră comme jour feri, tout le monde est au travail et les magasins sont ouverts. Ily a de nouveau des esptrances de paix. La dâclaration officielle russe que le peuple desire une paix honorable sans annexions ni amen- des de guerre at sur base du dâveloppement des nationalites— ce qui laisse une porte onverte pour la Pologne — trouve un &cho absolu dans la d6elaration identique du comte Czernin: on estime que le hasard seul n'est pas Lauteur de cette co5- sonnance, 

17 avril. — Branişteanu m'apporte la nouvelle que P'An- gleterre ayant refust le libre passage de Suisse en Russie
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cialiştilor pacifişti ruşi, Germania le-a acordat călătoria 
prin imperiul ei. Un tren închis le-a fost pus la dispo- 
ziţie. Această ştire mi-a fost confirmată, de persoana, e- 
vident din poliţia germană, care îmi aduce şi-mi ia seri- 
sorile. 

Am seris lui Mihai şi lui Bilciurescu la Stockholm. 
Vizita, d-lui Paul Nathan, multi-milionar german, secre- 
tarul federaţiei evreeşti a Imperiului, care este echiva- 
lentul Alianţei Israelite din Paris. Imi expune că ches- 
tiunea, evreiască va fi impusă la Congres. Statele-U- 
nite sau obligat la aceasta. Nu ştie dacă aceiaşi iniţia- 
tivă va fi luată şi de Germania; dar, acum când Rusia 
rezolvă ea însăşi această chestiune, ar îi greu săte în- 
doeşti de o constrângere. Această constrângere ar fi xea 
pentru viitor, căci ea ar provoca duşmănie între Evrei 
şi Români. E îmi pune întrebarea neted : Ce. crede par- 
tidul d-voastră asupra acestui punct ? — [i comunic ho- 
tărârea luată de Comitetul nostru de a rezolvi chestiu: 
nea, luând iniţiativa, cu scop de. a avea profit.— EI: La 
Congresul de pace ? — Eu: Inainte .chiar, dacă e posi- 
bil, pentru ea chestiunea. să rămână o afacere de ordin 
intern. 
  

des socialistes pacifistes ruşses, lAllemagne leur a acevrd6 
le voyage â travers VEmpire. Un train fermâ leur a 6t6 mis 
A disposition. Cette nouvelle m'est confirme par la per- 
sonne, 6videmment de la police allemande, qui m'apporte 
et, prend mes lettres. - A a 

J'ai 6crit ă Michel et Bilciurescu â Stockholm par. son 
intermediaire. . 

Visite de Mr. Paul Nathan, multimillionnaire allemand, 
seoretaire de la Federation Juive de PEmpire, qui est l6qui- 
valente de VAlliance Israslite de Paris. Il m'expose que la 
question juive sera imposte au Congrâs, Les Etats-Unis se 
sont obligâs. Il ne sait si la mâme initiative sera prise par 
PAllemagne; mais maintenant que la Russie râsous elle-mâme 
cette question, on ne saurait douter de la contrainte. - Cette 
contrainte serait mauvaise pour Pavenir, car elle laisserait 
de L'hostilitâ entre Juifs et Roumains. Il me pose la question 
nette: que croit votre parti ă ce sujet? Je lui communique la 
dâcision arrâtte par notre Comitâ de resoudre la question en 
en prenant Pinitiative afin d'en avoir les bânâfices. — Lui: 
Au congrts de la paix? — Moi: Avant mâme si c'est possible, 
pour que la question reste une affaire d'ordre interieur.
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D-l Nathan mă întreabă dacă, poate să dea publici- 
tăţei această ştire, a. cărei importanţă nu va scăpa ni- 
măhui şi pentru buna dispoziţiune a pieţei americane, 
care va fi marele împrumutător. — Bu: Nici un nea- 
juns, atâta timp cât chestiunea este indicată ca făcând 
parte din întregul lot de probleme ale căror soluţiuni ne 
preocupă, 

18 Aprilie. — Vizita lui Paul 'Theodoru şi Golescu, 
care caută să reia contact. Le-am spus felul meu de a 

„gândi şi dintre amândoi Golescu. mai curagios, avea ae 
rul de a blama pe Carp care lua totul asupra lui şi care 
adeseori se oprea la combinaţiuni financiare foarte falşe. 

Cu Bacalbaşa alt cântec: desorganizare ŞI nepu- 
tință; el le-a repetat-o adeseori: că a construi fără şe- 
ful partidului este a construi pe nisip. Neniţescu -este 
un incapabil la finanţe. Imi povesteşte următoarea, a- necdotă: Teatrul a fost rechiziţionat în urma suprimărei 
subvenţiunei; Neniţescu a, suprimat subvenţiunea pen- 
tru că artiştii au refuzat de a primi pe Herz ca direc- 
tor. Când s'a anunţat suprimarea, ca fiind o cheltuială 
de lux directorul german a spus că Germanii au consi- 

    

Mr. Nathan me demande si] peut donner de la publicite€ ă cette nouvelle, dont importance  n'6chappera ă personne pour la bonne disposition du mareh6 amâricain, qui sera le grand bailleur de fonds. — Moi: Aucun inconvenient en temps que la question est indiqu6e comme faisant partie de tout le lot de probl&mes dont la solution nous preocoupe. 
18 avril. — Visite de Theodoru et de Golescu cherchant ă reprendre contact. Je leur ai dit ma fagon de penser et des deux c'est Golescu qui, plus frane de collier, avait Pair de blâmer Carp de tout prendre sur lui et de s'âtre souvent arrât6 ă des combinaisons financitres tres fausses. 
Avec Bacalbasa autre chanson: c'est ]a dâsorganisation et Limpuissance; il «leur» a assez souveni repâte que bâtir sans le chef du parti, c'est &difier sur le sable. Neniţescu est un dissolvant ineapable aux finances. Îl me raconte Pamec- dote suivante: le 'Thââtre a 6t6 requisitionn â la suite de la suppression de la subvention, parce que les artistes ont refus6 d'accepter Herz comme directeur. Lorsqu'on a an- nonc6 la suppression, comme 6tant une dâpense de luxe, le directeur allemand a dit que les Allemands ont toujours



NOTE POLITICE — 1917 507 

derat întotdeauna un teatru ca un mijloc de cultură. nu 

ca lux şi a oferit de a împărţi salariile artiştilor german? 
cu camarazii români. Lecţia este severă. Imi place s'o 

cred adevărată. 

Se insistă mult asupra posibilităţilor de pace și 
Czernin nu este un copil pentru a se avansa, cum a fă- 
cut-o în răspunsul său la declaraţiunea guvernului, prin- 
ţului Lwoff, dacă nu ar îi un început de înţelegere. 

Este şi sentimentul lui Maiorescu care vine să mă vadă 
0 clipă. Dealtminteri, căpitanul Steinbmer dela «Mi- 
litir-Verwaltung» îmi spune că pe frontul rusesc de fapt 

este armistițiu şi că numeroase consfătuiri au loc între 
ofiţerii lor şi delegaţiunile regimentelor ruse. Soldaţii 

ruşi spun că ei au trimis «delegaţii lor» la Petrograd şi 
că aşteaptă răspuns. Se vede ce trebue să fie discipli- 

na şi legătura de suflet a acestei armate. 
Teişanu se plânge de măsurile financiare ale lui Ne- 

nițescu privitoare la drumurile de fer. | 
După ofensiva engleză ofensiva franceză pe Aisne. 

Ea ia proporţiuni uriaşe; a fost precedată de o prepa- 
rție de artilerie de 10 zile, încă fără precedent. Comu- 
  

considâr€ un thââtre comme un moyen de culture, non de luxe, 
et a offert de partager les appointemenis des artistes avec 

les eamarades roumains. La lecon est sâvere. J'ai lieu de la 
croire veridique. 

On insiste beaucoup sur les probabilites de paix et Czer- 
nin n'est pas un enfant pour s'avancer comme il Va fait. dans 
sa râponse -ă la dâdlaration du gouvernement du Prince 
Iwoff, sil n'y avait pas commencement d'entente. C'est le - 
sentiment de Maiorescu, qui vient un instant me voir. D'ail- 

leurs le capitaine Steinbimer de la Milităr-Verwaltung me 

dit que sur le front russe îi y a armistice de fait et que de 

nombreuses confârences ont lieu entre leurs officiers et les 

a6lâgations des r&giments russes. Les soldats russes disent 
qu'ils ont envoye «leurs d6legu6s» â Petrograde et qu'ils 
attendent la r&ponse. On voit ce que doit âtre la discipline 
et la cohâsion de cette arme, 

Teişanu se plaint des mesures financires de Neniţescu 

en ce qui regarde les chemins de fer, 
Apres offensive anglaise. offensive francaise sur 

PAisne. Elle est formidable, Elle a 6t6 prâcâdte par une 
preparation d'artillerie de 10 jours, sans prâeâdent. Le com-
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nicatul lui Ludendorf este dramatic : este, spune el, cea mai uriaşă bătălie a acestui război, prin urmare a între- „gei istorii a lumei, Succesul s'ar părea, că înclină de par- tea, Germanilor. 
Maiorescu: Te-ai gândit şi la soluţiunea: o Româ- ie având ca Rege, ca şi Ungaria, pe Impăratul Aus- triei? — Eu: De sigur că nu, dar mă voi gândi. Nu gă- eşti însă că este o greşeală de a ne alipi de Berlin. după cum căuta, Regele Carol a o face în ultimii timpi — Berlinul este destul de departe! în loo să strângem legăturile noastre cu Viena? — Maiorescu; Absolut de :acord, | 

19 Aprilie, — Bătălia dela Aisne este oprită pentru un moment. Buletinul arată numai că tocul se întinde pe un front mai mare. 
. Bugetul lui Neniţescu a tost hotărât în chipul ur: mător: Venituri: 71.500.000 ; Cheltueli: 44.000.000. Nu sa prevăzut pentru pensiuni decât .10 mi- lioane, pentru familiile mobilizaţilor 5.000.000 şi pentru fondul comunal 14.000.000. Această din uimă alocaţiune este totuşi o creanță sigură asupra Statului, 

muniqu6 de Ludendorf est dramatique. C'est, dit-il, la plus :gigantesque bataille de cette guerre, par cons6quent, de Phis- toire du monde, Le succăs paraît pencher du câte allemană. Maiorescu: Avez-vous T6fl6chi aussi â la solution: la Roumanie ayant pour Roi, comme la: Hongrie, Y'Empereur d'Autriche? — Moi: Certainemenţ non, mais j'y reflâchirai, Mais ne trouvez vous pas que c'est uneerreur de nous ratta- cher ă Berlin, comme cherchait le Roi Carol ă le faire dans les derniers temps — Berlin et.bien loin ! — au lieu de res- serrer nos liens avec Wien? __ Maiorescu : Absolument “L'aceord. | 
19 avril. — La bataille de VAisne a un moment d'arrât. Le bulletin indique seulemenţ que le feu s'6tend sur un front 
Le budget de Neniţescu a ât& arrâte dela facon suivante: Revenus — 71.500. , 
Depenses — 44.000.000. | Il n'a ât6 prâvu pour les pensions que 10 millions, pour les familles des mobilises 5 millions, et pour le fond communal 14 millions. Cette demitre allocation est pourtant une ertance certaine sur VEtat.
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Neniţescu a ameninţat cu destituirea, pe funcţiona- 
rii cari ar divulga: aceste cifre. . 

20 Aprilie, — Maiorescu ne citeşte introducerea, isto- 
rică la al 6-lea, volum «Discursuri». Prezenţi la mine : A- 
rion, Stirbey, Mehedinţi. Este istoria primului minister: 
Gheorghe Cantacuzino, de tristă memorie. Expozeu 
foarte sever. Portretul lui Iancu Kalinderu sângeros. 
Caracteristica Regelui Carol, aşa de indiferent faţă de: 
slăbiciunile unor oameni politici, de asemenea, foarte se- 
veră. Volumul nu va vedea, din fericire, lumina, zilei 
decât mai târziu; altfel s'ar face destul zgomot în lagă- 
rul nostru conservator. 

Pe frontul de Vest stagnare. 
Jurnalul confirmă că o contrarevoluţie a isbuenit. 

în Rusia. Ce este ea ? Cine o face? Țarismul se întăreşte: 
din nou ? Nici o ştire pozitivă nu trece şi curierul poş- 
tal nu mai soseşte în Suedia. Făgăduelile de pace sunt; 
de asemenea, mai puţin precise. 

21 Aprilie. — D.] Simons, tip german dar naturali- 
zat şi care lucrează, acum cu d-l Albrecht, se plânge, de: 
sigur ca ecou al acestuia, din urmă, că niciodată nu este 
    

Neniţescu a menacă de destitution les fonctionnaires qui feraient connaître ces chitfres. 
20 avril. — Maiorescu nous ]iţ introduction historique & son 6-e volume «Diseours». Presents chez moi: Arion, Stir- bey, Mehedinţi. C“est Phistoire du l-er ministtre G. Canta- 

cuzâne de lamentable mâmoire. 'Frea dur Vexposă. Le portrait de Jean Kalenderu tres sanglant. Une caractâristigue du Roi Carol, si indiffârent vis-a-vis des defaillances de certains; hommes. politiques, durement gravâe aussi. Le volume ne verra heureusement le Jour que plus fard; sans cela il y aurait de bruit dans notre lianderneau conservateur ! 
Stagnation sur le front Ouest 
Le journal confirme qw'une contre-râvolution a 6elată en Russie. Qw'est-elle? Qui la fait? Le Tzarisme r&prend-t-il le. dessus? Aucune nouvelle positive na passe ei le courrier: postal n'arrive plus en Suăde. Les promesses de paix sonț moins precises aussi, 
21 avril. — Mr. Simons, Allemand bon teint, mais natu- ralis6 et qui travaille avec Albrecht, se plaint, &eho de ce dernier, qu'on n'est jamais en contact avec le monde sâricux
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în contact cu lumea serioasă română. Cei mari nu ştiu 
nimic din ce se petrece. Şi la ultimul prânz al lui Lupu 
Kostake (am. fost invitat şi am refuzat) J oi, se afiau: 
Mirbach, Gebsattel şi lume măruntă. 'Tot înţelesul vor- 
belor lui: că Germanii fac greşeli pentrucă sunt izolaţi. 
ÎI fac să înţeleagă că aceasta este ireaba. lor: au ce 
rut sfat lui Carp, lui să i-se adreseze reproşuriie. De 
altfel Tiilff n'a întors vizita şi consider că nu trebue să, 
o împing mai departe. Simons aprobă şi înţelege. 

O altă vizită cu semnificaţie politică : Dombrowsky. 
Şi el critică reaua orientare a Germanilor. Ii spun că 
pe viitor legătura noastră cu grupul central trebue să 
se facă prin Viena. Sunt sigur că o -va serie lui Czer- 
nin, | 

Agentul misterios, care îmi aduce scrisori dela Mi- 
hai şi care ia curierul meu, se însărcinează cu trimiterea 
banilor la Stockholm pentru Anna şi Irâne! De altfel 
dânsul mi-a adus o chitanţă datată 13 Aprilie, prin 
care Mihai certifică primirea a 2000 lei, pe care i-am în- 
credinţat la 1 Aprilie pentru Pie. 

Este deci curier direct Bucureşti-Stockholm, care nu 

  

roumain. Les grands ne savent rien de ce qui se passe. Et au dernier diner de Lupu Kostache (javais 6t6 invită et 
Jai retus6), jendi, on s'est trouvâ: Mirbach, Gebsattel et du 
petit monde. Toute la tonurnure âtait: les Allemands font des 
fautes paree qu'ils sont isol&s. Je lui fais vivement com- 
prendre que c'est affaire â ces Messieurs; ils ont demande 
conseil ă Carp, est ă lui que le reproche doit aller. D'ail- 
leurs, Tiilfi n'a pas rendu la visite et je considere ne pas de- 
voir pousser plus loin, Simons approuve et eomprend. 

Autre visite ă sens politique: Dombrowski. Lui aussi 
eritique mauvaise orientation des Allemands. Je lui dis que 
pour avenir notre liaison avee groupe central doit se faire 
par Wien: je suis sâr qu'il âerira â Czernin. 

L'agent mystârieux, qui m'apporte des lettres de Michel 
et qui prend mon courrier, se charge de mon envoi d'argent 
pour Stockholm pour Anna et Irâne! Il m'a d'ailleurs rap- 
porte une quittance du 13 avril, par laquelle Miche] aceuse 
rception des 2000. lei que je lui ai confiâs le l-er avril pour 
Pie. Il y a done eourrier direct Bucarest-Htoekholm, qui ne.
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pune decât 20 zie dus şi întors, ţinând seamă de toate 
încetinelile aam.sibiie până ce mă găseşte. 

Eri Stirbey, Seceleanu şi Cantacuzino au avut o 
constătuire cu q-. de ISestsler şi colaboratorii săi, la care 
Hentsebh îi trimisese. Rezu-tă că dovezile de primire pen- 
tru grâul luat, reco.ta 1916, nu vor purta nici o indicație 
de preţ,.dar că asupra preţuirei tacite de 1600 lei de 
vagon se va avansa fiecărui proprietar 800 lei de 
vagon. Pentru rest, se va vedea la pace cine va plăti şi 
cât va plăti. Este pur și simp.u grâu care se ia cu 800 
lei vagonul. Aşa se explică pentru ce oamenii refuză să 
lucreze : nimeni nu vrea să meargă la pierdere sigură. 
Socoteala Germanilor este simplă : am plătit în 1916 
vagonul de grâu 2200 lei — p'us taxele la Stat; îl plă- 
tm în 1917, 800 lei, ceeace face pentru amândoi anii un 
«Durehsehnittspreis» de 2000 lei... 

22 Aprilie, — Verzea a văzut pe Stere înapoiat din 
voiajul său. La dus, foarte rău primit la Viena: «N'a- 
vem nimic de văzut cu un popor care nu-şi ţine anga- 
Jamental». ar fi zis Czernin. La Berlin. primire priete 
nească şi Bussche Va condus la. Reichstag pentru a.! 
    

met que vingt jours aller et retour en comptant toutes les 
lenteurs administratives jusqu'ă ce qu'il me touche. 

Mier Stirbey, Seceleanu et Cantacuztne ont en une con- 
ferenee avec Mr. de Kestsler et ses collaborateurs, ă qui 
Ylentseh les avait adressâs. Il râsulte que les râcepiss6s pour 
le bl6 pris, râcolte 1916, ne porteront aucune indication de 
Prix, mais que sur lestimation tacite de 1600 lei le wagon 
on avancera ă chaque propristaire 800 par wagon. Pour le 
reste, on verra ă la paix qui paiera et combien on paiera. 
C'est tout simplement du bl6 qu'on prend ă 800 lei. Ce qui 
explique pourquoi les gens refusent de travailler: personne 
ne veut courir au devant de la perte. Le calcul fait par lPad: 
ministration impâriale est simple: nous avons payâ en 1916 
le wagon 3200 lei. plus les taxes du gouvernement: nous le 
payons en. 1917, 800 lei, 'ce qui fait pour les deux ann6es un 
«Durehsehnittspreis» de 2000 lei. 

22 avril. — Verzea a vu Stere retour de son voyage. A 
Valler tr&s mal recu Widn: «Nous w'avons rien ă voir avec 
un penple qui ne tient pas ses engagements». — aurait dit 
Czernin. A Berlin, r&ception cordiale et: Bussche Pa conduit 
au Reichstag pour le mettre en rapports avec les. chefs. so-
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pune în contact cu şefii socialişti, Stere afirmă, cu nai- vitate, zice Verzea, că 6] este acela care a sfătuit de a lăsa' să treacă socialişti ruşi prin Germania. Pacea era aproape semnată cu "Ţarul; noi plăteam cheltuelile: Mol- 
dova  Ruşilor, Oltenia, Austriacilor, restul  hinterland 
german (?). Revoluţia a schimbat totul şi cum acum nota este: fără cuceriri şi libertatea naționalităților, primirea, făcută la înapoiere, la Viena,: a fost cu totul 
alta şi foarte prietenească. Stere aduce autorizarea prin- cipială de a scoate un jurnal. (Or Ledebur a spus lui Știrbey, că la Viena Pau făcut pe Stere să aştepte foarte 
mult şi că fără intervenţiunea personală a lui, Stere ar 
fi plecat fără să vadă nici pe Czernin şi nici pe Clam- Martinetz. Pe de altă parte ni se comunică că în urma 
intervenţiunei Austriei Jurnalul nu va mai apare). 

Verzea, continuă : a fost mirat să audă, la primul său dineu, pe Lupu Kostake zicând, în faţa a, 14 persoa- ne, că cele mai mari greutăţi vor veni dela Stere (9, până în ultimii timpi încă un stăruitor membru al elicei dela, Interne. E] mă roagă pe dată de a-l apropia pe 

  

cialistes. Stere confirme naivement — dit Verzea — que c'est lui qui a eonseill6 de laisser passer les socialistes russes ă travers Allemagne. (Notes 17 avril). On l'aurait consultă en tout cela. La paix 6taiţ quasiment signte avec le Tzar; nous en payons les frais: Moldavie aux Russes, Oltânie aux Autri- chiens, le reste hinterland allemand (?). La râvolution a tout chang6 et comme la note est maintenant: pas de conquâtes et libert& des nationalites. la r6ception faite au retour, 4 Wien, a âts tout diffârente et trăs amicale. Stere rapporte Pautorisation principielle de faire paraître un journal. (Or, Ledebur a diţ a, Stirbey qu'â Wien on a terriblement tait attendre Stere et que sans son imtervention personnelle, Stere partait sans voir ni Ozernin, ni Clam-Martinetz, D'an- tre part on me communique que sur intervention de PAu- triche, le journal ne paraftra pas). 
Verzea continue: Il a 6t6 trăs 6tonns d'entendre ă son premier dîner Lupu Kostache dire evant 14 personnes, que les plus  grandes difficultes dans Pavenir viendront de Stere (?), tout râcemment encore un assidu de la potinitre de PInterieur. Il me prie instamment de rapprocher Stere de
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Stere de noi şi de a ne înţelege cu dânsul pentru schim- 
barea Constituţiei. 

Referitor la nota, de eri, Verzea îmi spune că Ger- 
manii dau grâul la, mori cu 2400 de lei vagonul, când 
ei îl iau cu 800 lei şi că uleiul fiind cotat la 5000 lei va- 
gonul, pâinea ar trebui neapărat să se urce la 40 de 
centime cele 880 gr. Dublu câştig, şi asupra, prețului grâului şi asupra, preţului țițeiului. Armatele nu mai 
trăese pe seama ţărei, ni se spune totuşi... 

23 Aprilie. — Suferind. Am primit numai pe Tzi- 
gara şi Stirbey. Dineul dela: Lupu Kostake este marele subiect de conversaţie; după Simons-Tzigara: fusese aranjat pentru ca, găsindu-ne reuniți Carp şi cu mine, Mirbach să-şi dea seamă că nu suntem certaţi. Eu nu 
mam dus; Carp s'a îmbolnăvit sau indispus : fiaseo. 
complect. După Tzigara, Kiriacescu : a vorbit cu Horst- mann, care în 1909 se găsea ca referent la ambasada 
din Paris. Aici este ca, director al Presei. Şi el deplânge 
faptul că nu m'am putut vedea cu Mirbach, el cunoştea 
dedesubturile faimosului prânz... 'Toate acestea la un 

  

nous et de nous entendre avec lui pour le changement de la Constitution. 

Par rapport ă la note d'hier, Verzea me diţ que les Al]le- mands livrent les bls aux moulins ă 2400 lei, alors qutils le prennent, comme ci-dessus, A 800 lei et qua Phuile râsidn 6tant cote ă 5000 lei le wagon, le 'pain allaiţ fatalement monter ă 40 centimes les 880 grammes. Double gain enorme sur le prix du bl6 et sur le țiței! Les armâes ne vivenţ plus sur le pays, nous dit-on n€anmoins.... 
23 avril. — Soufirant, Aj recu seulement Tzigara et Stir- bey. Le dîner Lupu est le grand suijei, des conversations ; aprâs Simons, le prâfet s'&tait arrangâ pour que, nous trou- vant r&unis, Carp et moi, Mirbach se rende compte que nous ne sommes pas brouillâs. Je n'y suis pas all€; Carp est tomb malade ou indispos€: ratage complet. Apres le prâfet, Kiriacescu: il a caus6 avee Mr. Horstmann, qui en 1909 tait r6f6rent ă Pambassade de Paris. Il est ici directeur de la presse. Lui aussi deplore qu'on n'ait pu se voir avec Mirbach et il connaissait les dessous du fameux dîner.,,. Tout cerci 

33%
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loe arată că de partea lui Carp sau la Berlin sa petre- 
cut ceva, căci nu aşi înţelege pentru ce atâta grabă as- 
tăzi, când eri încă nici nu voia să se ştie de un partid 
conservator. 

24 Aprilie.—Cu atâta linguşire administraţia, noastră 
a ajuns sub o tutelă complectă. Ca linguşire nu auzeam 
în primele timpuri decât o singură plângere : Lupu re- 
fuzând, în consfătuirile pe care le ţinea, de a susţine 
vre-o reelamaţiune pentru a nu-şi crea dificultăţi. Cu 
prilejul ordonanţei asupra, Justiţiei, când Hinna s'a dus 
să scuture pe Carp, Carp nu i-a dat dreptate mai ales în 
ce priveşte faimosul comisar german care trebuia, să ia 
loc alături de magistraţii noştri, când era vorba de a ju- 
deca o afacere privitoare la un interes german ; era o 
greşală de a ceda, căci astăzi baronul Welzer a comuni- 
cat lui Hinna că de fapt această măsură nu sar mai a- 
plica : a fost de ajuns memoriile bietului Hinna şi agi- 
tațiunea, surdă care se manifestase printre magistrați. 
Tot astfel Neniţescu, care taie mai mult chiar decât cere 
guvernul imperial; Hinna îmi spune tocmai că e] a avut 

  

reuni indique que du câtă Carp ouă Berlin îl s'est pass quel- que chose, car je ne comprendrais pas pourquoi tant d'er- pressement aujourd'hui, quand hier on voulait se passer d'un parti conservateur, 

24 avril. — A force de platitude, notre administration est arrivâe ă se faire mettre sous une tutelle absolue. Pour la platitude je n'entendais dans les premiers temps qu'une seule plainte: Lupu r6fusanţ dans les conf6rences, qu'on avaiţ Pha- bitude de tenir, de soutenir aucune râclamation pour ne pas se faire des affaires. Lors de Yordonnance sur la Justice, lors- que Hinna est all6 secouer Carp, Carp lui a donn6 tort notamment en ce qui regarde le fameux commissaire alle- mand devant siăger avee les magistrats, lorsqu'il s'agit de ju- ger une affaire touchant ă un intârât allemand; c'âtait une erreur de plier, car aujourd'hui le baron Welzer a commu- niqu€ ă Hinna qu'on n'appliquerait pas en fait cette mesure: il a suffi des mâmoires de ce pauvre Hinna et de Pagitation sourde qui s'est manifeste parmi les magistrats. De mâme Neniţescu, qui ampute au delă de ce qu'exige le gouverne- ment imperial, Hinna me dit justement qu'il a eu â batail-
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anult de luptat contra lui Neniţeseu pentru funcţionari 
„care erau îngăduiţi de Germani. 

Rezultatele nu s'au făcut aşteptate : după ce au voit 
:să reformeze ţara şi să creeze gubernii, aceşti domni au 
ajuns la punctul de a nu mai putea expedia, o hârtie fără 
viza unui controlor. Noi am primit la Orucea Roşie o 
simplă hârtie de afaceri, ce ne trimitea cererea unei 
doamne care vroia să aibă un «ausweis» de trăsură, 
semnată Lupu Kostake şi Jos contra-semnătură : «Mit 
LZustellung einverstanden», un număr de ordine, «Ver- 
waltungsstab J. A.» şi semnătura Artur Rosemberg. 

„De altfel Hinna îmi povesteşte că refuzând de a, dele- 
ga în Bucureşti pe un judecător din Galaţi, Eustaţiu,care 
rea să se ocupe de o vie pe care pretindea, că o are în 
Prahova, Welzer l-a întrebat motivele; a voit săl im- 
pună la Bucureşti şi a isprăvit prin a-i cere înscris să-l 
numească la Urlaţi. De atunci toate mutările de perso- 
nal sunt supuse prealabil aprobărei. Hinna adaugă că 
domnul în chestiune s'a dus liniştit să se plângă autori- 
tăţilor germane de hotărârea ministrului său, 

  

ler contre Neniţescu pour des fonctionnaires d6jă;: accordes 
par les Allemands. 

Les râsultats ne se sont pas fait attendre. Apres avoir 
voulu râformer le pays et crâer des gouvernements, ces Mes- 
sieurs en sont arrivs ă ne plus pouvoir expâdier un papier 
sans le visa d'un controleur. Nous avons recu ă la Croix 
Rouge une simple lettre dW'affaires nous renvoyant la de- 
mande d'une dame qui veut avoir un Ausweis de fiacre, sig- 
n6e Lupu Kostache. et au bas le contraseing «Mit Zustellung 
einverstanden», un No. d'orăre, «Verwaltungsstab J. A.» et 
la signature Arthur Rosemberg. 

D'ailleurs, Hinna me raconte qwayant retus de dâlâguer 
ă Bucarest un juge de Galatz, Eustatiu, qui veut s'occuper 
dune vigne qu'il est cens€ avoir dans la Prahova, Welzer 
lui a demand les raisons, a voulu P'imposer ă Bucarest et 
a fini par lui demander par 6crit de le nommer ă Urlaţi. 
Depuis, toutes les mutations dans le personnel sont soumises 
a Papprobation prâalable. Hinna ajoute que le Monsieur 6tait 
all& tranquillement appeler aux autoritâs allemandes de la 
dâcision de son ministre!
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Principesa Marthe Bibescu, se pare după cererea. Austriacilor, este autorizată a plecă în Elveţia. Aşa se. isprăveşte şi această comedie... 
— Dela Moos âm confirmarea, că au fost greve şi. manifestații la Berlin, la Leipzig, Breslau, Essen şi multe alte locuri: Tânărul poliţist îmi spune cu conyin- gere : «sociâliştiii vor impune pâcea sau va; fi revoluţie». Exemplul Rusiei e comunicativ, 
— Către seară. din cercurile dela «Bukarester Ta- geblati» se află că Petrogradul e înconjurat şi izolat de- către revoluționari; că orice comunicaţie e întreruptă şi că amabasadele Franţei, Engliterei şi taliei s'au refu-. giat în Finlanda, 
In «Neue Freie Presse» din 20 comunicatul francez din 18 Aprilie, care anunţă că pe Aisne dela începutul bătăliei sau luat 17.000 prizonieri şi 75 tunuri. Cum e. vorba, de trei tunuri grele complecte, ar rezulta că înain-- tarea, a avut loc adâne în liniile germane. 
— La conferinţa de eri s'a recunoscuţ că nu se putea fixa, de pe acum preţul recoltei din 1917, dar că o comi- 

  
    

La  Princesse Marthe Bibesco, sur la demande des: Aatrichiens — paraît-il — est autorisâe â partir pour la Suisse. C'est ainsi que finit cette comâdie... De Moos je tiens la confirmation que Pon a eu des greves- et des manifestations ă Berlin, ă Leipzig, â Breslau, ă Essen, dans maints endroits. Mon jeune. policier me dit avec con- vietion: «Les socialistes imposeront la paix ou il y aura la. revolution». D'exemple de la Russie est communicațif. Vers le soir, des cercles du «Bukarester Tagblatt» on apprend que Petersbourg est cerne et isol6 par les revolution-- naires; due toute communication est interrompue et que les ambassades de France, Angleterre et Italie se sont refugies en' Finlande. 
Dans la «Neue Freie Presse» du 2% il y a le communiqu francais du 18 avril, qui annonce sur V'Aisne, depuis le com- mencement de la bataille, la capture de 17.000 prisonniers et la prise de 75 canons, Comme il est parl6 de trois grosses Pi&ces avec chargements complets, il semble râsulter que la. poussâe a eu lieu tres avant dans les lignes allemandes. A la confârenee d'hier on est arriv6 i reconnaître qu'on ne pouvait ds maintenant fixer les prix de la râcolte de 1917,
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-siune mixtă va trebui să adune datele pentru âmeliora: Tea preţului fixat şi fixarea cantităţei de export. (După “publicaţia oficială No. 3, preţul trebuia să fie 20 de lei „pentru grâu). Din potrivă, ei refuză să ia în considerare “cererea de restituire a grânelor luate de țărani : «Nu vor -să se certe cu ţăranii». In Ialomiţa lucrul acesta ia Q „proporţie deosebită pentru proprietari. | 
2% Aprilie. — Horstmann îmi face o vizită de două -ore şi jumătate. Convorbire generală, având -nu- mai câteva; trăsături incidentale asupra politiesi noastre; Recunoatşe că gazeta, autorizată a lui Stere 'nu va, fi de “cât o probă preparatoare ; dacă de fapt censura militară mai slăbeşte puţin, va fi timp să facem să reapară, «Stea- -gul». Lui Stere i sa interzis să vorbească de viitor şi să desfăşure programe. Ştiam aceasta: Razetarul Karna- “batt voind, întrun articol de reportaj, să anunţe "proectele noastre, censura l-a tăiat. Horstmann re- cunoaşte socialiştilor un mare viitor graţie faptu- “lui că poate ei vor impune pacea, Scheidemann "e un om de mare. valoare şi care în toate discure '“Surile sa arătat om de Stat. A reluat tot istoricul 

| 

Bi mais qu'une commission mixte travaillerait â rassembler tes donnes pour une amelioration du prix fix6 a dâterminer la -quotite ă exporter ( selon la publication officielle No. 3 (Bul- let. off. No. 1) ce prix devait 6tre de 20 lei pour le bl€). Par contre ces Messieurs refusent de prendre en considă- 
“sans. «Ils ne veulent pas se brouiller avee leş paysans». Dans la Ialomiţa, cest une grosse affaire pour leg propriâtaireg. 

arriveront, peut-âtre â imposer la paix, Scheidemann est un “homme de haute valeur qui, dans ţous ses discours, s'est
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întâlnirei mele cu Mirbach: regretă. că n'am putut 
primi prânzul lui Lupu K. Prinţul de Reuss se însărei- 
nase în mod temerar să-l aducă la masă: e un perso- 
naj prea important pentru a sosi cel dintâi intro- 
dus în acest mod.— Eu: «<Sugestiunea. Prințului de Reuss, 
care el, nu eu, se mirase că nu cunoşteam pe Mirbach». — 
EI: «Perfect, dar rămâne încă chestiunea «cine, întâia. 
cartă î>—Hu : «Acest lucru nu sar produce nici-o dată 
cu mine, dacă n'ar fi, din nenorocire, raportul de învin-: 
gător la învins ; unii se aruncă prea mult în capul în- 
vingătorului, pentru ca să nu fiu silit să-mi accentuez: 
rezerva în sens contrariu». Pe scurt, Horstmann, pro- 
pune să-i trimit o invitaţie la masă împreună cu el; in- 
vitaţiunea, va fi primită. 

Privitor la Carp : «Rog pe toată lumea să creadă că 
nu poate să fie vorba nici de gelozie, niti de rivalitate, 
Carp neputând să guverneze fără mine, pe când eu pot: 
guverna fără el.» 

26 Aprilie, — Brănișteanu ia, direcţia gazetei 
lui Stere. Stere nu va fi niciodată şef de partid; în lve 

  

montre homme d'Etât. ]] a repris tout Vhistorigue de ma: rencontre avec Mr. de Mirbach : îl xegrette que je n'aie pu: accepter le dîner de Lupu; le Prince de Reuss s'6tait tâm& rairement charg6 de Pamener d6jeuner: il est trop gros per- sonnâge pour arriver le premier ainsi introduit. — Moi + Suggestion du Prince de Reuss qui, lui, pas moi, s'âtait &tonn€ que je ne connusse pas Mr. de Mirbach.— Lui: Par-- faitement et reste toujours la question : «qui. la premiăre: carte ?». — Moi : Bile ne se produirait jamais avec moi sil n'y avait pas, malheureusement, le rapport de vainqueur &; vaincu ; les uns se jettent trop ă la tâte du vainqueur pour" que je ne sois pas tenu d'aceentuer la v6serve en sens con-- traire». 
Bref, Mr. Horstmann propose que j'crive une lettre d'in-- vitation ă, d6jeuner avec lui ; Vinvitation sera aeceptâe, Au sujet de Carp : «Je prie tout le monde de croire quiil ne peut y avoir ni jalousie, ni rivalit€, Mr. Carp ne pouvant pas gouverner sans moi, moi pouvant gonverner sans lui». 2 avril. — Branisteanu prend la direction du journal de Stere. Stere ne sera jamais chef de parti ; îl chasse au lieu:
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să atragă, goneşte. Ca teoretician, e o personalitate stră- 
lucită, dar n'are nimic din ceeace trebue spre a guverna. 
Aceasta este şi părerea mea. Va fi foarte interesant de 
urmărit acest ziar. o 

Privitor la Carp, Brănişteanu îmi povesteşte că a 
cerut redacţiunii gazetei «Bukarester Tageblatt>» să nu-i 
mai citeze numele împreună cu a] lui Marghiloman, Ma- 
iorescu, etc., căci nare nimic de comun cu aceştia. Cei 
de acolo au rămas cu gura căscată. Ce vanitate, pe care 
nimic nu o descurajează ! 

— Ofiţerul german dela Finanţe a vorbit cam în 
modul următor lui Oscar Kiriacescu : Am cerut un bu- 
get de 80 de milioane şi ni se prezintă unul de 71-72. 
Avem dar o margine şi suntem dispuşi să acordăm chiar 
funcţionarilor neîntrebuințaţi 70 la sută din leafa re- 
dusă la, tariful cel nou. Se luptă pentru a se obţine 80 la 
sută şi se fixează în sfârşit la cantitatea propusă. Ve-! . 
sel, Kiriacescu duce vestea lui Neniţeseu, care decre- 
tează că el nu acordă decât 40 la sută. Kiriacescu e ho- 
tărât să protesteze dacă, Neniţescu persistă în dispozi- | 
țiunile lui feroce. — Dela acelaş: mare discuţia între 

  

d'attirer. Personnalits brillante comme thâoriciey, il n'a rien de ce qu'il faut pour gouverner ; est bien aussi mon avis. 
Ce sera trâs intâressant de suivre ce journal. i 

Apropos de Carp, Branisteanu me raconte quiil a fait dire 
ă la râdaction du «Bukarester Tagblatt» de ne plus citer son nom âvee ceux de Marghiloman, Maiorescu, ete. Il n'a rien de commun avec ces Messieurs; Ces Messieurs en sont restâs bouche b&e. Quelle vaniţâ que rien ne dâcourage ! 

Neniţescu aux Pinances. L'ofticier allemand des Finances 
a tenu ă peu pres le langage suivant â Oscar Kiriaceseu : 
Nous avons demand un budget de 80 millions ; on nous en 
prâsente un de 11/72. Il y a done de Ia marge et nous sommes dispos6s ă accorder mâme aux fonctionnaires non employes 70% du traitement râduit au nouveau taux. On latte pour 
avoir 80% et on se fixe A la quotit€ - proposte. Kiriacescu, 
joyeux. porte la nouvelle ă Nenitescu, qui decrâte que lui n'aceorde que 4) %. Kiriacescu est dâcidă â faire du scandale 
si Neniţescu persiste dans ses dispositions  fâroces. Du mâme: Grande discussion entre Antipa et Nenitescu, qui veut 
ronger un budget dâjă acceptă par les Allemands. Antipa
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Antipa şi Neniţescu, care vrea să mai tae din bugetul care a şi fost primit de Germani. “Antipa a scăpat cu- 
vântul de «şicană», iar Neniţescu i-a ripostat «eu lucrez gratis». Bietul Antipa, el care nu are decât salarul său... a cam văzut tulbure! | 

Căpitanul Steinbhmer, poftindu-se la, mine la masă, 
îmi mărturiseşte că i-a fost mare frică pentru frontul occidental, dar crede că de eri se pot privi ca stăpâni ai situaţiunei. Buletinul de azi dimineaţă e de altfel afir- mativ. In această grozavă împingere, era rândul Engle- 
zilor să intre în horă la nord. Căpitanul îmi spune că 
nu-şi poate cineva, face idee de ce sunt aceste măceluri. 217 Aprilie, — Am făcut un salţ peste protocol: Am scris fără ceremonie contelui Mirbach, rugân- 
du-l să ia masa cu mine în intimitate, la cara a răspuns 
cu o grabă deosebită. Dejunăm mâine la mine şi cu Horstmann. 

— Lupu Kostake ne-a anunţat eri plecarea, Marthei Bibescu în Elveţia. Prin intervenţia lui Czernin, a fost autorizată să plece întovărăşită de contele Auersperg. 
Lupu a petrecut seara la mine cu Tzigara : Nici o vorbă de afacerile noastre interne, 

    
lâche le mot de «chicane» et Neniţescu lui riposte  devant tout le monde : «Moi je travaille gratis». Le pauvre Antipa, qui n'a que son traitement, en a vu de toutes les couleurs. Le capitaine Steinbghmer dejeune chez moi. Il] sest invită de lui-mâme. 1] m'avoue qu'ils ont eu bien peur pour le front occidental ; mais îl croit que depuis hier on peut se considâ- xer maiîtres de la situation. Le bulletin de ce matin est d'ail- leurs affirmatif. Dans cette formidable poussâe, cEtait le tour des Anglais de reprendre la danse du Nord. Le capi- taine me dit qu'on peut pas se faire une idâe de ce que sont ces tueries! 
21 avril. — Saut6 ă pieds Joints par dessus le protocole : eri sans e&r&monie une lettre au comte Mirbach, le priant accepter «dâjeuner ă la bonne franquette», ă laquelle îl râ- pondit avec un empressemenţ marqu6. Nous dâjeunons de- main matin chez moi avec M. Horstmann en tiers. Lupu Kostake nous a annonce hier le dâpart de «Marthe» (sic) pour la Suisse. Sur Pintervention de Czernin, elle a âtâ sutoriste ă partir accompagn6e par le comte Anersperg.
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— Carp a văzut pe Mackensen privitor Ja buget şi la, şicanele ce se fac. Asupra bugetului a fost asigurat că va fi unul satisfăcător pentru toţi; vămuirile dela bariere vor înceţa, precum şi rechiziţiile; se va da ordin să nu se mai ridice grânele decât faţă de proprietar, şi vor fi plă- tite. Carp, pe care l-am întâlnit azi dimineaţă pe stradă, mi-a confirmaţ aceasta, el este însă foarte sceptic: «Sus, au cea mai bună dispoziţie, dar în fond se tolerează, to- tul soldaţilor». M'am mulţumit să atrag atenţia lui Carp asupra sălbăticiilor bugetare ale lui Neniţescu. 
28 Aprilie, — Intrevederea cu M;rbach lungă, foarte cordială şi foarte deschisă. Ministrul e un om dis- tins, elegant, simplu, vorbind precis. A trebuit să, reţiu, vorbind de sarcinele financiare ale României. că în enu- merarea lor a adăugat şi ndemnizarea, Bănuesc, că sa oprit la această idee şi că ea va, servi de bază unei oeu- paţiuni îndelungate după pace. Această idee a ocupației turbură tot timpul capul lui Lupu Kostache şi D-zeu ştie dacă acest lucru nu este şi «palladium» reformelor lui 

    
  

Lupu a pass6 la soirâe chez moi avec Tzigara : pas un mot de nos affaires intârieures. 
Carp vu Mackensen au sujet du budget et des taquineries et des vexations. Pour le budget, on a assurâ qu'il y en au- vait un, donnanţ toute satisfation; les d&prâdations aux bar- rieres cesseront, ainsi que les râquisitions; ordre sera donnâ de ne plus enlever les cerâales que contradietoirement avee le propriâtaire eţ de les payer. Carp, que jai rencontr ce matin dans la rue, m'a confirme tout cela, mais il est trâs sceptique: <On a, en haut, la meilleure disposition, mais on îoldre au fond tout aux soldats». — Je me suis born6 ă attirer Pattention de Carp sur les fârocitâs budgetaires de Neniteseu. 
28 avril. — Notre entrevue avec Mirbach longue, trâs cordiale et trâs ouverte. Le ministre est un homme 6lâgant, sans pose, parlant juste. J'ai dă retenir, lorsque nous avons parle des charges financiăres de la Roumanie, qu'il a ajoute, dans leur &numâration, Pindemnite. Je suppose qw'on s'estar- rât6 ă cette idâe et qw'elle servira de base ă une oceupation de longue durâe aprăs la paix. Cette ide d'ocenpation hante tout le temps la tâte de Lupu et Dieu sait si ce n'est pas aussi
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Carp ! Asupra, refacerei acestei stări de lucruri, nu i-am 
ascuns că legea administrativă nu poate să dea tot ce se 
așteaptă de obicei, căci personalul nu va putea să-şi 
schimbe năravul dintro zi întwalta. De aceea trebue să 
se gândească a neutraliza această, administraţie şi a neu- 
traliza instituţiile financiare—«a le face nepolitice»— 
zice Mirbach, care nu prea înţelege moravurile finan- 
ciare politice cu care suntem obişnuiţi. Cu aceste două 
progrese se poate spera însănătoşirea vieţii politice. Ex- 
pun în urmă ideile noastre asupra schimbării Constitu- 
ţii, căci pe această schimbare pare că pune preţ Mir- 
bach.—Am vorbit îndelung de Regele Constantin al 
Greciei, de Regele Ferdinand, de propaganda rusească, 
de Poklevsky de reluarea imposibilă a relaţiunilor cum 
trebue cu Franţa «după măcelurile dela Arras şi dela 
Reims», ete, „Despărţindu-ne, mi-a mulțumit călduros şi 
mi-a vorbit de bogatele informaţii cu care îşi va com- 
pleta notele. 

29 Aprilie, — Am -văzut pe Maiorescu, care 
primeşte să se întâlnească cu Mirbach la o masă. Mă 

  

le palladium des râformes de Carp. — Sur la râfection de cet Stat, je m'ai pas cachâ que la loi administrative ne pouvait pas donner tout ce qui'il est de mode d'en attendre, car le personnel ne-pourra pas du jour au lendemain changer de peau. Aussi faut-il penser ă neutraliser cette administration et ă .neutraliser les institutions financicres, — «les rendre apolitiques» — dit Mirbach, qui a du mal ă 'comprendre les 
moeurs financicres politiques qui sont de mise chez nous, Avec ces deux progrăs, on peut espârer assainir la vie po- litique, J'expose ensuite nos ides sur le changement de la Constitution, car c'est sur ce changement que Mirbach semble mettre du priz. Nous avons longuement parl du Roi Con- stantin de Grăce, du Roi Ferdinand, de la propagande russe, de Poklevsky, de la reprise impossible de relations convena- bles avec la France «aprăs ces tueries de Arras et de Reims», eic. En nous sâparant, îl m'a chaudement remerci6 et a parl& des riches renseignements qui vont remplir ses notes. 

29 avril. — Vu Maiorescu ; il accepte de se rencontrer avec Mirbach ă dejeuner. Il me demande si j'ai des notes
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întreabă dacă am note asupra mişcărei legei ţuicei şi a 
turburărilor dela începutul ministerului nostru Carp. 

30 Aprilie, — De dimineaţă Zaigara vine să 
mă convingă că nu trebue să iau pe Lupu Kostake peste 
picior. Ii obiectez ideia lui de un guvern fără partid şi 
caraghioslâcul numirilor ce a făcut. Toată lumea e să- 
tulă de Neniţescu, iar el Lupu pledează mereu pe lângă 
Carp teza că nu poate face nimic fără mine, dar că 
bine înţeles trebue renunțat la Maiorescu, «care e sfâr- 
şit pentru Germania» (?). 

— Din toate părţile plângeri. Procopiu, deşi în plină 
criză cardiacă, a fost ridicat şi dus la spitalul Elisabeta 
(militar german). Grigore Pherekyde spune că e pe 
moarte. Casa Ion Stavri Brătianu a fost golită de Turci 
cari au ambalat totul cu grijă. Intr'adevăr, astăzi de di- 
mineaţă, pe la ferestrele mele, în strada Mercur, şiruri 
de căruţe turceşti duceau lăzi nenumărate. 

La generalul Coandă sau luat toate uniformele ŞI 
furaţ toate costumele civile. Hârjeu a văzut cum, acum 
două săptămâni, s'au golit casele din strada Romană. 
Iliescu îmi povesteşte că la Fundeni mi sa rechiziţionat 
  

sur le mouvement de la loi de la «nica» et des troubles des 
d&buts de notre ministere Carp. 

30 avril. — Visite matinale de Tzigara pour me convain- 
cre que je dois' ne pas prendre Lupu Kostake par dessus la 
jambe — je lui objecte sa comprâhension d'un gouvernement 
sans parti et le grotesque de ses nominations. Tout le 
monde en a plein le dos de Neniţescu et lui. Lupu plaide con- 
stamment aupres de Carp la thâse qu'il ne peut rien faire 
sans moi. ; mais bien entendu il faut renoncer ă Maiorescu 
«qui est coul€ auprâs des Allemands» (9). 

De toutes paris des plaintes, Procopiu, quoique en pleine 
crise cardiaque, a 6t6 enlevâ et transportă ă Y'hâpital Elisa- 
beta. (militaire allemand). Grâgoire Phârâkyde prâtend guiil 
est moribond. La maison Jean Stavri-Braţiano a 616 vide 
par les 'Tures qui ont tout soigneusement emballă: le fait est 
que ce matin, sous mes fenătres, de chariots tures portaient 
des eaisses innombrables. Chez le gânâral Coanda on a 
rafl€ tous ses uniformes et fait main basse sur tous ses cog- 
tumes civils. Harjeu a vu comment, il y a 15 jours, on a 
vide les immeubles de la strada Romana ; Iliescu (mon ad- 
ministrateur) me reconte qwă Fundeni on a requisitionne
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moara, care lucrează pe capete, cheltuelile şi lefurile pe 
socoteala mea, dijma e încasată înșă de garda germană. 
— Mare emoție fiindcă au vrut să ia şi cheile biserici- 
lor. Cine a dat acest ordin ? Nimeni nu ştie sau se 
face că nu ştie. Bănuese că clopotele şi arama vor fi în 
curând rechiziţionate. 

Seara vizită prietenească a lui Lupu Kostake, dar 
în care nu S'a pus nimie serios privitor la afacerile 
noastre, el care îşi petrecuse ziua, cu Carp la Călineşti. 

1 Mai. — Buletinul nu mai constată decât uitimele 
Sbuciumări ale bătăliei englezeşti din spre Lens-Ar- 
ras. — După aproape 15 zile de reculegere, Francezii 
la rândul lor pare că vor să reia lupta Soissons-Reims. 
Se constată pierderi înspăimântătoare, Toţi militarii 
sunt însă liniștiți asupra situaţiei, 

— Baronul de Gebsattel, care a dejunat la mine, îmi 
spune că toate sforţările pențru a-şi procura gazete dela 
Iaşi au fost zadarnice. Nimic nu ese, nici prin Rusia, 
nici prin front: nici un dezertor n'a putut aduce q ga- zetă românească, în timp ce, pe calea, din urmă mai ales, s'a avut gazete ruseşti, 

  

mon moulin qui travaille ă mes frais, y compris les appoin- tements, mais est la garde allemande qui encaisse la dîme. Grand &moi paree qw'on avait voulu prendre les clefs des €glises. Qui a donn ces ordres ? Tout le monde Pignore ou fait semblant. Je suppose que les cloches et les cuivres seront bientât râguisition ns. 
Le soir longue visite amicale, mais dans laquelle rien na 6t6 dit de sârieux ou touchant nos affaires, de Lupu Kos- take. qui avait pass sa journse avee Carp â Calinesti. 
l-er mai. — Le bulletin ne constate plus que les dernieres convulsions de la bataille anglaise du cât6 Lens-Arras,. Aprăs presque 15 jours de recueillement, les Francais ont Pair de reprendre la lutte Soissons-Reims. On constate des pertes etiroyables. 'Pous les militaires sont bien tramguilles quant A la situaţion, 

” Le baron de Gebsattel, qui a d6jeun6 ici, me dit que tous les efforts de se procurer des journaux de Iassy sont restâs infructueux. Rien ne sort ni par la Russie ni par le front : aucun dâserteur n'a pu apporter un journal roumain, tandis que parla derniăre voie surtont on a eu des journaux russes.
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-— Fiind suferind, primese foarte puţin. Mi s'a adus 
vestea ridicărei câtorva clopote. 

— Guvernul militar a interzis orice manifestare: 
pentru 1. Mai sau mai târziu. Şefii socialişti au cerut să 
li se permită apariţia unui număr unic din jurnalul lor: 
deasemenea, refuzat. 

Gazeta lui Stere e departe încă de a apare. Din cauza. 
hârtiei ? sau intervenţie austriacă ? Inainte de 20 Mai 
nu va apare. 

— Marta Bibescu a plecat azi dimineaţa, cu trei că- 
lugăriţe franceze de la St. Vincent, întovărăşită de con- 
tele Auersperg: «afară de-un arhiduce, zice George 
Stirbey, nu putea să i se dea mai mult». 

5 Mai. — De Marţi seara sunt în pat. Văzut foarte 
puţină lume. Buletinul nu vorbeşte decât de vestea, în- 
cercărei violente a Englezilor la Arras, pe un front de 
30 km. cu 17 divizii. — Se adună toate clopotele şi se 
sparg în bucăţi cele ce nu pot fi coborâte. Mitropolitul 
mi-a trimis: cum a făcuţ cred pentru toţi notabilii, o 
scrisoare lungă de protestare, timidă. E1 care fusese atât. 

  

Je suis souffrant et ai trâs peu recu. Il paraît qu'on m'a. 
apporte la nouvelle de Penl&vement de quelques eloches. 

Le .gouvernement militaire a interdit toute manifestation 
pour le l-er mai ou aprâs le l-er mai. Les chefs socialistes 
avaient demand qu'il leur fât permis de faire paraître un 
numâro unique dun journal : refusâ aussi, 

Le journal de Stere n'est pas prâs de paraitre ; question 
de papier? Râalit6 de Pintervention autrichienne? Avant le 20 
mai on ne le vera pas. 

La princesse Marthe est partie ce matin avec trois 
soeurs de Saint-Vincenţ franeaises, aceompagnâes par le 
comte Anersperg; <ă moins d'un Archidue, dit Georges Stir- 
bey, on ne pouvait lui donner plus». 

5 mai. — Au lit depuis mardi soir. Vu trâs peu de monde. 
Le bulletin ne parle que de la nouvelle et violente tentative 
des Anglais ă Arras sur un front de 30 km. avec 17 divisions. 

On ramasse toutes les cloches et on met en morceaux cel- 
les que l'on ne peut descendre. Le Metropolite m'a envoye, 
comme il a dă le faire pour tous les notables, une longue 
letire de trâs timide protestation. Lui, qui fut si furieuse-
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de războinic, are lacrămi în condei ca, să deplângă sta- 
rea războiului... . 

— Schenker soseşte dela, Viena; a văzut pe Czernin 
şi povesteşte, ca şi Stere, că dacă nu venea revoluţia, se 
făcea pace pe socoteala noastră : Moldova Rusiei, restul 
ţinuturi ale Coroanei Habsburgice. Dacă e adevărat, Re- 
gele Ferdinand şi-a ales bine aliatul. 

— Stirbey a văzut Qin partea mea pe Hentsch. Pri- 
„vitor la, ostaticii dela Craiova, i-a spus că s'ar putea li- 
bera, uşor cei doi orăşeni pentru cari intervenise (Jeor- 
ges Stirbey dacă «nu le-ar fi frică de ridicol». — G. 
Stirbey : «Nu e mai ridicol să internezi pe binevoitori, 
pe când cei vinovaţi se plimbă» ? — Hentseh : «Arătaţi- 
mi-i şi vor fi internaţi îndată». — Stirbey: «Aceasta 
este afacerea, poliţiei d-voastră, nu a mea». — Hentsch: 
«Piece listă e supusă d-lui Carp, care înseamnă cu două 
cercuri pe cei foarte buni de oprit, cu un cere pe cei mai 
Puțin vinovaţi şi cu un semn de întrebare pe indife- 
renţi». — Frumoasă treabă, mai ales bine orientată, cu 
un om care nu cunoaşte pe nimeni!! - 

10 Mai. — Sunt tot în casă, o mare parte din zi în 
pat. ” 
  

ment belligueux, a des larmes dans sa plume pour d&plorer 
Vâtat de guerre, 

Schenker arrive de Wien ; il a vu Czernin ; îl raconte, 
tout, comme Stere, que, si la r&volution n'âtait pas venue, la 
paix 6tait faite sur notre dos : la Moldavie â la Russie ; le 
reste pays de Couronne des Habshourg. Si est vrai, le Roi 
Terdinand a bien choisi son alli6. 

Stirbey a vu de ma part Hentseh. Au sujet des otages de 
Craiova, îl a dit qu'on pourrait facilement relâcher les deux 
bourgeois pour lesquels s'emploie Georges gi «on n'avait pas 
peur du ridicule». Stirbey : N'est-il pas plus ridicule d'inter- 
ner des înnocents pendant que les coupables se promânent ? 
— Hentsch : Indiquez-les moi et c'est fait de suite.— Stirbey:: 
C'est laffaire de votre police, pas la mienne. — Hentasch : 
Chaque liste est soumise ă Mr. Carp qui marque de deux 
cereles les tout ă fait bons ă garder, d'un cerele les moins 
fautifs et d'un signe d'interrogation les indifârents. 

Belle besogne ! Surtout bien orientâe avec un homme qui 
ne connaît personne. ă 

10 mai. — Je garde toujours la chambre. Au lit une 
grande partie de la journte.
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Luni 7 Mai a fost Sfânta Elisabeta. Neniţescu a. ţi- 
nut să facă parastasul «său» la Curtea de Argeş. Cu 

toate biletele distribuite, abţinere aproape genera:ă; în 

afară de funcţionarii duşi de nevoie, Marie-Nicole Dar: 
văr, Go«mnue Bianu, Pangal, Marie Boerescu, iar din- 

tre bărbaţi nimeni. Nici o trăsură la gara Argeş şi nici 
un saien deschis la Palat spre a adăposti pe pelerini. 

Şi bietul Neniţescu îşi închipue mereu că este «omul» 

situaţiunei : nici nu e băgat în seamă. 
Pentru bugetul po.iţiei, Hammelung a intervenit 

ca să oprească suprimările lui  Neniţescu. Şi a zis: 
«Sar spune că acest domn dă din buzunarul lui». 

Gazeta oficială conţine ordonanța asupra adminis- 
traţiei. Ca preambul: atribuţiuni'e guvernului sau ale 
miniştriior sunt exerci ate de către Administraţiunea 

Militară. Comandantul districtului exercită toate pute- 
rile pe care Prefectul sau Consiliul general judeţean le 
exercita. Comandantul. districtului numeşte şi revoacă 
pe primari ete. ete. 

Să vrei să schimbi organizaţia administrativă a 

  

Lundi, 7 mai, e6tait la Sainte Elisabeth, Neniţescu avait 
tenu ă ex&cuter son parastas â Curtea de Argeş. Malgre car- 
tons et tickets de chemin de fer, abstention quasi gânârale ; 
en dehors des fonctionnaires trainâs en remorque, Marie- 

Nicole, M-me Bianu, M-me Pangal, Marie Boerescu et parmi 
les hommes personne, personne. Pas de v6hicules ă la gare 

dMÂrges et pas un salon ouvert au Palais pour donner abri 

aux pâlerins. — Et le bon Nenitescu se figure toujours qu'il 
est «l'homme» de la situation : on se fiche de lui un peu pro- 
prement,. 

Pour le budget de la police, c'est Hammnelung qui a dă 
intervenir pour arrâter les ciseaux de Neniţescu. I/Allemand 
aurait hauss6 les 6paules : «Ne dirait-on pas que ce Mon- 

- sieur donne de sa poche ?». 

La feuiile officiellle contient Pordonnance sur Padminis- 
tration. Comme prâambule ; les attributions du gouverne- 
ment ou des ministres sont exeretes par Padministration mi- 
litaire. Le commandant du district exerce tous les pou- 
poirs que le prâfet ou le conseil gânâral avaient ă exercer, 
La commandant du district nomme et revoque les maires
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țărei, să fi căutat chiar Şi guvernatorii şi să ajungi să nu ai decât o umbră de organizare administrătivă civilă, este, cu adevărat, o prea tristă lecţie pentru neîndestu- lata, semeţie a, lui Carp şi inspiratorilor lui, 
15 Mai. — Sunt tot bolnav. Timp răcoros şi înorat. Nu pot eşi din casă. 
— Consiliile generale sunt convocate pentru Du- minică ; sesiune de o singură zi, ordin de zi unie: un împrumut. Ce fel de consilii judeţene ? S'a ceruţ o listă de cei mai greu impuşi şi aceştia au fost de- semnaţi ca, consilieri judeţeni. Consiliile trebue să voteze împrumutul care, pentru 14 judeţe, zonă de etape, tre- bue să dea 250 de milioane. Repartiţie foarte arbitrară, care merge dela 5 milioane (Gorj) la 40 de milioane (Dolj). Imprumuturi de contractat Ja Banca Naţională. Aceşti bani sunt în întregime la dispoziţia, Statului pen- tru a acoperi cheltuelile sale în caz de întârziere sau de insuficienţă a intrărilor, 
Ordinul este bazat pe articolele 48 şi 49 din conven- 

  

ete., etc. Avoir voulu remanier lorganisation administrative du pays, avoir mâme cherchâ â, recruter les gouverneurs et en arriver ă ne plus avoir que Pombre dune organisation ad- ministrative civile, c'est râellemenţ pour linsuffisante suffi- sance de Carp et de ses inspirateurs une bien triste lecon ! 15 mai. — Toujours malade. “Temps tră&s frais et couvert;. ne puis sortir. 
Les conseils gânâraux sont convoquts pour dimanche ; session d'un jour ; ordre de jour unique, un emprunt, Quels conseils «de judeţ?» La plupart du temps on a demand€ une liste de plus imposâs (au choix du prâfet, comme ă Prahova, qui ne se doutait mâme pas du mauvais service qu'il rendait â ses «amis») et on les a desienâs comma conseillers «judeţeni». Les conseils doivent voter des em- prunts qui, pour les 14 districts, zone d'âtape, doivent donner 2350.000.000. R&partition tres arbitraire, allant ae 5 millions (Gorj) ă 49 millions (Dolj). Emprunts â contracter ă la Ban- que Nationale. Cet argent en ențier ă la, disposition de PEtat pour couvrir les dpenses d'Etat en cas de retard ou d'in- suffisance des rentrtes. 

L'ordre est bas sur les art. 48 et 49 de la convention de
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ţia dela Haga, din care Sar căuta î în zadar să se tragă 
o justificare a procedărei. Totuşi o garanţie este: aceea 
că produsul împrumutului nu va servi decât la nevoile 
armatei şi cheltuelilor Statului. „Autorităţile noastre fost- 
au care consultate ? Se pare că nu. In orice caz, Lupu 
IKostake remite prefecţilor o formulă de rezerve, pro- 
testare care, — spune Ciorăneanu: — trebue să fi fosi 
redactată de „Carp : «Imprumutul întrece competinţa 
consiliilor generâle, cari îşi rezervă recursurile lor ulte- 
rioare în contra, Statului». Foaia publicărilor oficiale 
(număr al ordonanţei : 94, buletinul 10 din 15 Mai) 
publică ordonanța relativă la împrumut, întitulată ; 
«Stabilirea unui impozit pentru cheltuelile administra- 
ției...» Foarte întortochiat ea, text. In fond nu este decât 
o emisiune a Băncii Naţionale de 250 de milioane (sub 

ce formă ?), bazată pe aceste pseudo-împrumuturi şi 
pusă la dispoziţia administraţiei, 

— Stere anunţă lui Corteanu ruptura sa de Camp. 
Carp i-a spus: «Timpurile sunt apropiate: a fost 

  

la Haye, dont on chercherait inutilement ă tirer une justi- 

fication du procâde. Il en râsulte une garantie ntânmoins: 

“est que le produit de !emprunt ne servira gqwaux besoins 
de Varmâe et dâpenses de PEtat. 

Nos autorites ont-elles €t6 consultâes? Il semble que 
non. Dans tous les cas, Lupu Kostache remet aux prâfets 

une formule de râserves ; protestation qui — dit Ciorăneanu 

— a dă tre râdigâe par Carp: «Empiunt excăde la comnpâ- 

lence des conseils gânâraux qui se reservent leur recours 

ulterieur contre l'Etat> 

La feuille des npublications officielles (No. de Vordon- 
nance 94, Bulletin X du 15 mai) publie Pordonance relative 
ă lemprunt qui est intitul6: «€tablissement dV'un impât pour 

les depenses de Vadministration...» 'Tres ambigu "comme 

texte et tres spâcieux comme structure. Au fond est une 

&mission de la Banque Nationale de 250 millions — (sous 

quelle forme?) — base sur ces pseudo-emprunts ef mise 4 la 
disposition de ladministiration, 

Stere annonce ă Corteanu sa rupture avec Carp. Carp 

lui a dit: «Les temps sont proches; îl a 6t6 question d'une 

& 
34
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vorba, de o colaborare cu d-ta ; vreau să ştiu dacă ai re- nunţat da ideile d-tale de odinioară ?» __ Stere : «Nu 
este vorba decât de politica străină şi în consecinţă, 
ideile mele asupra chestiunilor interne nu sunt de ac- 
tualitate ; am să ţi le expun». După ce a ascultat exipu- 
nerea, Carp : «<Vorbeşti ca un revoluţionar rus şi nu 
poate exista nimie comun între noi. Nu admit nici lărgi- 
rea dreptului de vot, nici chestia țărănească». Ruptură. 
— Stere: «Dar atunci cu cine contezi d-ta să guver- 
nezi?» — Carp: «Singur, şi chiar în contra partidului 
conservator, dacă va fi nevoe». | 

16 Mai. — Ideile lui Virgil Arion care sosește din 
Berlin : El a văzut mulţi Români la Stockholm şi Ko- 
Penhaga ; ei nu Sau schimbat, au rămas aceiaşi ca, îna- 
inte de fuga lor! _— Navem nici un prieten; neutrii 
din nord sunt antantişti (Danezii) sau  filo-germani 
(Suedezii). Poţi se leapădă de noi. Ruşii neagă că ne-au cerut să intrăm în război ; Francezii şi mai mult, mai 
ales cu planul de campanie de a intra în 'Transilvania, 
în loc să atacăm la sud ; Englezii afirmă că au fost 

  

collaboration avec vous; je veux savoir si vous avez renoncâ 
ă vos anciennes idâes». — Stere: «Il s'agit de politique €tran- 
gtre et par consâquent, mes idâes sur les questions intârieu- 
ves ne sont d'actualită; je vais vous les exposer». Apres avoir 
cout Pexpos6, Carp: <Vous parlez comme un râvolution- 
naire russe et il ne peut y avoir rien de commun entre nous; 
je n'admets ni Clargissement du vote, ni la question pay- 
sanne». — Rupture. — Stere: «Mais alors avec qui comptez- 
vous gouverner?> — «Seul et mâme eontre le parti conser- 
vateur, s'il le faut». 

16 mai. — Les idâes de Virgile Arion qui artive de Ber- 
lin : Il a vu beaucoup de Roumains â Stockholm et Copenha- 
gue: les idâes n'ont pas chang; ils sont les mâ&mes qu'ils 
6taient avant leur exode. 

1) Nous n'avons aucun ami; les neutres de Nord. soit ententistes (Danois), soit philo-allemands (Sudois), tombent â bras racooureis sur nous. Les Russes se dâfendent de nous avoir invită ă entrer; les Francais encore mieux, surtout 
avec le plan de campagne d'aller en 'Transylvanie au lieu d'attaquer au Sud; les Anglais affirment avoir ât6 trompâs
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înşelaţi de Brătianu care le-a ascuns lipsa noastră de 
pregătire. — Austria pe este ostilă: şi admite mai de 
grabă desmembrarea noastră decât reîntregirea. Pute: 
vile Centrale, mai ales Germania, dorese să declarăm 
o stare revoluţionară, să constituim un guvern şi să fa- 
cem 0 pace separată. — Bu: «Acum? Cu ţara tăiată 
în două?». — V. Arion: «Absolut. — Eu: «Mai întâi 
ar îi război civil ; apoi ce ar câştiga Germania 7». — 
V. Arion : «Nu nai există o armată română (7!) dincolo 
de Siret, şi. Germania ar avea un mare câştig moral». 
— Declar că nu înţeleg acest câştig şi că nu mă unesc 
cu el. — V. Arion: <Dar atunei vezi pe cei mari, ia, 
contact cu dânşii, serie lui Bussche sau lui Czernin!» — 
O insistenţă ciudată şi care îmi displace ! (Tzigara, pe 
care Pam văzut în urmă, mi-a spus: «A mai venit unul 
cu fumuri: Virgil Arion»). N 

— Maiorescu şi Lupu Kostake se întâlnesc la mine. 
Teorii asupra schimbărei dinastiei, Maiorescu susţinând 
cât ar fi de bine, pentru viitor, să nu dispară tot şi ca. 

  

par Bratiano, qui leur a cachâ notre dâfaut de preparation. 
2) L'Autriche nous est hostile et elle admet plus -volon- 

tiers notre dâ&membrement que notre reintegration. 
3) Les puissances centrales, PAllemagne surrout, dâsirent 

que gagne PAllemagne? — Zui: [] n'y a plus d'armâe rou- 
stituions un gouvernement et que nous fassions une paix 
separe, | 

| 
Moi: Maintenant? avec le pays coupâ en deux? — Lui: 

Absolument. — Moi: C'est d'abord la guerre civile; ensuite 
qne gagne l'Allemagne? — Lui: I] n'y a plus d'armâe rou- 
maine (? !) de Vautre cât& de Sereth et PAllemagne aurait un 
grand gain moral. — Je declare que je ne comprends pas 
se gain et que je n'en suis pas. — Lui: Mais alors voyez les 
grands, prenez contaeţ avec, eux, €crivee ă Bussche ou ă 
Czernin, 

Une instance curieuse et qui me deplaît. (Tzigara, que 
Jai vu apres, me disait;: «4 mai venit unul cu fumuri, Vir- 
gil Arion»). . De 

Maiorescu et Lupu se rencontrent chez moi. T'hâories sur 
le changement de dynastie,. Maiorescu soutenant combien, 
pour lavenir, il serait bon que tout ne disparaisse pas et que
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1 schimbarea, să se facă fără procedări revoluţionare. EI crede în pace peste două sau trei luni. 
Rămaşi singuri, după plecarea lui Maiorescu, Lupu, 

Kostake îmi face avansuri pentru ca să mă împace cu. Carp : «Am rupt-o cu Stere» şi Canp vrea să colaboreze. 
cu mine. — Eu răspund imediaţ : «Impăcare ? Dar nu 
sunt certat cu Carp ; vorbim împreună. şi chiar. asupra. 
politicei de orientare a ţărei suntem .perfect de acord. Am mai vrut. să stau de vorbă cu Carp, dar el mi-a în-. 
chis gura declarându-mi că nici odată, cât va trăi, nu va primi să aibă măcar o convorbire cu Maiorescu». — Lupu pretinde că Carp este ireductibil. în această pri-. 
vință, fiindcă Maiorescu Pa înşelat. — Eu: «Când?, 
— Lupu: «Când Carp i-a cedaţ puterea, el i-a pus ca. 
condiţie : Nimic cu Take Ionescu, şi Maiorescu a pro- 
mis. Însă în urmă a făcut un guvern cu "Take Ionescu». 
— Eu: «Carp poate fi supărat că Maiorescu a ascultaţ. 
mai curând pe Rege decât pe el, dar 'vare asta este un motiv de ostracism ? Când face cineva, apel la spiritul 
de sacrificiu, trebue mai întâi să dea exemplu !». 

Din explicaţiile date : Carp sar gândi să formeze. 

  

le ehangement se fit sans procedes revolutionnaires. I] croit. 
ă la paix dans 24 3 mois. - 

Rest6s seuls aprâş d&part Maiorescu, Lupu me fait des. ouvertures afin de me râeoncilier avec Carp: «Nous avons vompu avec Stere» et Carp veut collaborer avec. moi. Je dis de suite: Râconeilier? mais je ne suis pas brouill€ avee Carp, nous eausons et sur la politique d'orientation du pays abso- lument d'accord. J'ai voulu causer avec Carp et il m'a ferme. le bec, en me dâclarant que jamais, sa vie durant, i] mac- cepterait d'avoir mâme une conversation avec Maiorescu, — Lupu prâtend: que Carp est irveduetible sur ce sujet, parce que Maiorescu Pa trompe. — Moi: Quand ? — Lupu: Lorsque Carp lui a câd€ le pouvoir, il lui a posă comme condition : rien avec Take Ionescu, et Maiorescu a promis. Or, îl a fait un gouvernement avec Take Ionescu. — Moi: Carp peut âtre fâch6 que "Maiorescu ait obâi au Roi plutât qu'ă lui, mais ast-ce une raison d'ostracisme ? Et quand on fait appel â Tesprit de sacvifice, il faut en donner Pexemple. 
Des explications fournies, Carp songerait ă former un
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un guvern Carp-Marghiloman-Virgil Arion- -Neniţescu-G. 
Stirbey-Lupu Kostake. Abolirea răspunderilor ministe- 
viale în faţa Camerilor. Nu vrea votul mai larg, nici ex- 
proprieri. 

Mackensen î-a promis cele trei judeţe la gura Du- 
nărei. — E] este convins că pacea se va încheia cu dân- 
sul şi că el va fi desemnat în curând. Nu se va mişca 
înainte ca Moldova să fie curăţită. (Deci exact contra- 
riul de ceeace propunea Virgil Arion). 

Cum nu este nici o urgență, am cerut vreme să 
mă gândesc la tot ce mi-a expus Lupu Kostalke, înainte 
de a relua convorbirea. | 

17 Mai. — Gazetele dau textul discursului lui Beth- 
mann-Hollweg drept răspuns la interpelările lui Sehei- 
demann şi Roesicke. (Marţi 15 Mai). El refuză să 
se pronunţe asupra formulei : nici cuceriri: nici indem- 
nizări, dar se declară de acord asupra iuturor punctelor, 
cu aliaţii. (Austria era foarte pornită în sensul suszi- 
sei formule). 

— O ofensivă italiană în stil mare pare a nu avea 
sorţi serioşi de izbândă. 

  

gouvernement Carp-Marghiloman-Virgile Arion-Neniţescu- 
Stirbey-Lunpu Kostache; abolir la responsabilit6 ministerielle 
devant les Chambres. Pas de vote 6largi, — pas d'expropria- 
tion. — Mackensen lui a promis les trois dâpartements bou- 
ches du Danube. 

— Il est convaincu que c'est avec lui qu'on conelura la 
paix et que c'est lui qui sera bientot dâsign6. — Il ne bouge 
pas avant que la Moldavie ne soit nettoyâe. (Done contre ce 
que Virgile proposait). 

Comme il n'y avait aucune urgence, j'ai demand ă pen- 
ser ă tout ce que Lupu avait exposă avant que de reprendre 
la conversation. 

11 mai. — Les journaux donnent le texte du discours de 
Bethmann-Holhveg en r&ponse aux interpellations de Schei- 
demann et de Roesicke (mardi, 15 mai). Il refuse de se pro- 
noncer sur la formule «ni conquâtes, ni indemnitâs», mais 
se declare en tous points d'aceord avec les alliâs (En Au- 
triche on s'âtait emballe sur la susdite formule). 

Offensive italienne de grand style. — Semble denude de 
chances s6rieuses. . -
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— Teigara este foarte mulţumit că am staţ de vorbă cu Lupu. El afirmă că Carp a fost pe punctul să vie să mă vadă... (Ce cinste!) dar că... vorbe, ete. El pretinde că Carp vrea să ia măsuri pentru a mai tăia. unghiile «Marelui Om» (bistul Neniţescu !) —«Marele. Om» a, venit dealtminterea să-şi depue carta la mine cu urări de însănătoşire. 
— G. Stirbey se întreabă ce autoriză pe Canp să ia atitudinea pe care o are şi cine Va făcut să fie aşa de 

categorie cu Stere ? Poate cineva, admite ea Germania să desemneze pe Carp, fără vreun control, pentru ce îşi propune el să facă ? Acest, mod de a nu spera nimie decât, dela baionetele -germane, este atât de odios încâț Nu poţi să-i dai vre-un Sprijin... 
19 Mai. — La sosirea trupelor germane fusese înţeles că grâul rechiziţionat, — nu putea fi vorba-încă de po- 

vumb, — va fi plătiţ cu preţul minimum de 1600 de lei. 
Austriacii (Swoboda şi Schenker mi-au afirmat-o) în- cercau să obţie o ameliorare, în vederea, calităţei» pentru 
a ajunge la, 2000 de lei. Incurajare pentru a îndemna 

  

Tzigara tres coutent que jaie caus6 avae Lupu. 1] atiir- me que Carp avait 6t6 sur le point de venir me Yoir.. :— Que d'honneur! — mais que... des propos, ete. Il prâtend que Carp veut prendre des mesures pour ronger les ongles au «Grand 
Homme» — le pauvre Neniţescu. — Le «Grand Homme» est d'ailleurs venu d&poser une carte avec souhaits de râtablisse- ment. 

Stirbey se demande qw'est-ee qui autorise Carp â prendre Tattitude guiil prend et qui l'a amenă a âtre si categorigue avec Stere?  Quelqu'un peut-il admettre que IAllemagne designe Carp sans antre contrâle sur ce qu'il se propose ie faire? Et puis, cette fagon de nespârer tout que des ba- yonnettes allemandes est odieuse au puint qu'on ne peut donner son concours.., 
19 mai. — A Parrivâe des troupes allemandes il avait 6t6 convenu que les bles râquisitionnes — il ne saurait encore &tre question des mais — seraient pays au prix miniznusm de 1600 lei. Les Autrichiens (Swoboda et Schenker me Pont affirme) essayaient d'obtenir une amâlioration, â raison de. la qualită, pour arriver â 2000 lei: appât pour entraîner les
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cultivatorii să, însămânţeze cât mai mult posibil. Dar, 
preţul de 1600 minimum a devenit maximum şi Sece- 
leanu a văzut la sindicat vre-o sută de chitanţe de pre- 
dare cu indicaţia : calitatea 2-a, calitatea 3-a — nici una 
de calitatea I-a — şi care se preţuese cu 200 şi 300 lei 
reducere. Dealtfel, cu preţul de 1200 şi 1300 de ei vago- 
nul se plăteşte grâul ţăranilor, cari îl vând cu atât mai 
voioşi eu cât au cantităţi mari de grâu furat, pentru res- 
tituirea, căruia autorităţile germane au refuzat întrun 
mod. sistematic să intervie. Iar celorlalţi proprietari nu 
li se dă decât jumătate din valoarea grâului lor, aşa că 
cea mai mare parte dintre ei au luat calea Germaniei cu 
800 de lei de vagon. Se înţelege puţina râvnă ce pun 
proprietarii la cultivat. 

— «Pester Lloyd» din 16 Mai este de negăsit: Cen- 
sura, militară din Bucureşti la confiseat. El conţine o 
dare de seamă complectă a şedinţei Reichstagului din 
15 Mai. — Scheidemanm a ameninţat cu revoluţia dacă 
Germania . persistă în voinţa de amexiuni.  Ledebur a 
spus textual : Suntem convinşi că trebue să se petreacă, 

  

cultivateurs ă ensemencer le plus volontiers possible. Or, le 

prix de 1600 minimum est devenu maximum et Seceleanu 

a vu au Syndicat des quittances de livraisons — une cen- 

taine — portant indieation «2-me quality», «3-me 'qualitâ», 

pas une l-ere qualit6 et qwon estime avec 290 et 309 lei de râ- 

duction. C'est d'ailleurs sur le pied de 1200 et 1300 le wagon 
aw'on paie leurs blâs aux paysans, qui acceptent d'autant plus 

volontiers que les paysans vendent les grosses quantitâs de 

bles voles, pour la restitution desquels les autoriiâs alleman- 
des ont refus€ systematiquement d'intervenir. Quant aux 

autres propritaires, on ne leur donne que la moiti6 de la 

valeur de leurs blâs, de sorte que la plupart ont pris la voie 

de VAllemagne ă raison de 800 frs. le wagon. On comprend 
le peu d'entrain des propristaires ă vouloir cultiver. 
Le «Pester Lloyd» du 16 mai est devenu introuvable: la 

censure militaire de Bucarest Pa confisqu. Il contient un 
compte-rendu complet de la sâance du Reichstag du 15 mai. 

Scheidemann a menac de la râvolution si PAllemagne 
persistait. ă vouloir annexer; Ledebour u dit textuellement: 
«Nous sommes persuadâs qu'il doit arriver en Allemagne ce
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în Germania ce s'a petrecuţ în Rusia şi că va trebui să instituim, în curând, o republică germană. Mai este încă un pasaj din discursul lui Scheidemann : «pacea nu este posibilă fără o schimbare a pietrelor de hotare», care poate să aibă sensul : că Sar putea face concesiuni Frantei spre Alsacia (1) | E — După d-rul Melun, întors dela Râmnicu-Sărat. noi am fi pierdut acolo 3500 de prizonieri de tifos exan- tematic ; vre-o 12 medici, atât Germani cât şi Români, 
au muriţ, 

— Stere a venit să mă vadă şi mi-a comunicat con: 
vorbirea lui cu Carp, tare a început prin a-i spune că 
nici unul din ei n'are vre-un angajament faţă de celălalt, deşi Stere ţinea, ca neschimbat apelul ce făcuse Carp Ja 
colaborarea, lui. — Ruptură, Carp neadmițând nimie nici în privinţa votului, nici în privinţa pământului de 
daţ țăramilor. — Stere afirmă că a avut confirmarea că pacea cu "Țarul se făcuse cu saerificiul Moldovei noastre. 

20 Mai. — N'am menționat; interviewurile generalului 
Iliescu: România “victima, lui Stuermer, care printr'un 

      

qui est arriv6 en Hussie et nous devons bientât instituer 
une republique en Allemagne». Il y a aussi un passage du discours de Scheidemann: «La paix n'est pas possible sans un changement des bornes des frontiăres» qui pourrait vou- loir dire: des concessions ă faire ă la France du câtă ALl- sace (7), | 

D'apres doeteur Melun, revenu de Ramnieu-Sarat, nous 
aurions perdu lă-bas 3500 prisonniers du thyphus exantema- tigue; une douzaine de mâdecins tant Allemands que hou- mains sont morts. 

Visite de Stere. Il me communique sa conversation avec 
Carp, qui a commencâ par lui dire qw'aucun des deux n'avaii un engagement queleonque vis-â-vis de Vautre. Bt Stere te- 
nait pour ferme P'appel que Carp avait fait ă sa collabora- tion. Rupture, Carp n'admettaut rien en fait de vote et de terres aux paysans. — Stere affirme avoir eu la confirma- tion que la paix avec le Tzar 6tait faite avec le sacrifice de 
notre Moldavie. 

20 mai. — Je n'ai pas mentionnă les interviews du gene- 
ral Iliescu: la Roumanie victime de Stuermer, qui var un ultimatum a forcâ Pentrâs en camnazne de la Roumanie paă
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ultimatum a silit-o să intre în campanie, când nu era 
încă pregătită. Adovărate sau nu, aceste interviewuri 
sunt o excrocherie politică: Este probabil că  Stuermer 
este mort sau asasinat! Iată acum că pe credinta unor 
gazete ruseşti, se publică că Brătianu acuză pe Stuermer 
nu numai că Va împins la război garantând pentru Bul- 
garia, dar comunicându-i un plan de campanie falşifi- 
cat. Este prea fenomenal, oricare ar fi mentalitatea lui 
Brătianu, de a primi ca existente astfel de revelaţiuni. 

Un fapt, care probabil va servi de punct de sprijin 
al sistemului întreg de apărare, este că, după spusele 
generalul Istrati (prin G. Stirbey), masse mari de .Ruşi 
se atlau în Moldova, în timpul bătăliei dela Argeş şi că 
ele nu s'au mişcat. Aşa Istrati (care în momentul căde- 
rei Bucureştilor se afla cu Socec şi Lambru la Cotro- 
ceni, unde Ştirbey şi Lupu Kostake au vorbit cu ei), 
afirma că âcolo unde se afla o brigadă, Ruşii au adus 
o divizie; că tot aşa era şi în văile vecine cu un corp 
de armată în rezervă la Târgu-Oena şi un al doilea Comp 
de armată de rezervă: în formaţie, mai la nord. Toată 
această massă n'a împins înainte; ba chiar a cedat din 
teren. Aceasta este versiunea militară. 
  

encore prâte. Reels on non, ces interviews sont une escro- 
querie politique. Probablement que Stuermer est mort ou 
assasin€. Voilă maintenant que, sur la foi de journaux rus- 
ses, on publie que Brafiano accuse Stuermer non seulement 
de l'avoir poussâ ă la guerre en se portant fort pour les Bul- 
gares, mais en lui communiquant un plan de campagne falsifi€. 
C'est trop phenomenal, quelle que soit la mentalite de Bra- 
tiano, pour accepter comme existantes de 'pareilles  revâla- 
tions. Un fait qui probablement servira de point dappui â 
tout ca systeme de dâfense, c'est gwau dire du genâral Istrati 
(par G. Stirbey) il y avait de grosses masses russes en Mol- 
davie pendant la bataille de PArgeş et aw'elles n'ont pas 
bougă. Ainsi Istrati (qui lors de la. reddition de Bucarest 
stait avec Socec et Lambru ă Cotroceni, ou Stirbey et Lupu 
Kostake ont caus6 avec eux) affirmait que lă ou il avait 
une brigade, les Russes avaient amen6 une division; qu'il en 
Stait de mâme dans les vallâes voisines avec un'corps d'ar- 
ni6e en râserve ă Targu-Oena et un second corps de râserve 
en formation plus haut, Toute cette masse n'a pas pouss6 en 
avant; elle a mâme câds du terrain: voilă la version militaire.
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21 Mai. — Zilele din urmă s'a scris foarte mult în «Bulkarester 'Tageblatt» asupra stărei îngrozitoare în care sar afla Iaşi şi Moldova. Epidemii grozave, mor- talitate imensă, lipsă de toate, defecţiunea Ruşilor, ete. Credeam mereu că aceste ştiri erau date fără bază seri- casă. Din nenorocire, seeretarul olandez, de Maass, care 
a rămas pentru a păzi legația, francofil, care primeşte gazetele neerlandeze antantiste, a spus lui G. Stirbey că aceste gazete confirmau după «Times» acest tablou atât de negru. Mai există şi un semn exterior ; anarele număr de persoane car au fugit din Moldova; unele 
(Yvonne Ghika de exemplu) şi-au părăsit casele lor pen: tru a fugi la Odessa, altele mergând la Moscova (Scar- 
lat Arion, nepoatele mele) sau, mai ales, în Suedia şi în Danemarcu, 

De pretutindeni se află câţ de mare este numărul 
sărmanilor noştri prizonieri cari au murit. Radu Ivă- 
nescu afirmă că numai în lagărul dela Corabia au murit, 
1000 de soldaţi de tifos exantematic! | 

— Urmez, cu Stere, convorbirea începută Sâmbăta trecută. Ii comunie concesiile de program admise de 

  

21 mai. — Ces jours derniers on a beaucoup 6crit dans le- «Bukarestar Tagblatt» sur T6tat &pouvantable dans lequel se trouvaient Iassy et la Moldavie. Epid&mies eîfroyables; mortalite immense; mangue de tout; exactions russes,ete. Je eroyais toujours ă des nouvelles donntes de chic Malheu- veusement, le secrâtaire hollandais de Maass, qui est restă. pour la garde de la l&gation, francophile et qui recoit les journaux nserlandais ententistes, a dit â Stirbey que ces. , journaux confirment d'apres le «Times» toutes ces tonches- noires. Îl y a d'ailleurs un signe exterieur. C'est le grand hombre 'de personnes qui ont fui ]a Moldavie, les unes (Yvonne Ghika, D. ex.) s'arrachant ă leur mMaisons pour tuire ă Odessa, les autreg gagnant Moscou (Ch. Arion, mes. nieces) ou — surtout — la Suede et le Danemark. De toutes. parts on apprend eombien grand est le nombre de nos pau- *res prisonniers qui onț suceombă. Radu Ivanescu affirme. que mille soldats sont morts de iyphus dans le camp de 
Corabia. 

Visute de Stere. Nous continuons notre conversation com- mencâe samedi. Je lui fais part des concessions de program-
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partidul nostru şi care pot face posibilă o lucrare în comun. Stere răspunde : «Ce garanţii putem oferi noi Puterilor Centrale pentu a spera, în schimb; integrita- tea României ? Ar voi ele oare să reânceapă o experienţă care le-a reuşit aşa, de prost ? O altă dinastie ? Regele Carol n'a sucombat el sub povară şi nu s'a vorbit de de- tronarea, lui?». Teza lui Stere este următoarea ; Această 
țară nu va fi nici odată nimic, dacă trebue să  devie câmpul competiţiunilor între Ruşi şi Europa Centrală ; Pentru a termina, trebue să ne legăm cu blocul Mitteleu- 10pa; Germamia va voi libertatea mișcărilor pentru a avea pe Polonia în sânul ei ; aşa dar România, în orbita 
austriacă ; lucrul ce) mai bun deci este unirea perso- | nâtă- cu Austria ; Impăratul, sau fiul Impăratului, Rege ! al României ; aşa, blocul român — Ardeal-Riomânia Mâie se va stiâige, a 

Ii răspund că cer timp de reflecţiune şi mai ales să 
mă orientez prih conversațiile personale ce voi putea 
avea. La rândul meu, pun întrebarea: «Dacă pacea nu 
vine, dacă, Germanii împing ofensiva lor în Moldova, 
  

me admises par notre parti et qui peuvent rendre possible 
notre travail en commun. Stere riposte: Quelle sarantie 
pouvons nous offrir aux Puissances Centrales pour esperer 
en retour Pintâgrită de la Roumanie? Voudront-elles recom- mencer une expârience qui leur a si mal reussi? Une autre 
dynastie? Le Roi Carol n'a-t-il pas sueccombe 4 la tache eţ W'a-t-on pas parl6 de le detrâner? — La, thâse de Stere est la suivante: Ce pays ne sera jamais rien sil doit deveni: 
champ clos des compstitions entre Russie eţ Europe centrale; 
pour elore,. il -faut, le 'relier ferme au bloe Mittel-Europa; VAllemagne voudra ses coudes franelies pour avoir la Po- logne dans son giron; done la Roumanie dans Porbite au- trichienne; done ce qui vaut le mieux est Punion person- 
nelle avee l'Autriche; PEmpereur ou le fils de PEmpereur — Roi de Roumanie; comme cela, le bloe roumain: Ardeal- 
Grande Roumanie, se resserre, 

Je lui r6ponds que je n'ai pas d'antipathie ă priori et que je demande ă reflâehir et surtout î m'orienter par les con- versations que je pourrais personnellement avoir. Je pose ă mon tour la question: si la paix ne vient pas, si les Alle- 
mands poussent leur offensive en Moldavie, de sorte que
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aşa ea într'o ţară unificată să putem constitui un gu 
ve care ar putea relua firul fostei noastre politici, 
crede el în posibilitatea. reconstituirei unei armate care 
ar fi în stare să reia Basarabia ? Voi putea avea, con- 
cursul lui?» — EI îmi răspunde că da. i 
„- Sterea sperat totdeauna o apropiere (arp-Mar- 
ghiloman-Stere. Cu Carp, nimic de făcut: «Carp vrea 
să dicteze chiar nemților ce au de tăcut?» (sic). Stere 
cere să stăm de vorbă acum:  Maiorescu-Stere-Mar- 
ghiloman, sub condiţia formală a unei disereții abso- 
lute. Fructul  reflecţiunilor noastre va fi baza conver: 
saţiilor pe cari el doreşte să le am la Berlin şi la Viena 
cu ocazia călătoriei mele la Karlsbad. E 

— Fapte caracteristice se desemnează, cu începutui; 
săptămânei : retragerea lui Goutehkow dela ministerul de război după ce a dat alarma că armata rusă se des- compune; retragerea lui Miljukow, obligat să pără- sească afacerile străine, după ce a fost desavuat pentru 
nota lui războinică şi demisia lui Isvolski care pără- seşte ambasada dela. Paris, | 

23 Mai. — Ordonanţa asupra, organizărei financiare 

  

dans un pays unifi€ nous puissons constituer un gouverne: ment qui reprenne le fil de notre aneienne politique, croit- il ă la possibilit€ de reconstituer une armâe et avec elle de tâcher de regasner la Bessarabie? Aurais-je son concours? -— IL me râpond carrâment «0ui». Stere avait toujours es- pâr6 un rapprochement Carp-Marghiloman-Stere. Avee Carp rien ă faire: Carp veut dieter aux Allemands eux-mâmes ce qu'ils ont ă faire! (sic) — Stere demande ă ce que nous cau- sions maintenant: Maiorescu-Stere-Marghiloman, sous la condition expresse d'une diserâtion absolue. Le fruit de nos r6flexions sera la base des conversations que Stere desire que Jaie â Wien et â Berlin 4 Poecasion de mon Karlsbad. 
Des faits caractâristiques marquent le commencement de la semaine: la retraite de Goutehkow du ministăre de la guerre, apres avoir jet le cri -d'alarme que lP'arm&e russe se d6compose; la retraite de Miljukow, oblig6 de quitter les af- faires 6trangtres aprts avoir 6t6 dsavous pour sa note guerri€re, et la d&mission d'Iswolski qui quitte V!ambassade de Paris, 

N
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a ţărei este de neînțeles în textul ei românesc. Semu ca- 
racteristie : nu ţine nici o socoteală de organizaţia finan- 
țelor noastre, în serviciul interior. Vii discuţii în toate 
cercurile : Se vor plăti sau nu se vor plăti în întregime 
cerealele rechiziţionate ? Se pare că contele Praschma 
este ireductibil, celelalte autorităţi sunt pentru plata in- 
tegrală. | 
„24 Mai, — Nimic pe diversele fronturi. Atacuri 

franco-engleze respinse ; pe Isonzo, calm relativ, după 
11 zile de lupte înverşunate.— Evenimentul pare a fi 
discursul prinţului Liwow către gazetari, anunțând că, 
pe frontul rus armistițiul de fapt nu mai poate să con- 
tinue şi că onoarea Rusiei cere să se reia ostilitățile. 
Dealtminterea se şi vorbeşte de o ofensivă rusească. 
Mackensen a vizitat frontul ; spitalele de etapă au tost 
evacuate la Bucureşti; ofiţerii în concediu sunţ trimişi 
la front; un locotenent care a adus o scrisoare Valenti- 
nei Lahovary i-a spus că era în concediu, dar că de-c- 
dată a primit ordinul să se ducă pe Siret. 

— Se anunţă demisia lui Tisza. Tânărul .baron 

  

  

23 mai.—Ordonnance sur Porganisation financicre du pays: 
incompr6hensible dans le texte roumain. Signe distinctit : 
tient aucun compte de notre organisation des finances, ser- 
vices int6rieurs. Vive discussion . dans tous les cerelesz 
payera-t-on, ne payera-t-on pas en enţier les cârâales r6- 
quisionnâes ? I] paraît que est le comte Praschma qui est 
ie Monsieur irreduetible; les autres autorites sont pour le 
payement integral. ! 

24 mai. — Rien sur les fronts de guerre. Attaques: fran- 
caises et anglaises repoussâes — sans envergure; sur Isonzo, 
aprăs onze jours de :combat, calme relatţif. L'&vine- 
ment semble tre le discours du prince Lwow aux 
jeurnalistes, annoncant gue Parmistice de îait sur le 
front russe ne pouvait pluscontinuer et que L'honneur 
de la Russie €tait interessce ă la reprise des hostilitâs. On 
parle d'ailleurs d'une offensive russe; Mackensen a visit& 
le front; les hâpitaux des 6tapes ont 6t6 &vacus sur Buca- 
rest; des officiers en congâ sont envoyes sur le front; un 
lieutenant qui a apportă ă Valentine Lahovari une lettre, a 
dit qu'il 6tait en conge et que subitement on lui a donn& 
Vordre de se rendre sur le Sereth. 

On annonce la demission de Tisza. Le jeune baron Groe-
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Groedel, a cărui familie este foarte legată cu primul ministru, crede că Tisza fiind prea declarat înt”o anu- mită direcţie, retragerea lui este o manoperă pentru gu: 
vern, dar că tot el va fi inspiratorul. 
„— Fără publicarea vreunei ordonanţe, fără vreun 

ordin general cunoscut, se impun oraşele şi satele la o contribuţie de ouă. Buzăul este taxat la 15.000 bucăţi pe 
săptămână. La moşia mea Puţineiu (Vlaşea), un ţăran fruntaş a făcut 6 zile închisoare la Giurgiu fiindcă 
n'a predat numărul de ouă la eare a fost impus! 

Fiind silit să ies astăzi, am cutreerat unele mahalale 
ale oraşului. Sunt mirat de curăţenia străzilor. Fiecare 
mătură, curăţă, stropeşte cu un ze] extraordinar. Nu- 
merile caselor sunt vopsite din nou, puse în ordine şi aparente ;' la fiecare colţ de stradă o placă nouă indică 
numele străzei şi numărul circumseripției. Este extra: ordinar ce se poate dobândi cu ordine şi disciplină. 25 Mai, —— Asupra retragerii lui “Tisza: conflictul, real sau aparent. s'a produs pe chestia legei eleatorale. Tisza luase poziţie, printr'o scrisoare adresată gazetelor, 
în contra lărgirei, dreptului de vot. In realitate, după 

del, dont la familln est tres lise avec le premier ministre, eroit que Tisza, 6tant trop dâclart dans une certaine direc- tion, sa retraite est une manoeuvre pour donner de Pair au gonvernement, mais qu'il conţinuera â &tre Vinspirateur. 
Sans ordonnance publice, sans un ordre genâral connu, on impose les villes et les campagnes ă une contribution en ceufs. Buzeu est taxe ă 15.000 pieces par semaine. A. Putineiu, un paysan «fruntaş» a fait six jours de prison ă Giurgiu pour ne pas avoir livr6 le nombre d'oeufs auquel il avait &t€ impos€. 
Pour mes sorties, ayant des visites â rendre, j'ai par- vouru certains quartiers de la ville. Je suis 6tonn€ de la proprete des rues. Chacun balaye, nettoie, arrose avec un zele extraordinaire. Les numeros des maisons repeints â neuf et bien en ordre eţ apparents; ă chaque coin de rue plaques indiquant le nom de la rue et le numero de la circonseription. Ce qw'on peut tont de mâme obtenir avec de Pordre et de la discipline, | 
25 mai. — Sur retraite de Tisza; le conflit râel ou appa- rent s'est produit sur Ja question: de la loi €leetorale. Tisza uvait pris position, dans une lettre aux  journaux, contre 
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părerea mea, Czernin, la al cărui loe râvnea 'Lisza, trebue 
să fie acela care la răsturnat; scrisoarea Impăratului, 
cordonul St. Ştefan, dat ministrului de abea sosit la 
putere, indică o favoare imperială de care Czernin ştie, 
de sigur, să se folosească. Nu se vorbeşte — din fericire 
pentru Români, — de Appony printre succesorii posibili. 

— Toţi cei pe care-i văd sunt excitaţi contra lui Carp. 
Singur Arion pledează teza ciudată, că dacă Carp merge 
la Berlin, cum este povăţuit să o facă, trebue neapărat 
să-l însoțesc eu. Chiar el, zice Arion, nu ar vrea să se 
ducă singur. Iar în privinţa proectelor reacționare ale 
lui Carp, fleacuri : Arion este sigur că Carp va ceda pe 
toate punctele (?). 

— Intâlnind pe d-na Lydia Phalipescu, d-sa îmi 
dă ca o veste sigură că Germanii înţeleg că au luat-o pe 
o cale greșită şi că boala mea i-a îngrijorat, foarte mult Domnul Horstmann, mâna dreaptă a lui Mirbach, mi-a 
scris imediat pentru a-mi cere să-] primese la dejun 
«spre a vorbi liniştit de diferitele probleme cari îl preo- 
cupă în momentul de faţă». 

— Luptele pe Isonzo au reînceput cu toată înver- 
Şunarea, 
    

VElargissement du droit de vote. Au fond, ă mon avis, c'est Czernin, dont Tisza convoitait la place, qui doit Vavoir d&- barqus; la lettre de YEmpereur, le cordon de «St. Etienne» 
au ministre ă peine arrivâ au pouvoir, indiquent une fa- veur imperiale dont certainement Czernin doit savoir user. On ne parle pas, heureusement pour leg Roumains, d'Appony parmi les successeurs possible, 

Tous ceux que je vois sont excitâs contre Carp. Arion 
seul plaide la these bizarre, que si Carp se rend ă Berlin, ainsi qu'on Py pousse, je devrais certainement  Paccom- pagner. Lui-mâme, dit-il, ne vondraiţ pas aller seul. Quant aux projets r€actionnaires de Carp, vâtilles: Arion est cer tain que Carp câdera sur tous les points. 

_Rencontr6 Madame Lydia Phillipescu. Nous parlons de ce sujet. Elle me donne comme «un tuyau certain» que les 
Allemands comprennent qu'ils ont fait fausse route et que ma maladie leur a donnâ beauconp d'inquistude. Mr. Horst- 
mann, le bras droit de Mirbach, ma de suite 6erit pour me demander ă dâjeuner afin de «causer tranquillement de dif. f6rents probl&mes. qui Poceupent en ce moment». 

La bataile de V'Isonzo a repris avec grande violence.
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— Ne explicăm, foarte deschis, cu Horstmanm a: 
supra, diverginţelor cu Carp. Horstmann recunoaşte că. 
programul lui Carp este o imposibilitate: «Domnul 
Carp este mai reacţionar ca cel mai reacţionar dintre 
Prusac. (A citat numele contelui Westarp). — Horst- 
mann arată multă solicitudine pentru Stere, a cărui ga- 
zetă ar dori să o ajute. El deploră piedicile pe care le 
„pune Carp la apariţia ei. (Aceasta, este „confirmarea 
plângerei pe care o formulase Stere). Horstmann mă 
întreabă dacă pot conta pe Stere, şi îmi adaugă : «Sun- 
tem foarte fericiţi de a face cunoştinţa ilustrului donin. 
Maiorescu!» Horstmann va, luat masa, Liuni, cu Maiores- 
leu la mine. Imi confirmă că ideia uniunei personale cu 
Austria este văzută la Vieiia “Gu ochi foarte favorabili, 
dar el se îndoeşte să -fie bine: primită la Berlin. Dealt- 
mintrelea, Viena este prea departe. pentru ca să se poată 
face o bună administraţie, Ce ar fi aci? Un Statthalter? 
(Locţiitor Domnesc). El emite ideia ciudată -ea prin- 
ţul de Schânburg (cel din Moldova) să fie Rege; e bogat 

„şi vorbeşte româneşte.—Căderea lui Tisza este evident 
“0 lovitură a lui Czernin: nouă ne place aceasta; aecen- 

  

Conversation avee Mr. Horstmann. Nous nous expliquons 
tr&s ouvertement avec Mr. Horstmann au sujet des diver- 
gences avec Carp. Horstmann reconnaît que le programe 
de Carp est une impossibilit: «Mr. Carp est plus râaction- 
naire que le plus reactionnaire Prussien». Il a cit le nom du 
comte Westarp. Il marque beaucoup de sollicitude pour 
Stere. dont il voudrait aider le journal; îl dâplore les entra- 
ves que Carp met ă lapparition de ce journal. (C'est la con- 
firmation de la plainte quw'avait formul Stere). Il me de- 
mande si je puis compter sur lui: «Nous sommes tr&s heu- 
reux de faire la connaissance de Lillustre Mr. Maiorescu». 
(Ces messieurs dâjeunent lundi ensemble chez moi). Horst- 
manu me confirme que Pidâe de lunion personnelle avec 
Autriche est tres favorablement .vne ă Wien, mais îl doute 

qw'elle serait bien accueillie â Berlin. D'ailleurs, Wien est 

bien loin pour qwune bonne administration puisse se faire. 

Qwaurait-on ici ? Statthalter? I]. emet, lâtrange ide du 

Prince de Schânburg (celui de Moldavie) comme Roi; il est 
riche et parle. roumain. La chute de Tisza est 6videmment 
un coup de Czernin; nous aimons cela; Paceentuation de
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tuarea Austriei şi a umei persoanlităţi este excelentă „Pentru noi; aceasta va da un sprijin Cancelarului. pen- tru a rezista militarismului, Militarii noştri fac prea multă politică. (Mereu cearta, civilo-militară, care se Simte peste tot în cercurile germane.)—Horstinana re- cunoaşte că soluţia propusă; de Virgil Arion, aşă zisă a lui Bussche. adică un guvern provizoriu instalaţ chiar de astăzi, cu ţara tăiată în două, nu este o soluţie  se- „rioasă. Raporturile dintr autoritatea “militară şi «umbra de guvern ce o aveţi acum», sunţ şi aşa destul de grele; ce ar fi dacă ar fi un guvern real? o. 
— G. Stirbey îmi comunică; Hentsch a primit o seri- soare dela guvernul german asupra stărei foarte rele a prizonierilor noştri în Germania; ai, fost şi cazuri mor. tale; trebue să le trimitem hrană de aci; se pun vagoane la disploziţia, noastră; oraşul va trimite un tren de po- rumb; vom face un depozit la Craiova şi unul la Bucu: reşti. Acuma se înţelege ce foamete trebue. să domnească în Germania ! : p Dia 
26 Mai. — Soseşte archiducele Frederic, fost coman- dant-şef al'armatelor. austriace. S'a pregătit pentru dân- 

  

    

LAutriche et d'une personnalită est excellente pour nous; cela donnera de Yappui âu Chancelier pour râsister au milita- visme de. chez nous: nos militaires' font trop de politique, (Toujours la querelle civils-milițaires qw'on sent partout dans les cercles allemands). Il reconnaît que la solution: pro- pos€e par Virgile Arion, sit disant solution ds Bussche: un „ 'gouvernement provisoire iustall6  dâs aujourd'hui avec le pays coupâ en deux, n'en est pas une. Les rapports entre les autorites militaires et «l'ombre de gouvernement que vous avez» sont assez .difficiles comme cela; que serait-ce si] Yy avait un gouvernement râel? a Stirbey me communique: Hentsch a regu une lettre du gouvernement allemand sur le tres mauvais. €tat de nos pri- sonniers en Allemagne; î7 Y en a des cas mortels; îl “faut qu'on. leur envoie de la nourriture dici; on met des wWagons ă notre disposition; la ville va envoyer un train de mais: nous ferons un. dâpâ ă Craiova et un ă Bucarest. 'On com- prend maintenant quelle disette il doit y avoir en Allemagne! 26 mai. — Visite de PArchidue Fred6ric, ancien comman- dent en chef des armâes autrichiennes. On a prâparâ pour lui 

35%
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sul casa lui A. Flor&stu. Va sta, pare-se, până Luni, Se 
zice că este invitat de Mareşalul, 

Se mai anunţă că Bethman-Hollweg şi Czernin se 
vor duce împreună la Constantinopole pentru a înapoia. 
vizita Marelui Vizir. 'Trebue să fie vorba de vre-un hap 

„pe care trebue să-l înghită Sultânul. 
Noul atac italian n'a dat nici un rezuitat. Italienii 

au pierdut chiar vre-o 4000 de prizonieri. | 
„_.— Arestările au începuţ din nou. Din nou a fost 
internat, I. Zanne şi au mai fost închişi: Morandini, 
Mişu Antonescu, de abia sosit dela Buzău, Dumitreseu- 
Bumbeşti dela Băncile populare, Stoica dela Industrie 
şi multă lume mai măruntă. mai ales takişti. Aceasta 
nu seamănă de loc cu ce mi-a spus Hentseh ! 

21 Mai. — Atcliidueele este. plimbat peste tot în 
oraș. Nu ştiu care, din poliţia germană sau din poli- 
ţia română, are ideia ciudată să nu lase circulaţia 
liberă decât pe o singură parte a străzilor şi opreşte să 
se deschiză ferestrele său să stea cineva, la fereastră! 

— După «Russkija Wiedomosti» se telegrafiază din 

  

la maison A. G. Florescu, Sâjour, parait-il, jisav'ă lundi. In- 
vită, dit-on, par 18 Feldniar6chăl. 

On annonc aussi que Bethmana-Hollweg ei Czernin se 
„rendenţ ensemble ă Constantinople, rendre au Grand Vizir 
visite. Îl doit certainement &tre an&stion de faire avalar une 
couleuvre au Sultân. | | 

L'attaque nontelle italienne n'a rien doing. Les Italieis 
ont meme perdu 4000 et quelques prisonniers. | 

_Les arrestations oat repris bon train. On a de nouveau 
interns J. Zane, on a pris Morandini, Michel Antonescu â 
peine dâbarqu6 de Buzau. Dumitrescu:Bumbeşti des Banques 
populaires. Stoika de Industrie et beaucoup de petit monde, 
surtout des takistes. Cela ressemble si pew avec ce que 
m'avâit dit Hentsch! . 

21 niai. — LrArchidue est partout proinen6 en ville. Ja 
ue sais, de la police allemande ou de la police roumaine. 
qui a eu la saugrenue idte de ne laisser eiteuler que d'ah 
câtă des rues et d'interdire sur tous les pareours d'ouvrir 
les fenâtres et de se placer aux fenâtres! N 

Selon le <Russkija Wiedomosti» on telegraphie de Berlih
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Berlin că naționaliștii conduşi de Iorga, ţinând. la Iaşi 
o întrunire antisemită, au fost atacați de sociălişti sus- 
ţinuţi de Ruşi. Naţionaliştii au fost bătuţi şi puşi pe fugă şi Iorga rănit de un glonte (2). Guvernul se zbate neputincios, comitetul soldaților ruși având de fapt pu- 
terea. Să fie oare adevărat? | 

— Lupu Kostake. îmi face o nouă şi lungă vizită. 
E îmi anunţă: că se va plăți grâul reehiziţionat cu pre 
țul întreg; — că a înscris în buget mai multe milioane 
pentru o mulţime de lucrări, printre cari -terminarea, Mărcuţei (1 şi jum. mil.); — că Hentsch a comunicat lui 
Carp, cu autorizare de a o repeta. că toţi prizonierii noştri vor fi puşi în libertate şi repâtriaţi (17). Mai mu, 
el.mă ia la o parte, căci era şi Beldiman de faţă, şi mă în- 
Qeamnă să mă hotărăsc în grabă, (presupun a vedea pe 
Carp), căci timpurile se apropie şi mari evenimerite se 
prepară pentru România. <Moldova va fi curățată»—, el 
nu poate să spue mai mult. 

28 Mai. — Dejun la mine: Mirbach, Horstmann, 
Maiorescu, G. Știrbey, C. Arion, Mirbach: carea avuţ 

  

“ue les 'nationalistes conduits par Iorga, ayant ţenuâ Iassy une runion antisemite, ont 6t€ attaqguâs par les 80- cialistes dont les Russes aaraient pris le parti. Les nationa- listes ont 6t5 battus et mis en fuite et Iorga blesse d'un Coup de feu (?!). Lie gouvernement se abat dans Vimpuissance, le comită des soldats russes ayant Ja force de fait. Est-ce vrai? Lupu Rostake. me fait nouvelle longue. visite. Il m'ap- fohce: 1) qu'on va payer les bles r6quisitionnăs prix '&p- tier;; 2) qu'il a inserit dans le budget an itas de millions Dour un tas de travaux dont achâverment de Marcutza (1% millions); 3) due Hentsch a communiqu€ î Carp, avec au- torisation de.le râpâter, qwon va. mettre en liberte et repa- trier tous nos prisonnniers (! ?). De plus, me prenant â 
Vâeart, puisque Beldiman 6tait en tiers, il me presse de me decider (ă voir Carp, je suppose), car les temps sont pro-- ches et que de granda &vneiments- se prâparent pour _la Roumanie. «La Moldavie sera netoyâey: il men peut dir 
plus long, 

a 
28 mai. — Dejenner chez moi: “Mirbach, Horstmann, MA- ioreseu, Stirbey, Arion. Mirbach a eu un trăs long entre-
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:0 foarte lungă întrevedere cu Maiorescu, îmi comunică 
“bucuria lui că a avut această întrevedere. 

Spre marea mea surprindere, ei. m'au întrebat dacă 
ştiam ceva de zvonul retragerei lui Bethmann-Hollweg, 
care circulă în oraş; căci ei nu ştiu nimic. Această nou- 
tate mi-a fost transmisă eu adaosul că Ludendorff “era 
numit în locul său. Mai în urmă sa spus că generalul 
de Gallwitz era succesorul lui. 

Marbach nu crede în punerea în libertate a prizo: 
nierilor şi sfătueşte să nu se răspândească această ştire. 
E] mă îndeamnă cu oarecare insistență să revăd pe 
Hentsch, care trebue în curând să plece la Cartierul Ge 
„neral. Ministrul părea, impresionat de argumentarea, lui 
„Maiorescu: Abdicarea Regelui Ferdinand. posibilă şi 
poate necesară, — dar decăderea Prințului Carol ar fi 
un rău precedent: în mijlocul înălţărei democraţiei, este 
oare util să se măture dinastiile ? | 

— Archiducele Prederic pare a fi venit pentru a 
sonda dacă terenul era prielnice unei vizite a Impăra- 
tului Carol, care va veni la Bucureşti. Arhiducele a fost 
mirat de ţinuta generală: «El nu se: mai credeă în țară 
inamică.» 

  
tien avec Maiorescu; il m'a dit.la joie de Pavoir eu. A mon 
grand 6tonnement, ces Messieurs. m'ont demand€ si je. sa- 
vais quelqgue chose du bruit qui courait en 'ville de la re- 
traite de Bethmann-Hollweg; eux n'ont aucun  renseigne- 
ment. Cette nouvelle m'avait 6t6 transmise avec complâment 

-que Ludendorf €tait nomme ă sa place. Depuis on a dit que 
c'âtait le gensral de Gallwiţz qui €tait, le suceesseur, | 

Mirbach ne croit pas ă la mise en libert€ des prison- 
niers et conseille de ne pas râpandre la nouvelle. Avec une: 
certaine insistance il me conseille de revoix»  Hentsch, 
qui doit partir bientât pour le Quariier Gânâral. Le mi- 
nistre semblait impressionn& par Pargumentation de Maio- 
rescu: abdication du Roi Ferdinand, possible et peut-âtre- 
nâcessaire, — mais dâchâance aussi de Carol mauvais prâ- 
câdent: au milieu de la democratie montane est-i] utile 
de degommer les dynasties ? - 

PD Archiduc Frederic semble âtre venu en sondeur pour 
juger si le terrain se prâtait ă une visite de VEmpereur 
Charles, qui viendra ă Bucarest. IArchiduc a €t6. 6tonn€ 
de la tenue gânârale: il ne se croyait plus en- pays ennemi.
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—L2igara-Samurcaş, se plânge amar. de Lupu Kos take. E] are un diferend cu Komandatura în privinţa unui ovrei, Mendel, interpret, dat afară, de el pentru abuz de încredere şi pe care Komandatura vrea să i-l impue. Lupu, în loc să-l acopere, îi reproșează «că iar te-ai ambiţionat.» 'Tzigara, vorbeşte de demisie. - 

23 Mai. -- Domnul Dendramis, seerttar girant al legaţiunei elene, vine dela Berlin. Acolo au avut ve: demonstraţii colosale, şi 300.000 de lucrători au ma- nifestat şi au obţinut raţia de pâine îndoită pe care o cereau. Starea, socială în Germania, este de îngrijorat. Lipsese toate: un ou pe săptămână de familie (sic)! Am văzut cartela, de pâine a domnului Dendramis: 160 de gr. pe zi. «Contrastul, îmi zice el, cu tratamentul larg al Românilor este foarte mare. S'au purtat foarte bine cu D-voastră». Viaţa este încă mai grea în Grecia; sa în: cercat să se facă pâine din stafide (?). Zaimis a primit toate condiţiile Antantei: poliţia sub supravegherea; Francezilor; poşta sub a Italienilor şi marina, sub Em- glezi; numai Ruşii nu Sau amestecat. Dar Regele George continuă să aibă o mare popularitate. 

    

Plaintes amâres de Tzigara contre Lupu. Il a un diffe- rend avec la Kommandantur au sujet dun juiţ; Mend!, interprete, renvoy6 par lui pour cause d'abus de confiance et que la Kommandatur veut lui imposer, Lupu, au lieu de le couvrir, lui reproche ciar fe-aj ambiţionat», Tzigara parle de dâmission. | | 29 mai. — Dendraris, s6cretaire gârant de la l&gation de Grece. Il vient de Berlin. Il ya eu des demonstrations 

famille et par semaine (sic). Jai vu la Brot-Karte. de Mr. Dendramis: 160 grammes par jour; le contraste, me di- sait-il, est grand avec le traitemenț; large des Roumains. «On s'est trâs bien conduit avec vous». La vie est plus atroce en Gr&ce; on a essay6 de faire du pain avec du raisin sec (9). Mr. Zaimis a accepte toutes les conditions de PEntente: la police sous la surveillance des Francais ;. les vostes sous celle des Italiens et les câtes (la marine) sous elle des Anglais; les Russes seuls ne se sont mâl6s de rien. Mais le Roi Georges continue ă avoir une immense POpu- larită. 
, -
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— «Pester Lloyd» anunţă că la conferinţa socialiş: 
tilor din Stockholm, România va fi reprezentată de N. 
Cocea şi Bujor! Mai mult chiar, Brătianu ducându-se 
la Iaşi. a luat pe Bujor cu el. | 5 

—- Un scandal în administraţia  aprovizionărilor. 
Căpitanul Albrecht, despre care șe zicea mult bine e 
trimis pe froni; Zehender. Simons, ajutorul lui Albrecht, 
şi Pauker sunt arestaţi. Se pare că este. o afacere 
mare de făină. Dobrescu şi Darvari îmi spun că Be 
rindey joacă un rol urât şi că totul ar fi montat de 
dânsul în contra lui Verzea. Peste tot suflă un vânt d 
intrigi foarte trist. 

30 Mai. — 'Toţi prefecţii sunt la Bucureşti pentru 
bugetele lor. Au venit să mă vadă: Petre Polimeride, 
care nu-şi ascunde drapelul politic în buzunar, Fortu- 
nescu, Tamara, Culcer, St. Frumuşeanu.. Toţi sa- 
tisfăcuţi de raporturile lor cu autorităţile germane, dar 
din nenorocire, toţi de acord pentru a conveni că peste 
tot unde s'a prădat, ţăranii noştri sau locuitorii din ma- 
halale sunt autorii. Mi se spune : «Orice casă părăsită 

  

Le «Pester Lloyd» annonce qu'ă la conference des so- 
cialistes de Stockholm, la Roumanie sera representce par X. 
Cocea et Bujor ! Bien mieux, Bratiano, se rendant ă Jassy, 
+ amen€ avec lui Bujor. 

Un scandale dans Padministration des approtisionne- 
menis. Le capitaine Albrecht, dont on disait du bien, est 
envoye au front. Zehender, Simons (adjoint de Albrecht) et 
Pauker sont arrâtâ. C'est une grosse affaire de farines, 
parait-il. Dobreseu et Darvari me disent que Berindey joue 
un vilain role et que tout est mont6 par lui contre Verzea. 
Il y a partout un vent d'intrigues bien triste. 

30 mai. — Tous les prefets sont & Bucarest pour leurs 
budgets. Sont venus me voir Petre Polimeride, qui ne met 
pas en poche son drapeau politique, Fortunescu, 'Tamara, 
Culcer, St. Frumuseanu. 'Tous satisfaits de leurs rapports 
avec les autorites allemandes. Mais tous, malheureusement, 
d'accord pour convenir que partout oi on a pill€, ce sont 
nos paysans on nos habitants des faubourgs qui ont pille. 
On me dit: toute maison abandonnde par son proprictaire a €t6
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de proprietarul ei a fost o casă devastată ; devastatorii au avut chiar răbdarea să rupă tapetele depe ziduri», o — Buletinul. vorbeşte de semne -de atac pe frontul ruso-român. Alaltăeri se făcea menţiune în . buletinul român, de activitate de aviatori pe front. Egim, oare din amorţire ? 
_— Am văzut pe colonelul Hentsch, care mi-a acor- dat tot ce am ceruţ pentru Crucea Roşie. Dar nici un cavânt de politică; nici măcar călătoria la Karlsbad n'a dat prilej la aceasta. Hentsch pleacă la Cartierul Ge- neral. _ - 

— Contele Praschma a cerut să mă vadă; pleacă şi el cu Hentsch «în serviciu», Ca cereale de export sum aproximativ 100.000 de vagoane, mai ales. grâu; mai mult decât sperau ei să găsească. Se ia puţin porumb, ținându-se seamă de proasta recoltă probabilă a anului acesta. El crede posibilă şi Chiar probabilă, retragerea lui Bethman-Holiweg, al cărui succesor ar fi Gallwitz. O pace făcută de un general, şi mai ales de un general norocos, va, fi mai lesne acceptată de socialiştii cari se află în rândurile armatei şi generalul e mai necesar pen- 

  

  

    

une maison dâvaştite; les Pillards ont eu mâme la patience: d'arracher les Papiers des murs, Le bulletin parle de manifestation dattagues sur le front russo-roumain, Avant hier il ctaiţ fait mention (bul. roumain) d'activită d'aviateurs sur le front. Sortirait-on, de la torpeur? 
” Vu le Colonel Hentsck qui m'a accord6 tout ce que jaj demand6 pour la Croix Rouge, ete. Mais pas un mot de po- litique; le voyage de Karlsbad n'a mâme pas fourni une oceasion. Hentsch se rend au quarţier genâral. Le comte Praschma a demand â me voir ; il. part aușsi avee Hentsch «in Dienst». Comme cârâales ă expor. ter, il y a environ 100.000 vwagons, principalement du “bl ; plus qu'on n'avait pens6 en trouver. On prend peu de mais en vue de la mauvaise râcolte probable, pour cette annâe, de, cette cârâale. I] croit possible et probable Ia retraite de Bethmann-Hollweg et ce serait de Gallwitz qui specederaiţ. Une paix faite par un gensral et un gânâral heureux sera plus facilement accepte par les socialistes qui sonţ dans les rangs de Parmâe et le gen6ral vaut mieuz pour
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tru împrejurările cari vor urma pacea. (Textual). In 
-ceeace priveşte România, sa vorbit de judeţele dela gura 
Dunărei, pe cari, având în vedere ideile: socialiștilor, 
poate că Rusia le va ceda. (?). Prasechma admite conţi-i 

„nuarea dinastiei eu Carol. El m'a întrebat chiar, dacă 
nu cred că Regele Ferdinand, îndreptat de nenorociri» 
ar fi admisibil. — Rea impresie face Grig.: Cantacu- 
Zino, care irită pe toată lumea. în comisii cu reclamaţiile 
lui interesate; afirmă 'că Germania a dat bani pentru 
«Minerva». Notez ambele fapte care rees din această pante 
a convorbirei noastre cu sensul precis, în definitiv 
foarte jignitor, pe care-l aveau. Praschma este foarte 
mirat că Cantacuzino reprezintă Băncile populare în' 
comisia, mixtă, - 

31 Mai. — Dejun la Doamna Lydia Philipescu 
cu Praschma, Horstmann, domnişoara von Arnim, fa- 
milia Radu Rosetti. Doamna Philipescu îmi voibeşte 
de numeroasele plângeri ale Germanilor în contra lui 
Grigore Cantacuzino şi de greşelile lui. 

Profit de ocazie ca să rog pe Praschma, care pleacă 

  

les circonstances qui suivront la paix. (Textuel). Au sujet 
de la Roumanie, on a eaus6 des dâpartements des bouches 
du Danube qui, vu les idâes des socialistes, peut-âtre la. 
Russie les căderait-elle (7). Prasehma admet la -eontinuită 
de la Dynastie avec Carol. Il m'a mâme demand si je ne 
pensais pas que le Roi Ferdinand corrigă par le malheur 
ne serait pas admissible. Mauvaise impression de Grâgoire 
Cantacuzâne, qui dans les commissions irrite tout le monde 
avec ses rtelamations interessâes ; affirmation: que pour la 
«Minerva» PAllemagne a donns de Vargent: je retrace les 
deux faits se dâtachant de cette partie de notre. conversa- 
tion avee le sens prâcis, au fond trâs blessant, qu'elle avait. 
Tres 6tonn6 que dans la comnisşion mixte Caniacuzâne 
fât le repr&sentant des banques populaires. a i 
„31 mai, — Dâjeuner chez M-me Lidya Philipescu avec 
Prasehma, Horstmann, M-lle WArnim, la famille Rodolphe 
Rosetti. .. | 

M-me Philipesecu me parle des plaintes nombreuses des 
Allemands contre Grigutza eţ ses niaiseries cupides. 

Je profite de Poceasion pour prier Praschma, qui part
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mâine la, Berlin, -să se intereseze şi să interesâze  cercu-: rile diriguitoare de soarta prizonierilor noştri. din Bul- garia. Ni sa adus de curând 180 nenorociţi, întorşi din Monastir, cari sunt adevărate zdrenţe. omeneşti ; rănile | lor sunt -pline de viermi ; în ultimul grad de slăbiciune. din cauza foamei... Ei au făcut parte din contingentul întrebuințat la Monastir pentru facerea tranşeelor ; după spusele lor, majoritatea dintre ei au. pierit de frig şi epuizare! | 

1 Iunie. — La Maiorescu am avut o întrevedere cu Stere. E] pledează, cu multă căldură, teza tatălui lui Maioreseu şi a lui Aure] „Popovici. Printre argumentele lui, unul singur atrage atenţia noastră şi merită a fi verificat : uniunea, personală este singurul mijloc de a, scăpa Dobrogea, care, fără aceasta, va fi dată întreagă Bulgariei. Dacă Austria ține la, acest proiect, poate că acesta vă, fi mijlocul de Presiune care se va exercita asupra noastră şi care este conform atitudinei favora- bile Bulgariei, pe care a avut-o Austria în 1913. 
— Cu privinţă la seandalul făinei la comisia. de 

  

    

demain pour Berlin, de sinteresser et dinteresser les cer- cles dirigeants sur le sort de nos prisonniers en Bulgarie. On vient de nouş remetire 180 malheureux retour de Mo- nastir, qui sont des loques. humaines ; leurs plaies ont des vers; le dernier degră de la reduction par la faim.. Ils ont fait partie du contingent employt â Monastir pour faire “des tranehâes; la majorite, ă leurs dires, ont peri par le froid et P&puisement ! 
1 duin. — Entrevue avee Stere et Maiorescu chez cs- Imi-ci. Stere avea beaucoup de chaleur plaide sa these, qui tut celle du păre Maioreseu et d'Aurile Popovici, Parmi “ses arguments, il y en a un sur lequel nous tiquons et qui demande verification: Punion personnelle est le seul mo- yen de sauver la Dobrogea qui, sans cela, sera donne en- tierement ă la Bulgarie. 
Si PAutriche tient ă ce projet, peut-âtre y aura-t-il lă le moyen de pression qgii'on exercera sur nous et qui est logi- Quement conforme ă Pattitude favorable ă la Bulgarie qu'a eue LAutriche en 1913. 
Seandale des farines ă la commission d'approvision- nement. Albrecht. 6loign6; les uns' le disent en prison; Mau:
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aprovizionare : Albrecht a, fost îndepărtat şi înlocuiţ cu 
intendentul Zacherl. Dar Zehender. Simons şi alţi com: plici ai lor sunt arestaţi. Este vorba de pâinea de o singură calitate cu o reducere de preţ. De două zile a izbucnit această afacere, iar Dobrescu şi Darvari sunt indignaţi de atitudinea avută de Berindey de data a- ceâsta ca şi de câte ori a avut neînțelegeri cu primarul * Verzea, | 

2 Iunie. — Ni se dă textul discursului Impăratului 
Carol la deschiderea Reichsratului la Viena. Foarte de- mocratie. Promisiuni de libertăţi şi de egalitate pentru 
toate popoarele lui. La început. o notă specială pentru 
Bohemia, iar la sfârşit o altă notă, apăsată, pentru Un: 
garia. El menţionează şi compromisul : or acest com- 
promis, prelungit de Tisza cu forme legale, este unul 
din atacurile cele mai vii ale minorităţei parlamentare din Budapesta în contra lui Tisza. Discursul este paci- fist. Ca bucată literară, lung şi descusut. 

3 Iunie. — In fine Litzica a fost îndepărtat dela In-' strucţia Publică şi înlocuit cu Virgil Arion. Lupu, care 
e DT 

Da 

tres pensent qui] s'est suicide; le capitaine est remplace par lintendant Zacherl: Mais Zehender, Simons et d'autres com- " parses sont arrâtes. I] est question d'un pain unique et d'une r6duction du prix. ]] Yy a deux jours que Paffaire a 6clatg. Dobrescu eţ Darvari sonţ indignâs de l'attitude que Berin- dey â eue dans cette affaire et dans tous ses autres demâl&s avec le maire Verzea. 
” 

2 juin. — Ouverture ' du Reichsrat ă Wien. On nous donne le texte du discours d'ouverture, de lEmpereur Char- les. Tr&s d&mocratique. Promesse de libertă et d'6galite pour tous ses peuples. Eu commencant, une note spâciale pour la Boh&me; en finissant, une autre note appuyâe pour la Hongrie. Il y esţ fait mention du compromis : or ce compromis, prolong par Tisza en des formes l&gales. est une des plus vives attaques de la minoritt parlamentaire de Budapest contre Tisza. Comme morceau littâraire, long et decousn | | i " 3 juin. — Litzica est enfin renvoye€ de I'Instruction Pu- blique .et remplac€ par Virgile “Arion. Impu, qui a dîn€
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a prânzit la mine, nu mi-a suflat nici o vorbă despre aceasta, Deunăzi, vorbind cu Maiorescu, el mi-a spug 
cu vehemenţă: «Dar Virgil Arion este o canalie» La 25 Mai, lui Horstmann, care mă întrebase ce fel de om 
este Virgil „ion, eu i-am răspuns: «Acel care îi va 
oferi onorarii bune şi un portofoliu, îl va, avea». 

— Bietul Hinna se zbate pentru a încerca de a ob- 
ține schimbări în ordonanța asupra justiţiei. Consilierul 
juridice german Freltz, spunându-i mereu că ar întârm:- 
pina o rezistenţă mare la concesiunile judecate. ca ae- 
ceptabile de el, Hinna a cerut o audienţă Mareşaluiui, 
audienţă care i-a fost refuzată. Print'o scrisoare sem- 
nată de F'reltz, Hinna este invitat a se adresa lui. 
Membrii «Umbrei de guvern» (cum a fost botezat de 
Hoistmann) pe care Pa instituit Carp, se bucură în a- 
devăr de. un credit strălucit ! 

— O broşură împrumutată de Papamihalopol lui 
Kiriacescu ne dă, din sorginte oficioasă, explicaţii a- supra Cioenirii car6 a avut loc la Atena la 1 Dec. 1916. 
Amiralul Dartige du Fournet a pretins dela guvernul 

chez moi, ne m'en â pas squffle mot. L'autre jour, en cau- sant avec Maiorescu au sujet de Virgile, il m'a dit avee vehemence: «Virgile Arion? dar este o canalie !» Le 25 mai, Horstmann m'avait demand quel homme Glaii Mr. Virgile Arion et je lui ai r&pondu; «celui qui lui offrira une bonne prâbende et le portefeuille, Paura». 
Le pauvre Hinna se dâbat pour tâcher d'obtenir des changements dans Vordonnance sur la justice. Le conseiller juridique allemand F'reltz lui disant toujours qu'il 'reneon-. trait une grande râsistance aux eoncessions jugâes aecep- tables par lui, Hinna a demandâ une audience au Feldma- r&ehal et cette audience lui a 6t6 refusâe. Par une lettre sign6e par le mâme F'reltz, il est renvoy€ A Freltz. Les mem- bres de «lOmbre de gouvernement», comme la appel6 

Horstmann, que Carp a institu6, joniasent dâcidement d'un credit reluisani. | 
" Une brochure prâtee par Papamihalopol â Kiriacoscu nous donne de source officieuse une explication de Pâchauf- faurâe dont Athânes a 6t6 le theâtre le l-er dec. 1916. I/a- miral Dartige du Fournet a exigâ du gouvernement hellâni-
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elen să i se predea tunurile, mitralierele, puştile şi mu- niţiile în compensaţia materialului căzut în mâinile Beularilor şi Germanilor la Cavalla, în urma defeeţiu- nei corpului 4-lea Srecesc, care s'a predat Germanilor, Ministerul Lambros explică prin două scrisori amira- lului că Antanta; în urma, diferitelor desarmări şi captu- rări de materia] grecesc, deţine o cantitate mai mare ca Germanii, şi opunând un refuz formal declară că orice măsură de realizare pe această cale va .fi considerată «ea act de ostilitate». Cu toate acestea, Antanta vrea să Dro- cedeze la o luare de gaj şi debarcă trupe. Grecii pre- tind, şi este probabil, că. trupele, Antantei au tras cele dintâi; au fost morţi şi -răniţi din ambele părţi; flota -a bombardat oraşul până la orele:7 seara, iar Venize- liştii au tras din unele case asupra trupelor guvernului. Corpul de debarcare sa retras în aceiaşi zi şi guvernul srec a cedat Antantei 6 baterii de campanie ! Cărticica dă detalii asupra, armelor. granatelor şi munițiilor găsite la Venizelos şi fotogratia propriei sale cuirase, un -fe] de cămaşă de zale cu cute, ca o fustă cu volane. 

  

que la livraison de canons, mitrailleuses, fusils et muni- tions en compensations du matâriel tomb - aux mains des Bulgares et des Allemands â Cavalla et par suite de la dâ- fection du 4-me corps grec, qui s'est rendu aux Allemands. Le ministâre Lambros, par deux lettres explique ă amiral que /'Entente dâtient, par suite de diffârents desarmâments et captures, un materiel grec similaire en plus grande quan- tite que les Allemands ; Oppose un refus formel et declare que toute mesure de r6alisation dans cette voie sera consi- d6re comme acte dW'hostilite. Nâanmoins, VEntente veut, proceder ă -une prise de gage et debarque des troupes. Les Grecs prâtendenţ et c'est prâumable que ces troupes tir&- rent les premiăres, il Y eut des morts et des blessts des deux <6t6s; la flotte bombarda la ville jusawă 7 h. du soir et 

et la photographie de sa Propre cuirasse, sorte de câte de mailles ă plis comme des volants de jupe.
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— In «Le Temps» din 2 Aprilie, pe care mi Pa îm- prumutat d-l Dendramis, se găseşte povestirea, pretinsă autentică, a abdicărei 'Pazului. 'Toată tragedia sa pe- trecut întrun tren de drum de fer care na putut nici o dată să ajungă la. Tzarskoe-Selo, unde voia Impăraţul să meargă, şi care fusese readus la Pskov unde Impă- ratul voia, să întâlnească pe generalul Rousky :. aceasta era la 14 Martie. Rousky, la curent cu ce se petrecuse la Petrograd. şi de acord cu Evert şi Brussilov, a. vorbit de abdicare. Un delegat al Dumii, Sulghin, şi un membru al guvernului provizoriu, Goutchkow, erau. deja pe drum spre Pskov. Totul sa petrecut între aceşti doi oameni şi Țar, în prezenţa “ministrului Curţei. Frederik. şi gene- raiului Narişkin. - Abdicarea a fost semnată în două exemplare copiate cu-maşina pe o fiţuică de hârtie. Semnătura Țarului, cu creionul ; semnătura ministrului Curţei, cu cerneală. Delegații Dumei au luaţ.un. exem- Plar. iar celalt a fost lăsat generalului Rousky. 
4 Iunie. — Primesc vizita. medicului şef von. Goete, care vine să mă întrebe când voiu putea. să primesc pe guvernatorul, care vrea să-mi facă o vizită pentru a-mi 
e 

Dans Le Temps du 2% avril, prât par Mr, Dendramis, ie râcit, dâclar6 authentique, de Pabdication du Tear. Toute la tragâdie s'est passt6 dans un train de chemin de fer qui n'a jamais pu atteindre Tzarskoie-Selo, oi YEmpereur. vou- lait se rendre, et qu'on avait dă ramener ă Pskof, oă P!Em- pereur voulait: rencontrer le genâral Roussky:. c'âtait le 14 mars, Roussky,'au couranţ de ce. qui s'âtait passe â Pe- trograd et d'aecord avec Evert et “Broussilof, parle d'abdi- cation. Un dâlegu6 de la Douma,. Choulquine, et un. membre du gouvernement! provisoire, Goutehkow, ctaient dâjă en route pour Pskow. 'Tout; se „passa entre.ces deux hommes eț le Tzar en “prâserice du ministre de la cour, Prdâriks, et le g6nâral Narisehkine. V'abdicatian a âtâ signâe en. deux exemplaires copiâs ă la machine sur feuillets. Signature du Tzar au crayon ; signature du ministre de la.cour ă Venere. Les dtlezuâs de la Douma ont emport6 un  exemplaire 3 Vautre a 616 laiss6 au gen6ral Roussky. | „4 duin. — Visite de l'Oberarzt von Goeta,. qui. vient me demander quand je pourrai recevoir le " gouverneur, qui veut me faire une visite pour me remercier comme prâsi- 
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mulţumi de toate serviciile aduse în calitate de preşe- 
dinte al Crucii Roşii. Presupun că acesta este modul 
de a îndrepta faptul că nu mi sa depus carta lui după 
vizita ce i-am făcut, 

5 lunie—La orele 12 sosește la mine generalul 74i17f 
von 'Tscheppe cu chivără şi decoraţii. EL a vizitat unul 
din spitalele noastre şi vine să-mi mulțumească pentru 
opera Crucii Roşii. — La rândul meu îi spun că admi- 
nistraţia lui ne-a uşurat sarcina, prin faptul că ne-a 
lăsat independenţa noastră. — Conversaţie amicală asu- 
pra ţărei pe câre o găseşte aşa de frumoasă, asupra in- 
teligenţei poporului, asupra contrastelor pe care le pre- 
zintăm în toate; din nefericire Regele Carol a priinit 
legi câri nu erau încă pe calapodul ţărei.. Corectez : El 
a moştenit această legislaţie dată în 1864 și guvernul 
care ne-a dat Constituţia noastră era un guvern de oa: 
meni cari au lucrat cu Mazzini, cari erau din 1848, şi 
pentru cari cuvintele: egalitate, fraternitate, libertate, 
au fost mirajul care falsifică vederea realităţii. — Pers- 
pective prieteneşti pentru viitorul nostru; bunăvoință 
pentru ţară. Nici o notă de politică actuală. 

  

dent de la Croix Rouge de tous les services rendus. Je sup- 
pose que c'est ia facon de corriger le fait qu'une carte n'a 
păs 6t6 d&poste aprâs la visite que je lui ai fatte. 

5 juin: — A midi le general Tiilff von Tscheppe arrive 
avec casque et dâcorations. Ayant visit& un de nos hâpitaux, 
îl vient me remercier pour Poenvre de Ja Croix Rouge. A 
mon tour ia lui dis que nous ayant laiss€ notre indepen- 
dance, son administration nvus a facilitt la tâche. Conversa- 
tion amicale sur le pays qu'il trouve si beau, sur le peuple 
intelligent, sur les contrastes. que nous presentons en touţ; 
malheureusement, le Roi Carol a acceptă des lois pas en- 
core ă la taille du pays. Je corrige : îl a herit& de cette le- 

- gislation octroyte en 1864 et le gouvernement qui nous a 
donne notre Constituţion &tait un gouvernement des zens 
qui ont travaill6 avec Mazzini, qui ont 6t6 de 1848 et pour 
qui les mots «egalitâ-fraternitâ-liberte» ont 6t6 le mirage qui 
fâusse la vision rtelle. Perspeotives amieales pour mnatre 
avenir ; beinveillance pour le pays. Aucune note de politi- 
que actuelle. .



NOTE POLITICE — 39ip 559 

6 Iunie, — Bechereseu vine pentru a mă interesa de „ Soarta fratelui său, doctorul, care, prizonier de război liberat, pus în capul serviciului sanitar de Romanați, ar 
Vrea, învocând o vagă pleurezie, să fie dispensat de. serviciul medical, pentru a se îngriji de moşiile familiei 
sale ! Țara noastră este plină de boli molipsitoare şi a: 
cest demers este un exemplu minunat de lipsa de con: 
ştiinţă a unei clase întregi de parveniţi. Bechereseu pre- 
tinde că la el, la Zimnicele, totul a: fost distrus, prădat, furat — ăbea 8 zile după declararea războiului, — de regimentul 4 Argeş. Un comandant, pentru a opera mai 
liniştit, a legat şi pornit la oraş tot personalul acuzat talş de nu se ştie ce delict. Becherescu pretinde că a pus să se dreseze acte. _ 

— Doctorul Blazian 'dă detalii jalnice asupra stărei sanitare trecute şi prezente ă “Râmnicului Sărat. Ruşii, în retragere, âu abandonat bolnavii şi răniții lor, dar | au luat spitalul cu ei : printre bolnavii lor se găseau de toate -până şi holera și tifos exantematic. Prizonierii, în majoritate Ruşi, âu fost parcaţi la cazarma regimentului 
m O a II III II 

6-'juin. — Becherescu vient pour in'intâreise au sort de Son îrâre, le Doeteur, qui, pristurier de guerre, liberă, mis ă la tâte du service sanitaire de Romanați, vondrait, iînvo- Quant, lui mâdicin, urie vague pleurâsie, €tre dispensă du service în€dical pour aller soigner leg propriâtes de la fa- mille. Les cămpâgnes sont Pleines de maladies contageuses et cest un exemple frappant dn dâfaut de conseience de toute une clâsse de nos parvenus. Becharescu prâtend que chez lui, ă Zitinicele, toat n stg detruit, pille, vol6 — huiţ '$ours A pâine aprâs la dăclaration de la guerre, — par le 4-me râg. Argeş (No. donnă par lui). Un commandant, pour opârer plus â Paise, a gartottă tout le personnel faussement accus€ d'6n ne sait que] a€lit et a expedit ă la ville. Beche- rescu prâtend avoir fait. dresser des actes. Le Dr. Blasian donne les dâtails navrarite sur tat sa- pitaire passt et prâsent de Ramnic-Sarat. Les Russes en Ye- traite ont abandonn leurs malades ei bless6s, mais en enle- vânt leur hâpital; îl y avait de tout, y coinpris le cholâra ei le typhus exantâmateux. Les prisonniers, en majorite “Russâs, ont ât6 parătâs â la Câserne du râgiment d'artillerie
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de artilerie, fără hrană suficientă, fără nimic pentru a fi îngrijiţi: au tost până la 200 de decese în 24 de ore, " “Şi 9: doctori 'militari români, internaţi cu. ei, au murit acolo. Medicii austriaci, cari vedeau dela ferestrele pavi- lionului. lor ee se peirecea, i-au vorbit cu. lăerămile în ochi. Astăzi tifosul domneşte peste tot şi-la Grebenul, „de exemplu, sunt zilnic .3—4 morţi. : Prin Blazian am confirmarea că Falkenhayn a părăsit Râmnicul. O fi oare la Monastir, cum se pretinde? : p 7 Iunie. — Germania a început să „execute . serios ceeace la început nu mi se părea, decât cuvinte în. vânţ;: mi: se. restitue prizonierii noştri. Un prim. lot. a sosit - alaltăeri.: Oamenii cam slabi, dar în stare bună. Pâinea le lipsea mai, mult, Dealtminterea la Crucea „Roşie. ve- dem. din listele "pe care le comunică Geneva, că un mare număr din prizonierii: noştri .sunt la spital pentru «a: nemie>. Şi. decesele par foarit numeroase. , | . Unul din cei doi ofiţeri sosiți cu. acest convoi. loco- tenentul de rezervă -Georgescu, profesor la Târgovişte. a: venit sub escortă. să mă vadă şi mi-a adus serisori 

„Sans nourriture suffisante, sans le n€cessaire pour 6tre soig- n6s: il ya eu Jusaw'ă 200 deces par 24 heures eț 5. mâdecins militaires roumains intern6s avee eux .y sont morts. Les medecins autrichiens, qui des fenâtres de leur pavillon vo- vaient. ce que s'y passait, lui en ont parlă les larmes aux Yeux. Aujourd'hui le typhus est partout et âă Grebenul, par exemple, il y a 3-4 morts par jour, ae Par Blasian j'ai confirmation que Falkenhayn a quittă Rimnic. Est-il ă Monastir comme on la prâtendu ? 1 iuin. —-V'Allemagne a commencâ ă exâcuter sârieuse- ment ce qui n'avait semble qu'un propos en Vair: on nous rend nos prisonniers. Un premier lot est arrivâ avant-hier, Les hommes un peu tir6s, mais en bon tat, Cest le pain qui leur manquait. D'ailleurs, â la Croix Rouge nous vo- Yons par les listes que communique. Genâve gu'un grand nombre de nos prisonniers sont ă Ihâpital pour «an6mie», Les. dâcâs paraissent aussi considârables. | Un des deux officiers, venus avec ce convoi, le lieutenant "de râserve Georgescu, professeur â Targoviste, est venu B0us escorte me voir et m'apporter des lettres, I] me. dit que le
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EI îmi spune că co:onelul A. Sturdza cutreeră lagărele de prizonieri şi arânjază punerile în libertate ; la Kre- feld sar afla 790 de ofițeri strânşi pentru a fi repu» triaţi. Grosui soldaţilor se află la Lamsdort şi are ne- voie de ajutoare, pe care le strângem la Crucea Rcşie. — Ş.iri dela laşi aduse lui Lupu de un evreu care a plecat de acolo acum o lună, ne înştiințează că 176 ce medici au murit de epidemii şi că printre victime ar fi şi doctorul Boteseu. 
8 Iunie. — D-i Dendramis îmi comunică copia după 0 scrisoare pe care o primeşte dela un coleg dela Iaşi. Ea poartă data de 8 Martie. Deseripţia mizeriei este în- grozitoare. 'Tifosul exantematic face ravagii grczave. Trei divizii româneşti au fost distruse. de acest flagel. Am avut şi vizita lui Peters (dela Central-Polizeiste; le) şi el mi-a vorbit de 30 000 de soldaţi: seceraţi de exan- tematic. Nu ştiu dacă stirea este din ac=laş izvor. — Am făcut o vizită Episcopului Netehammer. EI este foarte favorabil conservatorilor în convorbirile lui cu autor tăţile,. cam zeflemist, pe socoteala lui Carp şi a acelor Ce cari se serveşte, - | | 
a 

colonel A. Stourdza pareourit les camps de prisonniers et arranza les mi'ses en | bert&; â Crefeld il Y 'aurait 799 offi- c'ers 1unis pour tre rapatriâs. 
Le gros des soldate est ă Lemsdort eta besoin du secours que nous rassemblons ă Ja Croix Rouge. Des nouvelles- de Iassy apportăes â Lupu par un Juif qui en est parti, il Y a un mois, rapportent que 176 m6 !ecins Y ont sucecmL€ dans. les epidâmies; Parmi les victimes, le Dr. Botescu, 

8 ivin. — Mr, Dendramis me communiaue copie d'une lettre qu'il recoit d'un collăgue de Tassy. Elle est du 8 mars. La description de la m'sâre en est affreuse. Le typhus exan- ti&mateux fait des ravages effrayants, Trois. divisions rOu-= ma nes ont 6i€ anâanti:es par le fl&au, Or avant eu la visite te Peters (Je la Zentral-Polizeistel]e), il m'a parl€ aussi de 30 "00 soldats fauel6s par le fl€au. La nouvelle Stait-ele de meâme source? (Copie de la lettre au dossier). Visite ă PAr- chevâque Netzhammer. Tres favorable zux conservateurs dans ses conversations avec les autorites; presque gozue- aard sur le compte de Carp et de ceux dont il se sert. 

ae 

  

———
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9 Iunie, — O înfrângere germană pe frontul engle: 
zese, şi ei recunosc că au fost siliţi să retragă frontul 
dela Wytsehăte. Moos îmi spune confidenţial, că s'au 
pierdut 10.000 de prizonieri, dar că nu este nimie de 
temut fiindcă aveau rezerve imense. 

Baronul Witzleben mi-a, spus că se vorbea la Berlin 
de o nouă campanie de iarnă. | 

— Administratorul meu Iliescu a fost la Buzău. 
Nu se vede nimeni pe străzi. Lume de condiție bună a 
fost rechiziţionată pentru a tăia lemne în pădurile în- 
vecinate, şi nimenea nu mai îndrăzneşte să iasă din casă. 
Maresalul a fost la Vila Albatros, n'a intrat în casă, 
dar şi-a petrecut toată vremea cât a stat acolo vizitână 
grajdurile, a examinat caii şi a fotografiat armăsarii. 

— Ba, a întrebat chiar pe locotenentul IKeppel dacă 
sunt sportsman. 

Şi la Buzău domneşte tifosul exantematic.. 
10 Iunie. — Aprecierea locot. Moos asupra colone- 

lului Hentsch: «Regele  neîncoronat al României». — 
Căpitanul Peters, şeful efectiv al poliţiei politice, pără- 

  

9 iuin. — Tape sur le front anglais: les Allemands re- 
connaissent qu'ils ont dă reculer leur front de Wytsehăte. 
Moos me dit confidentiellement que Pon a perdu 10.000 pri- 
sonniers, mais qu'il n'y a rien ă craindre, parce qu'on avait 
immensement de râserves. - - 

— Le baron de Witzleben m'a dit ă Ja Banque Nationale 
qu'on parlait ă Berlin d'une campagne d'hiver. 

Iliescu (mon administrateur) a ât6 ă Buzeu. On voit per- 
sonne dans la rue. On a râquisitionn6 du monde fort bien 
pour lui faire couper du bois dans les forâts voisines et plus 
personne ne sort. Le Feldmarâchal a 6t6 ă la villa: îl n'est 
pas entr€ dans la maison, mais les 2% minutes de son sâjour 
il les a passâ ă visiter les €curies, ă examiner les chevaux 
et ă photographier les âtalons. Il a mâme demandâ au lieute- 
nant Kappel si jâtais sportsman. 

Le typhus exanthâmateux y fait rage aussi. 
10 juin. — Apprâeiation du 1ţ. Moos sur le solonel 

Hentseh: «Le Roi non couronns de la Roumanie». Le capi- 
taine Peters, le chef effectif de la police politique, quitte son
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seşte postul său pentru a trece ca prim-ofiţer de Stat -Major pe lângă generakul Lissingen la Chălm. 
11 lunie, — In «Norddeutsche Allgemeine Zeitung» se află o scrisoare a ambasadorului “rus dela Londra, „Benekendorf, către un coleg, cu data de 12/25 Februarie 1913. Această scrisoare a fost găsită şi se publică ca pro- bă de pregătirile de război ce le făcea Franţa încă din această. epocă. Intre altele cea conţine această frază: «România trebue să fie câştigată cu orice preţ. Aceasta interesează tot aşa de mult ora prezentă ca şi. viitorul». Având în vedere data acestei scrisori, se confirmă ce am susţinut întotdeauna. şi anume că Brătianu a fost lucrat Şi chiar poate câştigat încă din 1913, când cu vizita Ma- “elui Duce Nicolae Mihailoviteh. 

12 Iunie. — Mi se vorbise de un ataşat rus care ră- măsese la Bucureşti ŞI care ştie multe despre -manope- | rile ruseşti şi despre organizarea lucrărilor ruse la noi. Este un jurnalist numit E'pstein, care, a colaborat cu Schelking şi care pretinde că Poklevsky, în rapoartele sale, trata pe Take Ioneseu şi pe Filipescu de paiaţe, spunând că un singur om voiaj războiul: Brătianu şi că nu trebue să se luereze' decâţ gu el. Aceasta ar proba îi 

poste pour rejoindra comme premier officier d'âtat major le general de Linsingen “4 Cholm. | 11 jain. — Dans la «Norddeutsche Allg. Zeitung» il y a une lettre de Pambassadeur russe de Londres, Benckendorf, ă un coli&gue et qui est du 12/25 f&vrier 1913. On a trouvă cette lettre et on la reproduit comme preuve des brâparatifs de guerre de la France d&s cette poque. I] y est dit entre autres: «Celte Roumanie doit âtre gagnâe ă tout prix. Cela 

  

date de cette lettre, cela confirme ce que jai toujours affir- mâ: que Bratiano a 6t6 entrepris eţ peut-âtre gagnâ. dâs 1913 lors de la visite dn Grand Due Nicolas Michailowiteh. 12 juin. — On m'avait parlă d'un attach6 russe qui 6tait rest Bucarest ei qui en sait long des tripotages russes ef de. Porganisation du travail russe chez nous. C'est -un. Jour- aaliste du nom d'Epstein, qui a collabore avee Schelking et qui pretend, que Poklevsky dans ses rapports traitait Take Ionescu et Filipesen comme des pantins et qwun seu] homme voulait la guerre, Bratiano, et qu'il ne falaiţ travailler
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simplu că Poklevsky avea perspicacitatea pe care i-am 
bănuit-o întotdeauna, | A 

„— «Pester Lioyd» din 7 Iunie a fost confiscat de 
censura germană. lil conţinea un articol al unui membru 
al Camerei Magnaţilor, care, bazându-se pe procetele 
cunoscute ale lui Brătianu de a cere pământul unguresc Până la Tisza, crede legitim să ceară din pămân.ul ro-- 
mân cucerit: Carpaţii ea apărare naturaiă şi Valea, 
Prahovei până la Câmpina. «Pester Lloyd» este gazeta 
lui Tisza ! | o | A 

— Căpitanul Hamelung, ş=tul poliţiei, a venit cu 
Tzigara să-mi facă vizită. Sa scuzat că nu avea chivără. Acexita îmi reaminteşte că 'Tiiltf şi-o pustse la prima 
sa vizită. E 

13 Iunie. — D-] Horstmann îmi comunică un articol | din «Ruskoje Slovo» din 23 Aprilie 1917 st. v. Afară de. 
declaraţiile lui în chestia Transilvaniei, Bă ianu, la pa- 
latul de iarnă (7), a declarat reprezentanţiior presei 
proectele saie de reformă agrară, (Deci este adevărat că 
Brătianu a. fost la Petrograd, cecace confirmă că M. 

    

qwavec lui. Cela prouverail simplement que Poklevsky avait la perspicacit€ qud je lui ai toujours sonpeonns. 
Le «Pester Lloyd» du 7 Înin a. 6l6 Saisi pur la ensure al'emande. Il contenait un article dan membre de la Cham. bre des Magnats, qui, se fondant sur les projets avâr6s da Bratiano de demander la torre hongroise jusqu'ă la Theiss, croit l&gitime de demander du sol roumain eonquis, les Car- pathes, ccmme, d6fense naturel'e, et le bassin de la Prahova jusqu'ă Campina. Le «Pester Lloyd» est le jour::a] de Tisza? 
Le cap. Ilamelung, le Polizeimeister, est venu avec Tzi- gara mp.taire sa v.s:te, Il s'est excusâ de ne pas avoir son 

casque. Cela me rappele que 'Tiilff avait le sien pcur me faire:sa premiere visite.. Pe 
"13 iuin. — Mr. Horstmann me communique une coupure - du «Russkoje 'Slovo» du 2 avril 1917 V..s. A part ses delara- : tions sur la quest'on Transylvanie, M. Bratiano a C6 da6- au Palais d'hiver (9), aux reprâsentants de la presse, seg pro- jets de râtonne agraire: (Peelaration du 2 avril v. s, Done Rratiano a :6el'ement ât6 â Petrograde; ce qui confirme que
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Pherekyde a avuţ interimatul preşedinţiei Consiliului). Liberurea Românilor din Transilvania va spori popula: ţia României. cu 34 milioane şi va fi un progres mai mult pentru democratizare; legile contra evreilor din România erau o frână în contra Rusiei; dar acum că chestiunea, este rezolvată în Rusia, se va rezolva, şi. în România. -Camerile. .sunţ convocaţe pentru. 4 Mai ;. ele vor avea să voteze sufrag'u] universal, ceeace va spori numărul votanţilor dela 180.000. la 1.200.000, şi legea a: grară eare va da țăranilor, 2.309.090 de heut.,. cenace va reduce proprietatea mare la 15% din. suprafaţa arabilă. Am mai avut o idee asupra acestor proecte prin <Tag- blatt>. 
Aa a 14 Junie. — Verzea vine să-mi comunice că şi-a dat demisia irevocabil. La Komandatură se află câţiva tineri ofiţeri împrejurul 'vnui locotenent Schmaltz, cari îi fac toate mizeriile posible şi'cari înțeleg să sustragă oricărui control facturile sau socotelile unor protejaţi. EI nu vrea să se uzeze, nici să se compromită. Mi-a re- m:s copii după unele telegrame. care sunţ documente. i o RI 

Mr. Ph&r6kyde a eu la prâsidence int6rimaire). Le delivrance des Rcumains de Transylvanie augmentera de 3% millions 

  

pour la d&moeratisation; les lois contre les Juifs en Rouma- bie 6taient-un frein contre Russie; maintenant que la -ques- tion esi reglâe en Russic, elle le sera aussi en Roumanie. Les Chambres sonţ convoqules pour le 4 mai; elles auront â vo- ter le suffrage universel, ce qui portera le nombre des 6lec- “teurs de 180.000 a 1.200.000 — et la loi agraire qui donne aux paysans 2.300 000 hectares. ce qui râduira la grande proprietă A 15% de la surface cultivable. 
Nous avons d6jă eu un apergu de ces projets par le “Tagblatty. 

14 şnin. — Verzea vient me communiquer qu'il a defini- tivement donn6 sa demission- Il yYyaă la Kommandantur une poignâe de jeunes officiers autour dun lieutenant Sehmaltz qui lui font toutes les mis€res possibles et qui entendent soustraire â tout contrâle les factures ou les comptes de cer- tains proteges. Il ne veut pas se compromettre ni s'user, Il „m'a remis copie de certains tâlâgrammes qui sont des do- cuments. :
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— Corespondentul lui «Neue Freie Presse» a in: 
terviewat la Berlin pe Radoslavoff. Acesta reaminteşte 
că a fost jurnalist şi mai continuă să fie. Negocierile de 
pace neîncepând încă, Bulgaria îşi rezervă să facă, la 
momentul oportun, șă se cunoască prntr'un memoran- 
dum, scopurile ei de, război. Ceeace nu-l opreşte să le 
proclame numai decât pe calea gazetei, In ceeace ne pri- 
veşte : «Cerem Dobrogea, şi o cerem cu atât mai multă 
energie, de când cunoaştem tratatul secret. care a fost. 
încheiat între România şi Rusia (?). In acest tratat Ro: 
mânia şi-a asigurat câteva, din oraşele noastre, Rusciuk, 
Varna şi altele, în care nici odată nu a, trăit vreun Ro 
mân (?) De când am aflat aceste pretenţiuni îndrăzneţe». 
nu mai ştim ce va să zică «iertare» pentru România!» 
Merită a fi citit! 

— Locotenentul Hertz s'a întors din captivitate. El. 
îmi confirmă că, aproape 800 de ofiţeri sunt adunaţi la 
Kreteld pentru a, fi trimişi în România. Unii, ca Barbu 
Catargi, nu primese condiţiile puse pentru aceste puneri 
în libertate. Sturdza nu este prizonier; el a părăsit. fron- 

  

Le correspondant de la «Neue Freie Presse» a imterviewâ ă Berlin Radoslawoff. Radoslawoff rappelle qu'il a ât& jour: 
naliste: il continue de lâtre en plein.- Les nâgociations de 
pâix n'ayant pas commencă, la Bulgarie se râserve de faire: 
en ce moment-lă connaître par un memorandum  «seine Rriegsziele». Ce qui ne lempâche de les proclamer de suite 
par la voie du journal. En ce qui nous regarde: «Nous de= mandons la Dobrogea et nous la demandons avec d'autant 
plus d'6nergie depuis que nous connaissons le trait secret qui a 6t6 conelu entre la Roumanie et la Russie (?). Dansce trait€ la Roumanie s'est fait assurer certaines de nos villes. Rusciuk, Varna et autres, dans lesquelles jamais un Rou- main n'a vecu (79). Depuis que nous avons appris ces prâ- 
tentions arrogantes, nous ne connaissons plus le pardon pour: 
la Roumanie». Tout est â lire. 

Le lt. de Hertz, rentră de captivite. Il me confirme que. 
pres de 800 officiers sont râunis ă Creteld pour âtre envoyes cn Roumanie. Certains, comme Barbu Catargi, n'acceptent: 
pas les conditions sous lesquelles ces mises en libert6 sont 
faites. Sturdza n'est pas prisonnier; îl a quitte le front ayant
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tul declarând că nu va trece Prutul. Ar fi adăogat chiar | că şi-a trimis spada şi decoraţiile Regelui. Mai mult, Hertz adaogă că colonelul ar fi declarat că rupsese orice raport cu Statul Major pe când se afla încă în armată! „„.—. Telegramele anunţă că, silit de J onnart, pleni- potenţiarul general al Antantei, Regele Constantin a] Greciei a abdicat în favoarea fiului său de-al doilea A- lexandru. Se aflase pe timpuri că acest prinţ era în di- Verginţă cu tatăl său şi că afişa opinii antantiste. După “Lokal-Anzeiger»,. Regele Constantin a preferit să se sacritice mai bine de cât a continua, să-şi vază, poporul murind de foame. Şi toate acestea în numele liberărei popoarelor. celor mici şi pentru suveranitatea, naţiunilor! „15 Iunie, — Tzigara îmi vorbeşte din nou de Lupu Kostake şi de părăsirea în care el lăsă pe subordonații lui. Nu s'a luat încă nici o hotărîre relativă la demisia, lui Verzea. Locul lui a fost oferit lui Dobroviei şi pri- ma condiţie care i s'a pus a fost reintegrarea lui Be- rendey, căruia Verzea îi retrăsese delegaţia de ajutor de primar. Dobrovici a refuzat în astfel de condiţii, iar 
a II II 

declare que le Pruth il ne le passerait pas. Il auraiţ ajoutâ qu'il a renvoy6 au Roi son 6pâe et ses dâcorations- Bien plus, Hertz ajoute, le colonel avait dâelarg xompre tout rapport avee IEtat major Stant encore dans Parmee. 
Abdication Roi de Grece. Les dâpâche annoncent; que, contraint par Mr, Jonnart, plenipotentiaire gentra] de PEn- tente, le Roi Constantin a abdiqut 6n faveur de son second fils Alexandre. On avait appris, dans le temps, que ce Prince stait en divergence avec son pere et qu'il affichaiţ des opi- nions ententistes. V'apres le «Lokal-Anzeiger>, le Roi Con- stantin a prâfârt so sacrifier que de comtinuer de voir son peuple mourir de faim. Tout ceci au nomi de la libâration des petits peuples et pour la souverainet6 des nations! ! 15 juin. — 'Tzigara me parle de nouveau de Lupu et de Vabandon dans lequel il laisse ses subordonnâs. Il n'y a 

 



568 “NOTE POLITICE — 1947 

Dobrescu şi Darvary mi-au spus cât sunt de desgustaţi 
de uneitirile lui Berendey, care mereu recurge la Ger- 
“mani în contra colegilor săi. a 

16 Iunie, — Maiorescu este subit apucat de un acces 
de angină de piept destul de grav. l-am dus, cam cu sila, 
pe doc.orul german Hammer, care, rămâne să-i; dirige 
tratamentul. Aa | 

— D. de Dombrowsky, care dela direcţia-prizonierilor 
a trecut la poliţia politică, îmi vorbeşte. de un demers 
pe care l-a făcut la Viena. Aflând că trebue să merg 
la Karlsbad, el a informat pe Czernin de aceasta; în aş 
“teptarea răspunsului ministrului, el mă întreabă dacă 
vreau să stau de vorbă cu un ofiţer de Stat-Major, Na- 
klo, după câte am înţeles, care sar însărcina să înştiin- 
țeze pe ministrul .de diferitele subiecte pe.care aş dori 
să le tratez, pentru ca Czernin să-şi poată avea răspun: 
surile pregătite. Nu refuz ca această conferință să aibă 
loc, 

— Găsese în gazetele de sport germane că alergă- 
rile de cai vor fi suprimate în Anglia. De fapt nu sau 
alergat decât cursele de o mie şi două mii guince şi sau 

  

m'ont dit leur degoât pour les agissements de Berendei qui 
a constamment recours aux Allemands contre ses collegues 
roumains. | 

16 juin. — Maiorescu subitement pris d'un accâs angine de poitrine assez grave. Lui ai conduit, un peu d'autorită, le 
Dr. allemand Hammer qui reste pour diriger son traitement. 

| Le chevalier de Dombrowski. aui de la direetion des pri- 
_sonniers a pass â la police politique, me parle d'une d6- 
marehe qu'il a faite ă Wien. Ayant appris que je devais aller 

Karlsbad, îl en a inform& Czernin: en attendant la r6- 
ponse du ministre, il me demande şi je veux causer avec un officier de PEtat major, Naklo, antant que j'ai compris, qui 
se chargerait d'informer le ministre des differents sujets 
que je voudrais aborder, pour que Czernin puisse avoir ses 
r&ponses prâpartes. Je ne refuse pas de me prâter â cette 
confârence. 

Je trouve dans les journaux de sport allemands que les courses seront supprimâes en Angleterre. [| n'y a eu de fait que les Mille et deux Mille guintes courues et on s'est ar-
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cprit aci. Ca motiv, se dă necesitatea de a se rezerva ovă- zul, pe care 4000 de cai îl consumă cu o medie de 14 li- vre de cal, pentru nevoile popu.aţiei.. Este primul semn de primejdie alimentară şi, pentru cine cunoaşte gustu- rile Englezilor, este un semn: grav. Jockey-Clubul a 9b- ţinut, cu toate acestea, voia să organizeze câteva zi'e de alergări la New-Market,-însă numai pentru caii de 2, 3 Şi 4 ani, Prin contrast, nici odată sportul hipie n'a fost mai prosper în Germania şi .bipodromurile . mai fre- guentate, . | 
18 lunie. — G. Stirbey îmi comunică copia. după ra: port făcut. poliţiei germane de către tânărul Mizrachi, pare-se supus otoman, care soseşte de'a Iaşi. Este o confirmare a amănuntelor conţinute în. scrisoarea, pe care mi-a comunicat-o d-] Dendramis. Aceiaşi acuzaţie : că persoanele sus puse au de toate, pe când poporul nu are de nici unele. , 

19 Iunie. — Am avut eri conversaţia cu ofițerul aus: triac la Dobrowsky. Am reţinut două note pe care le mai auzisem în cercurile germane : 1) Naţionalităţile sunt «un bluff» a] Antantei, ele sunt chemate să nu NI N 
rât€ lă-dessus. Pour raison on donne la nâcessit€ de râserver Yavoine, que 4009 chevaux consomment ă raison de 14 livres par cheval, pour les besoins de la population. C'est le pre- mier signe de dâtresse alimentaire et, pour qu: connaît les soiâts des Anglais, c'est un signe grave. 

Ie Jockey Club a obtenu pourtant la permission d'orga- niser quelques courses ă Newmarket seulement pour che- vaux de 2, 3 et 4 ans. Par contraste, en Allemagne jamais le sport hippique n'a 6t6 plus prospâre et les hippodromes plus recherchâs. 
Stirbey me communique copie du rapport fait ă la police allemande par le jeune Misrachi, sujet ottoman paraft-il, qui arrive de Iassy. C'est une confirmation des dâtails contenues dans la lettre que m'avait communiquse Mr. Dendramis. Mâme aecusation: que les personnes haut places ne man- quenf de rien, tandis que le peuple manque de tout. 19 iuin. — Fu la contersation avec Pofțicier autrichien chez Dombrovski. J'ai retenu deux notes que Jai d6jă en- tendues dans le cerele allemana: 1) les nationalitâs sont un bluf? de PEntente; elles sont appelfes â ne plus tracer de
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mai alcătuiască o distincţiune politică şi să se conto- 
- pească după nevoile lor, întrun Stat, după cum trăese astăzi. unii lângă alţii în acelaș Stat protestanții şi ca- 

tolicii, cu toate războaiele religioase din trecut. 2) Româ:- 
nia este destinată să trăiască lângă Puterile Centrale, 
pentru a-şi putea salva existenţa în marea luptă din 
viitor între cultura, germană şi cultura slavă. | 
„— Tânărul, Victor Besso, director al asigurărilor 
otomane, trece. dela Constantinopol la” Viena. EI îmi 
spune că viaţa s'a scumpit îngrozitor, că urluiala de 
grâu este principala hrană a poporului ture şi că ea 
a sporit dela 30. bani la 6 lei, că rechiziţiile sau făcut 
cu o asprime îngrozitoare. Germanii golesc ţara de mi- nerale, de lână, de bumbac, de cereale; de ulei; pentru 
Besso, "Turcia, face să trăiască Germania. Prizonierii 
noştri, aproape 2 sau 3000, sunt în Asia Mică, lipsiţi 
de toate, la fel de asemenea cu populaţia locală. Ei se 
găsesc la Cutara (de verificat). Armenii au fost exter- 
minaţi : presumţii de spionaj. Turcii sau purtat de ase- 
meni foarte rău eu Arabii. Talaat este energic şi cin- 

  

distinctions politigues et â se fondre, au gx6 de leurs be- soins, dans un Etat, comme protestants et eatholiques, mal- gr€ les guerres de religion du pass€, vivent câte ă câte dans le mâme Etat aujourd'hui; 2) la Roumanie est destinte â vivre aux câtâs des Puissances Centrales pour pouvoir sau- Ver son existence dans la grande lutte de Pavenir entre la culture allemande et la culture slave. 
Le jeune Victor Besso, directeur des Assurances otto- manes, passe de Constantinople â Wien. Il me dit que la vie est affreusement, renchârie; que le bl6 concass€, prinei- pale nounrriture du peuple turc, a -passă de 30 centimes â 6 franes; que les requisitions se sont faites avec une duret6 efirayante. Les Allemanâs vident le pays de minerais, de laine, de coton, de eGreales, d'huile; pour Besso, lă Turquie fait vivre PAllemagne. Nos prisonniers, ă peine 2 ou 3000, sont en Asie Mineure, dâpourvus de tout, comme du reste toute la population locale, Ils se trouvent â Kutara (ă vâ- rifier). Les Arm&niens ont 6te exterminâs: pr&sombtion d'es- pionage. Les 'Tures se sont aussi tres mal condnits avec les
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stit, dar anturajul lui e îngrozitor. (Besso e din suflet italian, supus. elveţian). Cu „20 Iunie, — Maioreseu e mulţ mai bine, Hammer zice că criza este trecută. a — 0 telegramă anunţă demisia cabinetului austriac. «Pester Lloyd» anunțăse eri că hotărîrea Clubului po lonez de a, refuza bugetul provizoriu trebuia să conducă. la o criză de. guvernămânţ, Reiehstagul, redeschis după 3 ani de suspendare, s'a arătaţ destrămat, violent, neadaptat evenimentelor nOui, un adevăraţ balamuc. Certurile personale au avut violenţa timpurilor dinainte de război. O a doua telegramă comunică că tot Clam- Martinetz este însărcinat să constitue guvernul. | „= La 12, vizita neanunţată a baronului de Kop- radsheim, reprezentant al Ministerului Imperial şi Rega] al Afacerilor Străine în Bucureşti. E] vorbeşte bine fran- țuzeşte: «Trecând spre Karlsbad aţi exprimat dorința de a vedea pe contele Czernin». — Rectific : «Nu, dom- nul Dombrowsky e ace] care a luat această iniţiativă»... — EI: «Foarte bine, şi contele Czernin mă însărcinează 

a 
Arabes. Talaat est 6nergique e honnâte; mais Ventourage est aifreux (Besso est Italien dans Pâme; sujet suisse), 20 juin, — Maiorescu beaucoup mieux; Hammer diţ que la crise est surmontee. - 

: Une dâpâche annonce la, demission du cabinet autridhien. Le «Pester Lloyd» avaiti annoncă hier que la decision du Club polonais de refuser le budget provisoire devait con- duire â une crise de gouvernement, Le Reichstag, râouvert apres 3 ans de suspension, s'est montre divis€, violent,: non adapte aux €v&nements Hnouveaux, reelement une pâtardicre. Les. querelles personnelles ont eu la violence des temps d'avant la guerre, Une seconde depâche communigue que c'est; toujours Clam-Martinetz qui est charg6 de comstituer le 80uvernemeni. A midi visite non annonete du baron de Konradsheim, «Vertreter des k. k.: Ministeriums des Aeus- serri in Bukarest». [] parle bien le francais. «En vous 'ren- dantă Karlsbad, vous avez exprime le dâsir de voir le comte Czernin>. — Je rectifie: est Mr. Dombrowski qui, de son chef, a pris linitiativa,... — Lui: Partfaitemenţ et 16 : comte Gzernin me charge de vous imformer qutil aurait du plaisir
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„să vă informez că ar avea mare plăcere de a vă vedea». 
Restul lungei noastre convorbiri a avut de subiect: Re 
gele şi răzbsiul nostru. Cum nu au trecut nici 48 de ore 
de'a convorbirea mea cu Naklo, aceasta este o  invita- 
ţiune. | 

— Criza primăriei, dela demisia lui Verzea, ia pro- 
porţii epice : In definitiv există. o rivalitate între Mili- 
tărverhal.ung şi Kommandatura. Dobrovici a venit 
să-mi citească piesele procesului. Imediat după ce-a luat 
preşidenţia, interimară a comitetului administrativ, care 
ține loc de consiliu comunal, intendentul Zacherl i-a 
cerut să desemneze pe Berendey ca primar. EI a refuzat 
Atunci s'a scos la iveală o delegaţiune pe care. Verzea o 
dăduse la început, pentru ca Berendey să asiste la şedin- 
ţele consiliului” guvernw'ui cari se țineau pe timpul lui 
Stoltzenberg în calitate de primar. Apoi a urmat, pro- 
babil, numirea directă de către Zacheri, pentru a avea 
un fapt îndeplinit înaintea întoarcerei lui Hentsch, pe 
care loată lumea îl aşteaptă cu nerăbdare. Ce e ma fru- 
mos, este că Lupu Kostake nu a acceptat încă demisia 
lui Verzea şi deci, legal, locul nu este vacant. Mai mult 

a vous voir. — ÎI. reste de notre longue conversation a port sur le Roi et sur notre guerre. Comme il n'y a pas 48 h. 
depuis que nous avons causă avec Naklo, c'est une invitation. 

La crise de la Mairie, depuis la demission de Verzea, prend des proportions €piques. An fond il Y a une rivalitâ 
entre la Milităr-Verwaltung et la Kommandatur. Dobrovici est venu me lire les pidces du procăs. Sitât qu'il a pris la 
prâsileuce iniârimaire du Comit6 administratif qui tient 
lieu de conseil communal, Pintondant Zacherl lui a demanas de designer Berindey comme maire. Refus. Lâ-dessus exhi- 
tition d'une dâ'&galion que Verzea avait donne dans les commencements pour que Berindey assistâţ aux s6ances 
des conseils de gouvernement que on tenait du temps de Stoltzenberg en qualit€ de Biirgermeister. (Lettre de retor- sion). Lă-dessus probable nomination directe par Zacherl pour avoir fait acecompli avant Parrivâe de Hentsch, que tout le monde attend impatiemment. Le plus joli est que Lupu Kostache n'a pas encore accept la demission de Ver- zea et que la place legalement n'est pas vacante. Bien mieux.
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chiar, după o ordonanţă apărută în buletinul oticiaj ger- aan, primăria d.n Bucureşti nu depinde de Koch adela ISoinmanuatură, ei de 'Lulit. M.ea bandă a lui Soimaltz produce toate aceste neajunsuri şi este acuzată că trafi- chează. Pe de altă parte, poiiţia politică tace o anchetă, Serivăsă în contra lui Berendey, omul Kommandaturei. Nici nu se mai gândeşte cineva să ascundă rivalităţile între organele militare. — Carp u avut o atitudine fru: moasă:  consuitac asupra  în.ceuiotru ui — Dobrovici sau Dristorian, — ei a refuzat net să-şi dea avizul înu- - inte ca 'd-aii dela Kommandatură să nu fie puşi la re- gUă, sau ca, autoritatea germană să ia totul în mână, pentru ca Românii să nu aibă răspuncereu actelor ad- ministrative pentru cari nu ii se dă libertatea n:cesară, Şi chestia pompierilor este nostimă, Voese cu: Pri- măr'a să fie obligată să-i aboncze la intendenţă militară; cu 2.50 lei, când şeful lor se mulţumeşte cu 1 ieu pe zi pentru hrană. - | 22 Iunie. — Verzea mi-a dat une'e amănunte asupra micilor întreprinderi ale căpitanului Schmal:z şi locote- 

    

se:on une ordonnance parue au Bulletin officiel allemana, la mairie de Bucarest ne dâpend pas de Koch, de la Kom- mandantur, mais de Tiilff. La petite bande Sechmaltz cause tvus ces ennuis et elle est accuste de trafiquer., — D'avtre part la T pice politique fait une enquâte sârieuse contre Be- rindey.  lomme de la Kommandantur. Les rivalites entre organ., miiitaires, on ne prend .mâme plus la peine de les dissimuler. Carp a en une bonne atlitude. Consuli6 sur le remplacant — Dobroviei ou Dristorian — Îl « refus6 net ue donner un avis avant que cos Messieurs de la Komman- dantur n'aient GtE m's ă la raiscn ou bi:on que P'autorit6. alle- mande prenne elle tout en mains, afin que des Roumains r'aient pas la responsabil t6 pour des actes d'admin'stration: qu'on leur laisse pas la: libert6 n6cessaire de prendre. “x question des pompiers est aussi amusanie. On veuț: obliter'']a mairie de les abonner ă. raison de 25) ă Pinten- dance “militaire, alors: que leur chef se contente d'un frane par jour pour lanr nouvritu re. - - 22 iuin. — Verzea m'a donrâ encurg que'ques dâtails sux les petites entreprises du cap. Schmaltz et des lieutenant Rik
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nenţilor Eik şi Romberg; aceşti doi din urmă par a fi 
tineri de familii foarte bune, <ambuseaţi» în birouri şi 
cu totul la discreţia lui Schmaltz. Astăzi, la o conferinţă 
la. Interne, sa căutat să se obţie reîntoarcerea lui Ver- 
zea şi înlăturarea definitivă a lui Berendey, promiţân- 
du-i satisfacţie pentru rest; dar Lupu e acela care pro- 
mite... 

„ — Am văzut pe Mirbach. El îmi confirmă că Prin- 
țul Alexandru al Greciei, pentru moment Rege, era în 
diverginţă cu tatăl său: «E un ştrengar, răsfăţat de 
maică-sa, fără nici o seriozitate, şi pe icare Venizelos îl 
va răsturna în curând». Gazetele îi atribue o proclama- 
ție, prin care tânărul Rege declară că are de îndeplinit 
«un mandat» pe care i l-a încredinţat tatăl său. Deci, nu 
este viitoarea părăsire a neutralităţei. Mirbach crede, cu 
toate acestea, că Antanta va sili armata a intra în răz- 
boi, mai ales cum se găseşte în momentul de faţă. lip- 
sită de direcţia lui Metaxă şi lui Dusmanis. Jumătate 
din ofiţeri sunt; credincioși Regelui Constantin, dar ei 
sunt atât de «adaptabili» încât pot fi câştigaţi. a 

<Wirtsehaftsverband» publică o statistică a vitelor 

  

et Romberg; ces derniers paraissent âtre des jeunes gens de 
grande famille,: un peu embusqus dans des bureaux et tout 
A la diserâtion de Sehmaltz. Aujourd'hui, dans une confe- 
vence ă VIntârieur, on a cherche ă obtenir le veto de Ver- 
vea et l'&cartement definiţit de Berindey, en lui mobettant 
satisfaction pour le reste: mais c'est Lupu qui protăăt.... 

Vu Mirbach. Il me confirme que le Prince Alexandre de 
"Greece, aujourd'hui momentanement Roi, 6tait en divergence 
avec son pâre. «Cest un gamin, choyt par sâ are, paş st- 
rieux, et que Venizelos fera sauter bientât». — Les"Joutnaux 
lui prâtent une proelamation dans laquelle. le“ jeune Roi 
dâclare avoir ă remplir un mandat que lui a confi6 son 
păre. Ce n'est done pas le prochain abandon de la neutralitg, 
Mirbach eroit pourtant que 'Entente forcera Parmâe ă mar- 
“cher, privâe surtout, telle qu'elle est, de la direction de Me- 
taxa et de Dusmanis. 50% des officiers &taient fidâles au 
Roi Constantin, mais ila sont tellement <adaptables» qu'on 
peut les entraîner. 

Le Wirtschafisverbana: publie une statistique de nos
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noastre. Un recensământ a avut loc în Februarie şi un al doilea în Mai. Recensământul. din 15 Februarie dă cifre cu mulţ inferioare cifrelor din 20 Mai, probă că multe vite au fost multă vreme ascunse, După această statistică, avem numai 210.000 vite cornuțe mai puţin de cât în Aprilie 1916, dar-la acea dată deficitul era deja mare în urma faimoaselor contrabande. Avem 900.000 de oi şi capre, 225.000 de porei şi 242.000 de cai mai pu- ţin ca în -1916, | 

animaux. Il y a eu recensement en fâvrier et un second en mai. Le recensement du 15 fevrier donne des chiffres de a teaucoup inferieurs â ceux du % mai,: preuve que de nom- : : breux animaux ont .6t6 longtemps eachâs. Nous avons, d'apres cate statistique, seulement 210.000 bâtes ă corne de moins qu'en avri] 1916, — mais â cette date le dâfieit tait; “ dejă grand par suite des fameuses contrebandes. I] Ya 900.000 montois eţ châvres, 225.000 pores et 242.000 chevaux „de moins qu'en 1916, Ma | | 

 



11 Ianuarie, pag. 14, rândul  9textrom. se va cili: 

> 

13 > > 17 > 

20 > > 20 > 

28 > > 937» 

28 > » 33 » 

5—6 Aprilie » 64 » 

6 Mai » 179 ». 

25 » > 70 > 

29 » » 79» 

2 Iunie > 8 --» 

2 » » 86 > 

il » » 97 » 

29—24 Iunie » 102 » 

5 Julie » 105 » 

23 » » 180 > 

15 August » 159 » 

25 Auzust » 173 » 

29 pi ee l  » 
, Astaciion ponr î 

27 » » 993 » 

29 > » 926 > 

> > > » 

ERATA 
3 Ianuarie, rândul 7, se va citi: Oroveanu în loc de Orăşeanu. 

  

ll >» » 

2 >» frane.» 

13 '» rom. > 

“7 >» franc,» 

6 >.rom. 

6 » rom. 

4 » rom. 

>» 

i? » franc.» 
>». 

» 

5 >» frane,» 

13 » franc.» 

8 » rom. 

19 » rom. 

10,» rom. 

3 > rom. 

> 

> 

>: 

> 

2 > frane.» 

3 rm, 

6 » rom. 

10 » rom. » 

6 » frane. » 

» 

» 

>» 

>» 

> 

> 

> 

> 

> 

>» 

>» 

> 

] 

s- 

Constantinescu, în loc de Cos-. 
tineseu. , 

cât mai puţin posibil, în loc 
de: cât mai mult posibil. 

audienţă, în loc de audienţi. 
atenţia, în loc de ateniţa. 
“quiil n'y aura pas, în loc de 

qu'il n'a aura. 
Arion : şi de ce nu? în loc do 

- ştie de ce nu? 
je ne pars plus, în loc de je. 

ne pas plus. 

Brătianu, în loc de Briand, 

mains, în loe de amis. 

vesti, în loc de învesti. 
- unui divizion, în loc de unei 

divizion. 

d'un division, în loc de d'une 
division | 

marque, în loc de manque. 

asupra, în loc de aspura. 

cineva. în loc de cinvea. 
Frangois Kral, în loc de fran- 

cez Kra]. 

Spalaikovici era, în loc de 
Spalaikovici e. 

parle d'une perte, în loc sie 
parte d'une perie, 

nuw. se mai află, în loc de cui 
se nai apără, 

netscultire: de erdine spun, 
în loc de neascultirei de 
criine spune, 

Cum înţelegi D-ta, în loc de 
Cum inţelegeţi D-ta, 

les do:zsiers, în loc de do- 
sseurs,. 

 


