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1917. 
(Continuare) 

„23 Iunie, — Dejun la guvernator (Tiilft). Prezenţi : 
Lupu Kostake, Neniţescu, C. Arion, colonelul Hentsch, 
baronul Wesler, ministrul Mirbach, generalul doctor 
Goetz, contele "Freudenstein, Ober-Quartier-Meisterul, 

“cap inteligent de artist, al cărui nume nu l-am putut 
prinde, fiul generalului, doi aghiotanţi, ete. Masă fru- 
gală, conversaţiune amicală. Generalul mi-a subliniat în 
mai multe rânduri dorința Germaniei de a nu pricinui 
nici o pagubă ţărei. 

— Domnul Popescu, corespondentul lui «Neue Freie 
Presse» şi care este niedespărţit de' Dombrovsky, â ve- 
nit să-mi vorbească de un nimic, care părea mai mult 
a fi un pretext. El mi-a spus, întrun mod foarte confi- 
denţial, că se vor face sondări pentru candidatura Ar- 

  

"23 iuin. —- Dejeuner chez le gouverneur: carton, grand 

format, pour invitation officielle. Presents Lupu Kostache, 
Neniţescu, Arion, le col. Hentseh, le baron Woasler, le mi- 
nistre Mirbaeh, le General-Arzt von Goetz, le comte de Freu-. 

«denstein, l'Oberquarțier-Meister, tâte intelligence d'artiste 
dorit je n'ai pu saisir le nom, le fils du genâral, deux aides 
„de camp, ete. Menu îrugal, conversation tres amicale. Le g6- 

nral m'a plus d'une fois soulignâ le dâsir de PAllemagne de 
ne causer aucun tori au pays. Le gânâral m'a plac ă.sa 
Aroite et Lupu A la droite de Hentsch qui faisait face. 

— Mr. Popescu, correspondant de la «Neue Freie Presse» 

et qui est lins6parable de Dombrowski, venu pour me parler 

Pun rien qui ressemblait plutât ă un pretexte, me dit trâs 

-confidentiellement que Pon va faire des sondages pour la can- 
-didature au trâne de Roumanie de YArchidue Joseph. IAr-
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chiducelui Iosef la tronul României. Archiducele co- 

mandă grupul de armate de pe frontul nostru; el ştie 

româneşte, ca şi soţia lui. Se vorbise de el pentru prezi- 

denţia, unui guvern de coaliţie, la Budapesta, la căderea, 

lui Tisza. Nici soluţia aceasta nu mi se pare acceptabilă. 

24 Iunie, — Domnul de Witzleben dejunează la mine.- 

De notat eşirea lui în potriva lui Czernin şi a Austriaci- 

lor cari, vorbind mereu de pace, dau nădejde unui ini- 

mic descurajat. El adaogă : «Dacă noi am fi avut o re- 

voluţie ca revoluţia rusească, cine ar crede că Antanta. 

war fi profitat de zăpăceală pentru a se arunca a- 

supra noastră ? Cine ar crede că ea ar fi dat răgaz pen- 

tru a permite nouilor noastre instituţii să se desvolte 1— 

Bethmann-Hollweg este un om slab, dar foarte cinstit, 

prea cinstit chiar pentru a ţine cap unor indivizi fără 
scrupule ca Sonnino, Asquith, Ribot şi Poincar6. Cu toate 

acestea. el trebue menţinut, căci schimbările sunt tot- 

deauna nefaste ; de altfel sar găsi oare cine să-l înlo- 

cuiască 7» | 

25 Iunie. — Primesc vizita lui Schlawe. Este prima 

  

chidue commande le groupe Warmâes sur notre front, sait le 

roumain, sa femme le parle aussi. On avait parlâ de lui pour 

la prâsidence d'un gouvernement de coalition & Budapest ă 

la chute de Tisza. C“est une solution qui ne me paraît pas 

tres acceptable. 

24 juin. — Mr. de Witzleben dâjeune chez moi. A noter 

sa sortie contre Czernin et les Autrichiens qui, ă toujours 

parler de paix, finissent par donner du coeur â un ennemi 

dâcourag6. Comme de juste, îl ajoute: si nous avions subi une: 

r&volution comme celle des Russes, eroit-on que lEntente 

mwaurait pas profit& de notre dâsarroi pour se jeter sur nous? 

Croit-on aqu'elle aurait prâeh6 la trâve pour permettre ă nos- 

institutions nouvelles de se dâvelopper? — Bethmann-Holl- 

weg est un homme faible, mais trâs honnâte, trop pour tenir 

tâte ă des gaillards sans scrupules comme les Sonnino, les: 

Asquith, les Ribot et les Poincar€. Il faut nâanmoins le gar: 
der, car les changements ne valent rien; trouverait-on 

Wailleurs ă le mieux remplacer? 

25 juin, — Visite de Schlawe. C'est la premiere fois que:
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oară că-l văd de când se află în slujba Germanilor. Imi 
spune că este în Consiliul de Administraţie al căilor fe- 
rate dela Sud-Vest (7). Aici, el trece drept directorul ge- 
neral al căilor româneşti. El se interesează de soarta 

d-lui Mirică, ostatic, pe care nu parvenim să-l scoatem 
dela Săveni. Li comunice ştirile pe care le am. — Nu este 
mulţumit de tot ce se petrece, şi mai ales nemulţumit 

de directivele cari se iau dela Carp. El crede că toată 
vina o are generalul 'Tiilff, care voia să aplice sistemul 
de a lăsa organelor administrative româneşti toată au: 
toritatea lor şi de a se mulţumi să le cârmuiască. Nu sa 

aplicat acest; sistem, dar nici celalt, pe care el îl pre- 
feră, de a administra singuri şi de a se mărgini să se 
ceară numai sfaturi Românilor. În modul cum se pro= 
cede, şi cu greşelile cari se comit în alegerea persoane- 

lor, nu se va izbuti niciodată «a distruge faima, Brătie- 
nilor». — Schlawe face o observaţie foarte dreaptă: 

«S'a făcut prostia de a se distruge podul de pe Borcea; 
nu mai există legătură cu Bucureşti şi astăzi toată legă- 
tura, se face cu Varna. Prebue cu ori ce preţ ca acest pod 

să fie refăcut». E1 este foarte îngrijat de când a văzut 
nota austriacă : «Dunărea Austriei !» 
  

nous nous voyons depuis quiil est au service allemand. Il 
me dit d'ailleurs qu'il est dans le conseil d'administration des 

chemins de fer du Sud-Ouest (7). Ici, il passe pour le direc- 
teur genral des lines roumaines. Îl s'intâresse au sort de 

Mr. Mirica, otage, que nous n'arrivons pas ă sortir de Sa- 
veni. Je lui donne les renseignemenis que je possede. Pas 

content de tout ce qui se passe etsurtoutpas content des di- 

rectives qw'on puise auprăs de Mr. Carp. Pour lui, la faute 
est au general Tiilff, qui voulait appliquer le systâme de 
laisser toute leur autorit6 aux organes administratifs rou- 

mains et; de les suider seulement. On n'a pas applique ce 
systeme, mais Pautre non plus, qui a ses prâfârences, d'admi- 
nistrer soi-mâme et de demander seulement conseil aux Rou- 
mains. De la facon dont on procâde et avec les erreurs qu'on 

commet dans le choix du personnel, on m'arrivera jamais «ă 

dâtruire la fortune des Bratiano». 
Schlawe a une observation tres juste: on a fait la bâtise 

de dâtruire le pont de la Borcea; îl n'y a plus de liaison avee 
Pucarest et aujourdhui toute la liaision se fait avec Varna. 

Il faut ă tout prix que ce pont soit refait. Trâs Inquiet depuis 
qu'il a vu la note autrichiene: le Danube ă lP'Autriche.
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26—21 Iunie, — Am fost la Buzău şi Fundeni. Până 

la Ploeşti, nici o altă urmă de război decât administra-. 

ţia germană a, căilor ferate. Personal, material, totul e 

german; 'inscripţiunile sunt pe nemţeşte, lbrăriile din 

gări nu vând decât militarilor, Crucea Roşie din Colo- 

nia are în gara, Bucureşti un bufet de băuturi răcori- 

toare numai pentru soldaţii: germani. In apropierile 

Ploeştilor distrugerea instalaţiunilor petrolifere dă im- 

presia unui cataclism. Rezervoarele distruse, căzute, în- 

covoiate, au un. aspect de neuitat. Gările au suferit pu- 

ţin. Mult material stricat, aruncat pe marginea căii. 

La Fundeni, în mijlocul lanurilor de grâu, tranşeele 

desinează festoane de buruieni. Pe ici pe colo, două bu- 

căţele de lemn au menirea, să reprezinte o cruce, un Mor- 

mânt anonim de soldat român. Din contră, la intrarea 

satului Comisoaia mormintele germane sunt adunate în: 
1r'un cimitir îngrădit fiecare mormânt cu erucea lui cu 9 

inscripţie... Conacul meu dela Valea Comisoaia este ras; 

nu rămân decât pietrele temeliei pentru a arăta locul 

magaziilor mele, cari au fost arse de Ruşi fiindcă pre- 

tindeau că le împiedică vederea. 
  

26 ct 27 juin. — Buzau et Fundeni. Jusqu'ă Ploesti, pas 

Wautres traces de la guerre que Padministration allemande 

des chemins de fer. Personnel, mat&riel, tout est allemand; les 

inseriptions en allemand; les librairies des gares ne vendent 

qwaux militaires, la Croix Rouge de Cologne a, en gare de 

Bucarest, une jolie buvette de refrafchissement pour soldats 

allemands. En approchant de Ploesti, avant et apres, la des- 

truction des 6tablissements de pâtrole donne Limpression de 
cataclysme Les reservoirs dâtruits et affaiss6s, tordus ontun 
aspect inoubliable. Les gares ont pen souffert, Beaucoup de 

materie] disloqus, de ci, de lă, ă câte de la voie. 
A Fundeni, dans les champs de ble, les tranehâes dessinent 

des festons verts de broussailles. Deci, de lă deux morceaux 

de bois sont censâs marquer d'une croix une tombe anonyme 
de soldats roumains. Tout au contraire, ă Ventree de Comi: 
soaia, les tombes allemandes sont assemblâes en petit cime- 

tidre elos, avee leur croix ă inseriptions... Mon installation 
de Valea Comisoaia rase; il ne reste que les pierres des fon- 
dations pour marquer la place de nos magasins incendi6s et 
ue les Russes ont brâl6 parceque, soit disant, ils gânaient 
a vue,
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Iarca şi prietenii noştri se plâng de regimul sever 

al Etapei. Iarca îmi spune că oraşul este înconjurat de 
un cordon, care ia orice aduc ţăranii în oraş, sau orice 

cară din oraş în căruțele lor. Oameni de condiţie bună, 

cari în viaţa lor nu au ţinut vre-o sculă în mână, sunt 
puşi la lueru mânual; chiar şi femeile sunt rechiziţio» 

nate. Profesori, au fost siliţi să tae lemne prin păduri. 
Se lucrează în mod intensiv la refacerea drumurilor : 

am văzut mai multe concasoare de piatră şi cilindrii 
compresori; coloanele germane transportă piatra şi pri- 
zonierii — şi în unele locuri chiar oameni rechiziţio- 

naţi, — furnizează munca. Regimul este aspru, dar or- 
ganizaţia bună. În toate gările echipe germane cons- 

truese, repară, măresc instalaţiile. 

30 Iunie: — Locotenentul Neumann mă întrebase 
dacă cunose pe Diaconescu; a trebuit să mărturisesc că 

îmi era aproape necunoscut. Azi dimineaţă, Verzea mi-a 

spus că Diaconescu, în calițate de procuror general, şi 
Duca, în calitate de prim-procuror, au înlesnit fuga lui 
Filotti. Ancheta lor era îndreptată mai mult în contra 
lui Verzea, care denunța, decât în contra lui Filotti, care 

  

Iarea et nos amis se plaignemt du râgime sâvere de 

PEtape. La ville est entourâe, me dit-il, un cordon qui dâva- 

lise les paysans de tout ce qu'ils emportent ou -apportent dans 

leurs chariots. On oblige au travail manuel des gens de con: 
dition qui mont jamais mani6 un outil; les femmes sont 
aussi requisitionnes. Des professeurs ont 6!6 obliges de cou- 
per en forât du bois. Travail intensif de râfection des routes: 

j'ai vu plusieurs concasseurs de pierres et, des eylindres pour 

rcutes; les colonnes allemandes transportent la grosse pierre 

et les prisonniers et aussi par endroits les gens râquisition- 

nes fournissent la main d'oeuvre. On est dur, mais Porgani- 
sation est superbe. Dans toutes les gares des 6quipes d'Alle- 
mands construisent, r&parent, augmentent les installations. 

30 juin. — Le It. Neumann m'avait demande si je eon- 
naissais Diaconescu; j'ai du reconnaître qu'il m'âtait presque 
un ineonnu. Or, ce matin, Verzea m'a dit que Diaconescu, 

comme procureur gânâral, et Duca, comme premier procureur, 

avaient favoris la fuite de Filotti. Leur enquâte 6tait dirig6e 

pien plus contre Verzea qui dânoneait, que contre Filotti qui
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furase milioanele. Intre altele, Verzea aflase că în strada 

Brătianu, acolo unde locuia, al doilea imobil era înehi- 

riat întrun mod clandestin de Filotti şi servea ca loc de 

întâlnire, noaptea, lui Filotti, Davila, Corbescu, Vietor 

Antonescu, Take Ionescu (transeriu lista numelor aşa 

cum o ţine Verzea dela subehiriaşul Erbiceanu) şi alţi. 

cidealişti». Verzea a cerut o descindere a parchetului. 

Ea a fost făcută, dar în lipsa lui; dacă sau găsit obiecte 

de toaletă suspecte, nu s'a găsit însă nici hârtii, nici re 

gistre. 
— Asupra furturilor dela ministerul de război, 

Verzea ştie că într'o singură afacere Stauss a trebuit, 

să dea 200.000 de lei lui Paul Negulescu, cumnatul sau 

corespondentul maiorului Slăniceanu, sub numele căruia. 

Iliescu opera foarte adesea. 

1 lulie. — Azi de dimineaţă, la ora 5, Maiorescu sa 

stins subit, Starea lui era staţionară. De aci grija medi- 

cilor săi. [ se făcea injecții de cafeină şi Schachmann 

propusese eri ventuze scarificate; Hammer propuse să-i 

lase sânge, dar Maiorescu a refuzat. Domnişoara Nev- 

mann, care nu se mişcase de lângă patul lui dela înce- 

  

avaiţ dârob les millions. Entre autres, Verzea ayant appris 

que dans la Rue Bratiano, lă odil habitait, le seconde 

immeuble âtait lou6 clandestinement par Filotti et servait de 

lieu de rendez-vous la nuit, pour Filotti, Davila, Corbeseu, 

Vietor Antonescu, Take Ionescu — je transcris les noms tels: 

que Verzea, les tient du sous-locataire Erbiceanu — et autres 

«id&alistes», avait demand6 une descente du parquet. Elle fut 

faite, mais en Pabsence de Verzea; si on y a trouvă des objets 

de toilette louches, on n'y a pas trouvâ de papiers ni de livres. 

Sur les vols du ministere de la guerre, Verzea sait que. 

dans une seule affaire Stauss a di donner 200.000 lei ă Paul 

Negulescu, le beau-frăre ou le correspondant du major Sla- 

niceanu, sous le nom duquel Iliescu opârait le plus souvent. 

1-6r juillet: — Mort de Maiorescu. Ce matin ă 5 h. Maio- 

reseu s'est subitement âteint- Son Stat restait stationnaire. De 

lă Pinquiâtude de ses mâdecins. On lui faisait des piqiires de 

cafâine. Schachmann âvait propos6 hier des ventouses seari- 

fi6es; Hammer avait accepte une saignâe, mais Maiorescu 
avait refusâ. Il s'est lev6 pour un besoin; la garde-malade. 

qui 6tait A sa premitre nuit de veille, car M-elle Neumann
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putul boalei, a fost deşteptată de o respiraţie mai grea; 
el mu a mai avut putere decât să respire puţin metil, 

şi-a aşezat capul pe pieptul domnişoarei Neumann şi to: 

tul sa sfârşit. El se odihneşte pe patul lui. acoperit de 

florile mele, cele dintâi sosite; nici pompă, nici decoraţii, 

după voinţa, lui. Nu se va, rosti nici un discurs : ce gând 

sar putea exprima, liber, în starea în care ne aflăm? 

Moartea aceasta, e o mare nenorocire şi eu o consider ca, 

unu] din inelele lanţului de nenorociri care apasă sărmana 
noastră ţară. Eu pierd un sfătuitor sigur şi luminat, pe 

care grija integralităţii rolului lui istorie îl făcea im- 

parţial şi impersonal. Tzigara-Samureaş, cel dintâi pe 

care l-am văzut azi dimineaţă, şi-a rezumat gândul: 

«Este o lume mare care se închide ; Th. Rosetti este sfâr- 
şit, Carp devine de un autoritarism pe care nu-l mai 
poate suporta nimeni; Lupu aiurează din ce în ce mai 

mult!» — După el va rămâne o dâră de lumină, dar 
oare acesta e un sprijin ? — La ora 6 se va proceda la 

ridicarea, corpului. Mâine la ora 4 înmormântarea ofi- 

cială. — Am semnat, cu Mitică Rosetti, actul mortuar 

la Primărie, 

  

mavait jamais quitte son lit, a fait peu de temps apres un 

signe ă M-elle Neumann qw'un râle avait subitement râveill6e. 

Maiorescu repose sa tâta sur la poitrine de M-elle Neumann, 

cut seulement la, force de respirer une ampoule de mâthyle 

et ce fut fini. Il repose, simplement, sur son lit; mes fleurs 
— les premitres arrivâes — convrent la couche. Ni pompe; 

ni decorations sur le eorps, selon sa volont6. Il n'y aura 
pas de discours: quelle pensâe voudrait-on, ou pourrait-on 

seulement, librement exprimer dans LPâtat ou nos sommes? 
Cest un gros malheur et je le considăre comme le chaînon 

de la sârie qui afflige notre pays. Je perds un conseiller sir 

et clairvoyant, qua le souci de Pintâgralit6 de son râle his- 

torique rendait impartial et impersonnel. 

Tzigara-Samureaş, le premier vu ce matin, r6sumait bien 

sa, pensâe: «c'est un monde grand qui se ferme; Th. Rosetti 

est fini; Carp devient Wun autoritarisme que nul ne peut plus 
supporter; Lupu Kostache divague de plus en plus!» Il 

xestera une trainâe lumineuse, mais est-ce un soutien? 
A 6 h. levâe du corps. Demain ă 4 h. obs&ques officielles. 

J'ai sien6 avec Mitica Rosetti Vacte mortuaire ă la Mairie,
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2 Iulie, — Contele Ledebur vine să-şi ia rămas bun. 

E] regretă toate greşelile cari se fac. Găseşte că Consi- 

liul comunal, reconstituit de azi dimineaţă, are din nou 

o nuanţă liberală de un efect neplăcut: «Rău fac Ger- 

manii că nu se adresează decât d-lui Carp; d-l Carp este 

un spirit fermecător, când, stai de vorbă cu el, dar este 

în adevăr «infantil> (sic). 

— Consiliul comunal este reconstituit în minus Ver- 

zea, demisionat, şi Berendey, congediat, iar în plus cu 

Bragadiru, Scarlat Vârnav şi Mitică Şutzu. Bragadiru 

prezident, Dobroviei I-iul vice-prezident, Dristorian al 

II-lea vice-prezident şi Prager al III-lea. Şi Dombrovsky 

găseşte că prea mulţi liberali sunt întotdeauna puşi 

înainte. | 
— Se află că Ruşii fac o ofensivă mare pe un front 

de 30 de km. cu 15 divizii după un comunicat, cu 20 

după altul. Cele mai bune trupe, gardă şi corp siberian, 

sunt angajate. Acţiunea se “petrece pe la Brzezany. Le- 

debur spune că de mai multe zile era aşteptat acest atac. 

Pentru moment, nici un succes mai însemnat. 

— Înmormântarea lui Maiorescu a fost de o sim- 

  

2 juillet, — Le comte Ledebour vient prendre cong€. Il d6- 

plore toutes les fautes qu'on commet. Il trouve que le conseil 

communal, reconstitu€ de ce matin, a de nouveau une nuance 

liberale dun efftet fâcheux. «Les Allemands ont eu tort de ne 

s'adresser qu'ă Mr. Carp; Mr. Carp est un esprit charmant 

quand on cause avec lui, mais îl est r€ellement infatile» (sic). 

Le conseil communal est reconstitu6 avee Verzea — 

dâmissionnaire — et Berindey — congedi6, en moins — et 

Bragadiru, Ch. Varnav et Mitica Sutzo en plus. Bragadiru, 
prâsident; Dobrovioi, l-er vice-prâsident; Dristoriari, 2-e vice- 

president et Prager 3-e vice-prâsident, Dombrowsky trouve 

aussi que trop de libâraux sont toujours placâs en vedette. 

"Tout ă coup on apprend que les Russes font une grande 

offensive sur le front de 30 km. avec 15 divisions, dit un com- 

muniqu, avec 20 selon un autre communiqu€. Les meilleures 

tronpes, garde 'et corps sibâriens sont erngagtes. Cela se 

passe autour de Brzezany, Ledebour disait que depuis plu- 

sieurs jours on s'attendait ă cette attaque. Pour le moment 

aucun succes tres important. 

Les obsăques de Maiorescu on 8t6 d'une simplicit6 abso-
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plicitate absolută. Mulţime multă şi mare reculegere. 

Multe flori. Eri am depus 0 coroană mare în numele 

meu ; astăzi am dus alta în numele partidului conser- 

vator. Tot ce poartă un nume era la, cimitir. Singur 

Carp sa abținut dela orice semn de simpatie. Paul T'heo- 

doru şi Golescu l-au rugat cu insistență; el le-a răs- 

puns cinic : «De ce aşi. face lui Maiorescu o politeţă pe 

care el nu poate să mi-o dea înapoi?» Şi cinci-zeci. de 

ani de relaţii strânse unise pe aceşti doi oameni! Bla- 

mul a fost unanim. Printre străini; căpitan Kremniiz, 

Schlawe şi maiorul Schenker. Toată eremonia a părut 

+uturor foarte impunătoare prin durerea adevărată a 

unei părţi din asistenţă. C. Arion a lipsit, starea lui ne 

permițându-i o emoție atât de puternică. 

3 Iulie. — Vorbim de coloritul tot mai liberal pe care 

3] iau numirile nenorocitului guvern provizoriu. Stirbey 

îmi atrage atenţia, că la Craiova, este exact acelaş lucru. 

__ Mehedinţi deplânge pierderea imensă ce am su- 

ferit-o: Maiorescu era pentru e] obiectul unui cult, dealt- 

tel foarte meritat. 

    

ue. Foule, mais grand recueillement. Beaucoup de fleurs. 

Hier fai dâpos6 une grande couronne en mon nom; aujour- 

"hui Şen ai port une au nom du parti conservateur. Toutes 

les personnes portant un nom se trouvaient au cimetiere. 

Carp seul s'est abstenu de toute marque de sympathie. Paul 

Pheodoru, Golescu Pont suppli€; il a r6pondu eyniquement : 

«Pourquoi ferais-je ă Maiorescu une politesse qw'il ne peut 

pas me rendre?> Et cinquante ans de relaţions âtroites ont 

reuni ces deux hommes! Les plâmes ont 6t6 unanimes. 

Parmi les 6trangers le cap. Kremnitz, Schlawe et le major 

Sehenker. 'Poute la c&r&monie a paru ă tous trăs imposante 

par la veritable douleur d'une partie de Passistance. 

C. C. Arion absent, son âtat ne lui permettant pas une 

seconde secousse &mouvante. 

3 juillet. — On sentretient de ta teinture toujours plus 

"liberale que prennent les nominations de ce malheureux gou- 

vernement provisoire; Stirbey me fait remarquer que ă Cra- 

iova est exactement la mâme chose. 

Mehedinţi deplore la perte immense que nous avons subie. 

Maiorescu âtait pour lui Pobjet d'un culte, tres mârit6 du 

reste. : -
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— Ofensiva. rusească este în toiul ei. Petersen îmi 
spune că i s'a telefonat dela Focşani că totul e liniştit 
şi că nu există nici o grijă din cauza. ofensivei. Pierde: 
rile ruseşti ar fi înspâimântătoare, după comunicaţul 
austriac. Divizii întregi ar fi desființate. In fond, dacă 
ofensiva nu reuşeşte, va fi o binecuvântare pentru 
şansele de pace. Această probă de neînfrângere a liniei 
germane poate aduce o reacțiune în favoarea păcii. Pre- 
supun că din cauza acestei ofensive, congresul socialist 
dela, Stockholm sa dizolvat ; el a eşuat cu totul ; tele: 

-gramele anunţă plecarea delegaților neutri, delegaţii ruşi 
neputând avea, de 8 zile, nici o comunicaţie cu țara lor. 
Dombrovsky îmi confirmă că la Marele Cartier se afir- 
mă din ce în ce mai mult că trupele ruseşti părăsesc 
Moldova; rămâne singură armata noastră, cu artilerie 
franceză şi engleză. 

4 Iulie. — Comunicatul de astăzi nu este bun. Ni se 
vorbise atât de descompunerea armatei ruse, încât eşti 
mirat să afli că Ruşii au lărgit gaura ce făcuse la Ko- 

  

]/cffensive russe bat son plein: Petersen me dit que de 
Foesani on lui a t6l&phon6 que tout 6tait tranquille et qu'on 
P'avait aucune inquiâtude au sujet de offensive. Les pertes 
des Russes seraient effrayantes selon le communiqu6 autri- 
chien. Des divisions entiăres seraient ananties. 

Au fond, si offensive ne râussit pas, se sera une bânedic- 
tion pour les chances de paix. Cette preuve de linexpugna- 
bilit6 de la ligne allemande peut amener la .r6action en fa- 
veur de la paix. A cause de cette offensive, je suppose, le con- 
gres socialiste de Stockholm sest dissous; il a totalemeni 
&chous; les d&pâches annoncent le dâpart des dâlâguâs neutres. 
les d6legu6s russes ne pouvant avoir depuis huit jours au- 
cune communication avec leur pays 

Dombrowski me confirme qwau Grand Quartier on af- 
firme de plus en plus que /es troupes russes guittent la Mol- 
davie; reste seule notre armâe avec de Partillerie franeaiss 
et anglaise, | 

4 juillet. — Le communiqus de ce matin n'est pas plaisant. 
On nous avait tant servi de declarations sur la dâcomposi- 
tion de Parmâe russe, qu'on est âtonn6 dapprendre que les
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niuchy (7) pe înălțimile malului de vest al Strypei. 
Ruşii au atacat cu putere : la Riga, la Smorgon (de asu- 
pra mlăştinelor  Pripetului, cari întrerupt linia), pe 

Stochod, pe linia Luck-Kowel, pe Slota-Lipa şi în Ga- 
liţia, pe punctele mai sus arătate sub Pripet. Pentru a 
explica, succesele, căci succese au fost, pe o linie atât de 

lungă, trebue să se admită: sau că Ruşii nu sunt în des- 

coinpunere cum s'a spus, sau că Centralii au retras trupe 

depe frontul lor de Est într'atâta încât întreprinderea 
rusească, datorită lui Kerensky care se afla pe îront, nu 
a găsit, o rezistență prea, mare. 

„— Mackensen a plecat în direcţia frontului său, la 
Lehliu. 

— Volanka îmi spune că comunicatul rus anunţă 
10.000 de prizonieri germani şi austriaci ; Zborow şi 

Koniuchy sunt pierdute. Acelaş îmi face un raport 
puţin favorabil asupra Archiducelui Iosef, om care 

rare nimic spre a câştiga simpatiile, iar «nevasta, lui, o 
a doua regină Maria, frumuseţea în minus». Cu preci- 

  

Russes ont 6largi la troute qutils avaient faite ă Koniouchy(?) 
—— dans tous les cas sur les hauteurs.de la rive Ouest de la 
Strypa. Les Russes ont attaqut avec force ă Riga et â Smor- 

gon (au dessus des marais du Pripet qui interrompent la ligne) 

et sur la Stochod, sur la ligne Luck-Kowel, sur la Slota-Lipa 

et dans Galicie, sur les points ci-dessus indiqu6s au-dessous 
du Pripet. , p 

| Pour expliquer ces succes, car îl y en a eu, sur une ligne 

aussi longue, il faut bien admettre ou que la Russie ne tombe 
pas en dâcomposition comme on le dit, ou que les alli6s ont 

tellement degarni leur front Est que Pentreprise russe, due ă 
Kerenski qui est sur le front, n'a pas trouv& une râsistance 
irop forte. 

Mackensen s'est rendu -dans la direction de son front, ă 

Lehliu. Volanka me dit que le communidu€ russe annonce 

10.000 prisonniers allemands et autrichiens. Zborow et Koni- 
ouchi sont les deux positions perdues. Du mâme: rapports 
peu favorables sur Archidue Joseph, homme n'ayant rien 

pour se coneilier les sympathies et sa femme 6tait une se- 

oonde «Reine-Marie», la beaut6 en moins. Avec prcision îl
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zie, el afirmă că pentru Germâni ca. şi pentru Austriaci, 

dinastia este condamnată. 

„5 Iulie. — Marius "Peodorian a aflat dela un martor 

că, o ciocnire sângeroasă a avut loc în Prahova între Un- 

guri şi Germani. Eram sceptie. Dar având treabă cu po- 

liţia, semi-confidenţele căpitanului Hamelung Mi-au, CON- 

firmat această ştire. Ostilitatea pe toate treptele scărei 

este cunoscută, dar nu o credeam împinsă atât de de- 

parte. 

__ La Buzău, administratorul meu Iliescu, în pre 

zenţa mea, întrebase pe un căpitan Schultze dela, etape 

ce aveau de gând să facă cu vinul meu dela, Valea Schei- 

lor, şi rugase ca să-mi fie îngăduit să iau 400 de deca- 

litri, din cele. 8000 aflate acolo, pentru nevoile personale. 

„Astăzi sunt invitat la poliţie şi, într'o formă dealtmin- 

terea. curtenitoare, mi se comunică că comandantul ar- 

matei a 9-a nu-mi poate acorda, din vinul meu, având în 

vedere marile nevoi ale armatei! 

Eşind dela, poliţia germană, mă, întore cu Tzigara pe 

care îl întâlnisem acolo. Vorbim de numirea lui Braga- 

diru ; Tzigara o găseşte deplorabilă. Nu trebue acuzat 

  

affirme que pour les Allemands comme pour les Autrichiens 

la dynastie est condamne. 

5 juillet. -- Marius Theodorian țient d'un. tâmoin quune 

rixe sanglante a eu lieu dans la Prahova entre Hongrois en 

nombre et Allemands. J'6tais sceptique. Mais ayant eu aifai- 

re ă la police, les demi-confidenees du cap. Hamelung pont 

fait que confirmer la nouvelle. On sent Phostilite sourde ă 

tous les degres de l'6chelle, mais je ne la croyais pas poussâe 

aussi loin. 

A Buzau, Iliescu, moi prâsent, avait demand ă un câ- 

pitaine Schultze de lltape ce qu'on comptait faire de mon 

vin de Valea Seheilor et, du mâme coup, avait pri6 que 

sur les 8000 decalitres, il me fut permis den prelever 500 

pour ma cave. Je suis appele dans une forme tres courtoise, 

il est vrai, â la police «Zimmer 2)» pour qu'il me soit com- 

muniqus que le commandant de la IX-e armâe ne peut m'ac- 

corder «mon» vin, vu les grands besoins de Parmâe |! 

En sortant; de la police allemande, je fais route avec 

(fzigara que jy avais rencontr. Nous parlons da la nomi- 

naţion de Bragadiru. 'Tzivara la trouve dâplorable. Il ne
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Carp, eare s'a opus multă vreme, după cum, până în ul- 
3 Vi ? 

timul moment, era să se abţie de a merge la dejunul 

organizat Duminică de Bragadiru, în onoarea sa. Este 

opera, personală a lui Lupu Kostake şi rezultatul mici- 

lor şi neîncetatelor cadouri. 

Ne-am dus apoi la casa lui Maiorescu: Am luat cu- 

noştinţă de. testamentul lui, scris cu creionul. Am scos 

câteva caete din jurnalul lui: el voia să facă câteva şter- 

sături. Domnişoara Neumann va face lucrarea, care n'are 

un caracter politie. Aceste caete vor fi remise succesiu- 

nei, după revizuire. Cred că nu conţin decât fapte din 

viaţa privată. 

— Eri mi-a vorbit îndelung Didina Cantacuzino de . 

Ortodoxia, sa, căreia guvernul refuză să-i mai servească 

o subvenție. Intreb pe Marius 'Teodorian ce este, în fond, 

cu această instituţie, din care unii preoţi şi-au făcut o in- 

fluenţă şi care este prezidată de octogenara doamna Ari 

sica Filipescu. Teodorian îmi răspunde brutal : «Este o* 

jucărie pentru isteria Didinei». 

  

faut en aeccuser Carp qui s'est longtemps defendu, comme 

îl a aussi, jusqu'ă la dernitre minute, failli râter le dejeuner 

qwon avait organis6 pour lui, dimanche, chez Bragadiru. 

West Voeuvre personnelle de Lupu et le produit des petiis 

cadeaux, constamment renouvelăs, et qui ont commencâ avec 

asperges et fini, hier encore, avec les artichauts neuveaux, 

(textuel). | 

_— Avec Tzigara nous fâmes ă la, maison de Maiorescu. 

Jai pris connaissance de son testament €erlt au crayon. 

Surtout nous avons sorti quelques cahiers de son Journal : 

il voulait opârer certaines ratures et cest M-elle Neumann 

qui fera le travail, qui ra rien de politique. Ces eahiers se- 

ront remis ă la succession apres râvision. Je erois qu'ils ont 

trait ă des faits de la vie privâe. 
Hier la Princesse Didine Cantacuzene ma longuement 

parl& de son «Orthodoxia», ă laquelle le gouvernement re- 

fuse la continuation d'une subvention. Je demande ă Marius 

'Fheodorian qw'est-ee au fond cette institution dans laquelle 

certains prâtres se sont taill6 de influence et que nomina- 

lement prâside Poctogenaire M-me Assica Filipescu: — Theo- 

dorian me r&pond brutalement : «C'est un joujou pour Phys- 

i6rie de Didine». 
a 

Fii E LROTEGA    
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— Mirbach îmi serie %o serisoare foarte amabilă, 

pentru a-mi spune că generalul Tilfi ar primi cu plă- 

cere o invitaţie. 

6 Julie. — Moos îmi confirmă că Mareşalul a fost pe 

front; se miră că am avut cunoştinţă de plecarea lui la 

Lehliu. EL crede că se prepară o ofensivă asupra Mol- 

dovei. Această este repetiţia unui pronostic identic al 

lui Volanka: din partea austriacă, ofensiva, este dorită. 

Ar fi o soluţie pentru actuala noastră situaţie. 

— Din gazetele ruseşti, care încep a intra în Româ- 

nia, Brănişteanu îmi spune că din toate reese ostilitatea 

întregei prese ruseşti în contra noastră. 'Trebue observat 

că Lloyd George în discursul ce a rostit la Glasgow 

„(acum 4 zile) vorbeşte de Serbia, de Belgia, de Munte 

hegru, dar nu suflă un cuvânt de România. Astă seară 

urnalul dă un extras din «Nowoje-Wremja» din 26 A- 

orilie, care desminte absolut afirmările generalului Ili- 

escu asupra unui ultimatum Stuermer. Eram sigur că 

Ţliescu a minţit. Jurnalul rusesc afirmă că Brătianu a 

tratat şi încheiat cu Sassonov, că el dorea să între în cam 

    

— Mixrbach mv'âerit une lettre charmante pour me dire que 

le general Tiilff aceepterait avec plaisir une învitation, 

6 juillet. — Moos me confie que le Marechal a 6t6 sur le 

front; îl est tr&s 6tonn€ que Jeusse eu connaissance de son 

dâpart pour Lehliu. Pour lui, c'est une offensive sur la Mol- 

davie qui se prepare. C'est la repetition dun pronostie pareil 

de Volanka: du cât€ autrichien on la souhaite et on Pes- 

păre. Ce serait une solution ă notre situation actuelle..... 

Lecture faite des journaux russes qui commencent â 

entrer en Roumanie, Branisteanu me dit que toute la. presse 

vusse nous est hostile et malmâne la Roumanie. Il fait re- 

marquer que Lloyd George, dans son diseours de Glasgow 

(4 jours) parle de la Serbie, de la Bulgarie, du Montenâgro 

et ne souffle mot de la Roumanie. Ce soir le journal donne 

un extrait de la «Nowoje Wremia» du 2% avril, qui dement 

absolument les allegations du genâral Iliescu au sujet d'un 

ultimatum. Stuermer. J'6tais sâr qu'Iliescu mentait. Le jour- 

nal russe affirme que Bratiano a traite et conelu avec Sas- 

şonow, qu'il dâsirait entrer en campagne le ler aocât, que
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panie la 1 August, dar căderea, lui Sassanow, toemai în 

acel moment, a fost urmată de un moment de ezitare toc: 
mai fiindcă se ignorau intenţiunile lui Stuermer în pri- 

vina României. Ar exista o scrisoare a guvernului en- 
glez către Buchanan, publicată după revoluţie, care ar 
indica neliniştea pe care o făcea să nască sosirea lui 
Stuermer. 

— Am avut o întrevedere cu Costică Manu. EL îmi 
spune că nu mă pot îndoi de sentimentele sale nici în 

politica străină, nici în politica, internă. Dar cum n'a re 
nunţat la carieră şi cum doreşte să reia serviciul, nu vrea 

să facă pentru un moment nici un act de afirmare de 
partid. 

1 lulie—Se vor libera oare ostatecii? Au fost oare a- 
duşi la Bucureşti şi închişi la Cercul Militar: Derussi, Da- 

răscu, Lâautey şi doi sau trei alţii, pentru a se face din ei 

„prizonieri speciali cu scopul de a libera pe ceilalţi? Moos 
mi-a spus eri că peste vre-o 15 zile se vor libera o mul- 
ţime de persoane: M. Antonescu, 'Taubes, ete. Astăzi 
Bărbulescu a fost pus în curent de către Băicoianu de 
chestiunea pusă ostaticilor: ei trebue să declare în 

  

la chute de Sassonow juste ă ce moment-lă a 6t€ suivie dun 
moment d'hâsitation parce que prâcisement on ignorait les 

intentions de Stuermer ă VPâgard de la Roumanie. Il existe- 
vait une lettre du gouvernement anglais ă Buchanan, publi» 

apres la r&volution, qui indiquerait justement les apprâhen- 

tions que Parrivâe de Stuermer faisait naître: 
Entrevue avec Costica Mano. Il me dit que je ne puis 

douter de ses sentiments ni dans la politique 6trangere ni 

dans la politique intârieure. Mais il n'a pas renoncâ ă la 
carriăre et en vue de reprendre du service îl desire ne faire 
actuellement aucun acte d'affirmation de parti. 

7 juillet. — Va-t-on relâcher les otages ? A-t-on amenâ 
ă Bucarest et enfermă cerele militaire : Derussi, V. Darescu, 
I6autey et deux ou trois autres pour en faire des prison- 

niers spâciaux ă seule fin de pouvoir libârer les autres? 
Moos m'a dit hier que dans une quinzaine on allaiţ licencier 
un tas de personnes: M. Antonescu, Taubes, ete. Aujourd'hui 
Barbulescu a 6t6 mis au courant par Baycoianu de la ques- 

tion poste aux otages: ils doivent dâclarer par 6crit, sans
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scris şi fără comentarii, prin da sau prin nu, dacă vor 

să meargă în Moldova. Contraparte ar trebui să însem- 

ne: libertatea pentru acei ce vor să rămâe. Eşirea lor 

“ar face prin Brăila-Galaţi. Se presupune că deţinuţii 

austro-germani sosesc prin aceaşi cale. | 

__ Azi de dimineaţă primese o carte poştală sem- 

nată sub-locotenent Nicu Demetrescu, dela Stralsund. 

Printre altele el serie: «.. ştiţi că a fost aci, în Stralsund, 

în lagărul ofiţerilor, domnul colonel Sturdza şi a stat 

câteva zile pentru a lua în România pe toţi ofițerii ce 

vor ocupa diferite servicii folositoare. Aşi fi plecat şi eu 

eu d-nul col. Sturdza.» — Prin It. de Hertz aflasem 

că Sturdza era absolut liber în Germania, iar un alt o- 

ciţer, profesor din Târgovişte, unul din primii întorși. 

îmi spunea că la, Krefeld erau adunaţi vre-o 700 de ofi- 

ţeri aleşi de Sturdza şi destinaţi să fie trimişi fără în- 

târziere în România. Fapt care nu Sa realizat încă. Se 

mai anunţă că doamna Sturdza pleacă la bărbatul ei! 

Intre timp vine Arion la mine- EI a văzut pe Carp. 

Carp declară că nu mai face politică cu conversații de 

salon (7). Lupu Kostake i-a constituit un minister cu 

      

commentaires, par cui ou par non, s'ils veulent aller en Mol- 

davie. La contrepartie devrait signifier libâration pour ceux 

qui veulent rester. C'est par Braila-Galatzi que se ferait la 

sortie. On suppose que les dâtenus austro-allemands arrivent 

par la mâme voie. 

Ce matin une carte postale sienâe s-lt. Nicu Demetrescu, 

de Stralsund, porte entrautres + «Ştiţi că a fost aci în Stral- 

sund, în lagărul ofiţerilor, d-l colonel Sturdza şi a stat câteva 

zile pentru a lua în România pe toti ofițerii ce vor a ocupa 

diferite servicii folositoare. Aş fi plecat şi eu cu d-l colonel 

Sturdza...» Par le lieutenent de Hertz javais d6jă appris 

gue Sturdza avait ses alles et venues tout ă fait libres en 

Allemagne, et un autre officier, professeur ă Targoviste et 

un des premier xentres, me disait qwă Orefeld 6taient râunis 

environ 700 officiers choisis par Sturdza et destinâs ă rentrer 

sans retard en Roumanie. Fait qui ne s'est pas encore râalis€. 

On annonce enfin que Madame Sturdza part pour re- 

joindre son mari! Sur ces entrefaits, Arion. Ii a vu Carp. 

Carp declare qu'il ne fait plus de politique avec des conver- 

sations de salon (9). Lupu lui constitue un"ministere avec 

e
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Sturdza la război. Arion adaogă: «Carp şi Lupu fac 
tot posibilul pentru a fi un partid în slujba Germanilor. 

Sturdza, nu este prizonier ; el a dezertat. Ar fi spus lui 

de [Hertz că înainte de a trece în liniile germane, ar fi 
trimis Regelui spada şi decoraţiile sale !» — Frumos 
lueru ar fi să se pue acest colonel la război pentru a, or- 
ganiza armata ! 

9 Iulie. — Ofensiva, rusească este împinsă pe o seară 
mare. Garda, corpurile siberiene, trupele din Amur, Ta- 
tari. Ea se prelungeşte şi e departe de a fi sfârşită. Dela 
Stanislau până la Stokzow sunt lupte importante şi con- 
tinue. Comunicatele germane vorbesc de mari înfrân- 
geri ruse. 'Ţinuta, lor, în orice caz, nu este ținuta. unor 
oameni grăbiţi să încheie pacea. 

— Am avut un dejun de optsprezece tacâmuri în 
onoarea, lui Tiilff. Hentsch s'a scuzat : călătorie de ser- 
viciu, şi Welzer la fel. Am avut pe guvernatorul, von 

Goetz, Mirbach,  Praschma, Gebsattel, von  Băcklin, 
comandantul Marelui Cartier, Horstmann şi von Encken- 

wert, aghiotant. Români : C. Arion, Lupu Kostake, Tzi- 

  

  

Sturdza ă la guerre. Arion ajoute : Carp-Lupu font tout 
pour âtre «une faction au service de l'Allemagne»: Sturdza 

West pas prisonnier ; il a d6sertâ. Il aurait diţ ă de Hertz 

qwavant de se rendre dans les lignes allemandes, il a ren- 

voy6 au Roi son 6pâe et ses dâcorations! Ce serait du joli 

que de mettre ce jeune colonel ă la guerre pour TrEnover 
Parmee ! 

9 juillet. — I/offensive russe est tres pouss6e et sur un 

grand pied. Garde, corps sibâriens, tronpes de Amour, Tar- 
tares. Elle se prolonge et est loin dâtre 6puise. Depuis Sta: 

nislau jusgwă Ztokzow il y a luttes importantes et conti- 
nuelles; les communiqus allemands parlent de grande d6- 
faite des Russes. Leur tenue, dans tous les cas, n'est pas 

celle de gens press6s de conclure la paix. 
Dejeuner en Phonneur de Tiilff. 18 couverts: Bon, tâs 

el&gant et de tous points r6ussi. Hentsch s'âtait excusâ: vo- 

yage de service. De Weizer aussi, J'ai eu le Gouverneur, von 
Goetz, Mirbach. Prasehma, Gebsattel, von Bâeklin, le com- 
mandant de !'Oberquartier, Horstmann et von Enekewert, 

aide de umains: Arion, Lupu, Tzigara, Dobrescu, 

        
      

E potaseglc de 
ps guCUiREŞTI 

Bi: op



22 NOTE POLITICE — 1917 

gara-Samurcaş, Dobrescu, G. Stirbey, Mehedinţi, Grig. 

Cantacuzino. Sa vorbit foarte mult. (Guvernatorul a 
spus lui Arion că trebue să schimbăm dinastia şi Prasch- 
ma m'a întrebat dacă era adevărat că îmi schimbasem 

părerea şi că voiam să menţiu pe Rege. Mi-a mai spus 
că cu un program reacţionar nu e nimie de făcut. Eu 

i-am răspuns că acesta era motivul pentru care nu pu- 

team să colaborez cu domnul Carp. Am profitat de 

un moment de conversaţie generală pentru a declară că 
după câte ştiam, nu e exact că România ar fi cerut linia 

Şumla-Varna şi că acest lucru era o invenţie pentru ca 

Bulgarii să se justifice cerând toată Dobrogea. 

10 Iulie. —Se pare că focul se întinde pe linia de Est. 

impresia este că armata din Moldova va ataca și ea. În 

Galiţia, între Ciczow şi Zagrozdz, liniile austriace au 

fost străpunse şi sosirea rezervelor germane a fost ne- 

cesară pentru a opri progresele Ruşilor. 

— Neniţescu a propus lui Arion să aibă o convor- 

bire cu el şi cu mine ; Arion a venit la Crucea-Roşie pen- 

tru a mă înştiința. Am refuzat net. 

  

Stirbey, Mehedinţi, Gr. Cantacuzâne, ete. ete: On a beaucoup 

causâ, Le Gouverneur a dit ă Arion qu'il fallait ehanger de 

dynastie et Praschma me questionne si câtait vrai que j'a- 

vais chang6 d'avis et que je voulusse le maintien du Roi. 

Il m'a aussi dit qw'avee un programme râactionnaire, il n'y 

avaiţ rien ă faire. Je lui ai repliqu€ que câtait la raison pour 

laguelle je ne pouvais colaborer avec M. Carp. Jai pro- 

fit aussi d'un moment de conversation, pour dâelarer qu'ă 

ma connaissance il n'ftait pas exact que la Roumanie eut 

demande la ligne Schumla-Varna et que cest une invention 

pour justifier les Bulgares ă reelamer par retorsion toute 

la Dobrogea: 

10 juillet. — Le few semble s'âtendre sur la ligne Est. 

On a Pimpression que Parmâe de Moldavie va aussi atta- 

quer, En Galicie, entre Ciczow et Zagrozdz, les lignes au- 

trichiennes ont 6t6 enfoncâes et larrivâe des râserves alle- 

mandes a 6t6 nâcessaire pour arrâter le progrăs des Russes. 

Neniţescu a propost ă Arion d'avoir avec lui et moi une 

conversation; Arion esţ venu ă la Croix Rouge pour m'en 

faire part. J'ai refusâ net,
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11 Iulie. — Am văzut aseară pe bietul Rudi Catargi, 
care va fi exilat în Bulgaria. El e redus cu o treime. 
Este de nerecunoscut. Mi-a spus că se poartă foarte as- 

pru cu el, fiindcă este bănuit de spionaj. Găsese purta- 
rea autorităţilor germane ilegală şi abuzivă. Catargi se 
află, după cât se pare, în categoria «bănuiţilor de spio- 
naj». Bănuit! Nenorocitul îmi povestea, că Poklevsky 
îi oferise o subvenţiune de 6000 de lei lunar, dacă îi va 
da copie de pe telegramele cifrate, lucrul cel mai uşor 
pentru Catargi. «Cifrele se descifrează întotdeauna». 
spunea Poklevsky. El, Catargi, a refuzat ; a fost chiar 
o răceală între ministru şi el din această cauză. Sărma- 
nul Rudi se jura, pentru a atesta spusele lui. Şi îl cred. 

Nu există nici o jenă pentru expulzarea din Bucu- 
reşti a, oricărei persoane care este judecată nedorită: a- 

vocatul Călinescu, Vasile Cogălniceanu au şi fost expe- 
diaţi la Corabia. 
__.— n Vâleea nu se poate nimeni lăuda cu autorită- 
țile române. Ştefănescu-Govora îmi spune că totul este 
în mâinile liberalilor şi că micii funcţionari fură din 
  

11 juillet. — Vu hier soir le pauvre Rudi Catargi qu'on 
exile en Bulgarie. Il est reduit d'un tiers. Il est mâconnais- 
sable. Il me dit qw'on agit avec riguer contre lui parce qu'il 

est soupconn6 d'espionnage. — Je trouve illâgale et abusive 
la tenue des autoritâs allemandes. Catargi est dans la ca- 
“tâgorie, paraît-il, des «soupeonnâs d'espionnage». Soupeonns! 
Le pauvre diable me racontait que Poklevski lui avait offert 
une subvention de 6000 fr. par mois sil lui donnait copie des 
t6l&grammes chiffrâs, la ehose la plus facile 4 avoir pour * 
lui, Catargi. Les chiffres se dâchiffrent toujours, disait Po- 
klovski, Et lui, Catargi, a refus6; îl y a eu mâme un froid en- 
tre le ministre et lui ă cause de cela. Le pauvre Rudi faisait 
des serments pour attester ses dires. Et je le crois volon- 
tierg | 

Je lui ai donn6 de Vargent et une boite de cigares. 
ailleurs, on ne se sâne pas pour expulser de Bucarest 

tonte personne qu'on juge indâsirable : Pavocat Calinescu, 
V. Kogalniceanu sont dâjă expediâs ă Corabia: 

Dans Valcea on ma gvâre âă se fâliciter desautoritâs 
roumaines. Stefanescu-Govora me dit que tout est aux mains 
de. libâraux et que leșs petits fonctionnaires, maires ruraux 
et. autres volent sur tout, mâme sur le prix des ocenfs r6qui-
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toate, chiar din preţul ouălor rechiziţionate şi din cei 10 

lei acordaţi soțiilor mobilizaţilor. 

—. Ruşii atacă pretutindeni: Riga, Dunaburg, Gali- 

ţia. La Stanislau au forţat prima linie a Austriacilor, 

cari anunţă că au fost siliţi să-şi retragă trupele pe o 

altă poziţie. Un colonel austriac, pe care lam văzut, mi-a 

spus că poziţia Stanislaului e rea şi că în caz de atac nu 

e de ţinut. Un atac dublu concentrice asupra Lembergu- 

lui ar fi o operaţie frumoasă şi posibilă, dar Ruşii nu 

mai au destule rezerve pentru a o întreprinde. EI crede 

că ofensiva se va termina în curând. Semnele de lupte 

probabile pe frontul Moldovei devin mai numeroase. 

12 Iulie. — Comunicatul nu spune nimic bun. El 

este de un laconism ciudat: «Nimic nou pe toată linia; 

la, Stanislau : retragere pe linia preparată, fără a îi ur- 

măriţi de inamic». Linia pe care au avut loc luptele Za- 

grodz-Ciczow este cu 22 de km. înapoi de Stanislau 

(evacuat de mai multe zile, după câte mi s'a spus la 

Banca Blank). şi linia Lucavika, afluent al Lucawei, 

  

sitionnâs et sur les 10 lei accordâs aux femmes des mobi- 

lis6s. | 

Les Russes attaquent partout: Riga, Dunabourg, Gali- 

cie. A Stanislau îls ont fore€ la premiere ligne des Autri- 

chiens, qui annoncent quwiils ont dâ retirer leurs troupes sur 

une autre position. Le colonel autrichien avec lequel je 

me suis trouvâ chez Madame Darvari, me dit que la, position 

de Stanislau âtait mauvaise et qu'en cas d'attaque elle n'âtait 

pas tenable. Une double attaque concentrigque sur Lemberg 

serait une operation de belle envergure et possible, mais les 

Russes n'ont pas assez de râserves pour Pentreprendre, Pour 

lui Poffensive finira sous peu. 
Les signes de luttes probables sur la frontiăre de Mol- 

davie deviennent plus nombreux. 

12 juillet. — Le communiqu6 ne me dit rien de bon. ÎI 

est d'un laconisme bizarre : «Rien de neuf sur toute la ligne: 

â Stanislaw, retraite sur la ligne prâparâe sans poursuite de 

Pennemi». La ligne sur laquelie on sest battu, Zagrozds- 

Ciczow, est ă 22 km. en arridre de Stanislau (6vacu6 depuis 

plusieurs jours, m'a-t-on dit ă la Banque Blank) et la ligne 

Imeavika, affluent de la Lukawa, est encore plus en arriăre.
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se ataca planul despre care vorbea colonelul Kontz, adică 

un marş concentric asupra Lembergului. S'ar putea prea 

bine să se prepare o ripostă pe frontul românesc Politi- 

ceşte, din punctul de vedere al României, ar fi un câştig. 

Strategiceşte, ar fi modul cel mai bun de a se degaja Ga- 

liţia. De pretutindeni mi se confirmă trecerea a două 

divizii austriace spre Siret; eri au trecut, îmi spunea 

Verzea, cu certitudine, 18 tunuri de 30.5 care nu se între- 

buinţează, mai ales în aşa mare număr, decât când este o 

lovitură de dat. Kiriacescu a văzut în strada Sf. Ștefan 

6 militraliere înhămate, însoţite de trupe, gata de ple- 

care. In fine se rechiziţionează hoteluri pentru a se găz- 

dui ofiţeri, pentru ca să nu fie răspândiţi. 

— Mare agitaţie la Berlin, Exzberger a început cam- 

pania, susţinut de Centru, în favoarea  demoeratizărei 

instituţiunilor şi pentru ca reformele electorale anunţate 

la Paşti, de Impărat, să nu rămâe în stare de promi- 

siuni; el a cerut un guvern de coaliţie. Răspunsul pare 

a fi vestea de azi dimineaţă: Impăratul, prin decret 

datat dela Cartierul General la, 9 dulie, prescrie reforma 

  

dont parlait le colonel Kontz ; savoir une marehe concentri- 

que sur Lemberg. | 

Il se pourrait bien qu'on prparaît une viposte sur le 

front roumain. Poliţigquement, au point de vue de la Rouma- 

mie, se serait un gain. Strat6giquement, se serait la meilleure 

facon de dâgager la Galicie. De toutes parts on me confirme 

le passage de 2 divisions autrichiennes vers le Sereth.; hier 

ont pass6, me dit Verzea, avec certitude, 18 piâces de 30.5 qu'on 

memploie sortout en si grand nombre que lorsqw'on a un 

coup ă frapper. Kiriaceseu a vu rue St, Stefan six mitrail- 

leuses attel6es, acvumpagnâes de troupes prâtes ă partir. En- 

fin on râquisitionne des hâtels pour avoir ă loger des oifi- 

ciers sans les 6parpiller- 

On sest beaucoup agit& ă Berlin. Erzberger a commenes 

la campagne soutenu par le centre, en faveur de la d6mo- 

ratisation des institutions et pour que les r6formes 6lectora- 

les annoneses ă Pâques par PEmpereur ne restent pas A Tetat 

de prormesse, îl a demand un gouvernement de coalition. La 

x&ponse semble âtre la nouvelle de ce matin : lEmpereur 

par dâcret dat du quartier gânâral. le 9 juillet, preserit la 

forme de la loi 6lectorale pour le Landtag prussien, sur la
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legei electorale pentru Landtagul prusac pe baza drep- 
tului de vot egal, şi reaiizarea lui destul de repede, pen: 
tru ca viitoarele alegeri să se facă sub acest nou regim. 

Prefectul de Teleorman Polimeride, îmi  comu- 
nică că li se trimite din Bulgaria prizonieri români, cari 
nu mai au înfăţişare omenească. Nenorociţii se ţin patru, 
cinci împreună, pentru a face un pas, atât sunt de slabi. 
Mulţi sunt acoperiţi de răni. Se fac subseripţii pentru a-i 
hrăni. Chiar Germânii se înduioşează şi un ofiţer a dat. 
20 de lei, pe ascuns, pentr: subscripţie. | 

Am văzut aceasta şi ia Bucureşti, când ni Sa adus 
nenorociţii cari au fost seceraţi la Monastir. S'ar fi cre- 

«zut atunci că este un caz izolat: acum pare evident că 
este un sistem ! 

14 Iulie. — Eri, după citire, la G. Stirbey. a. artico- 
lului scris la 15 Februarie de Maiorescu, C. Arion mi-a 
povestit că refuzul meu de a sta de vorbă cu Neniţescu 
îl întăreşte atâta, încât s'a repezit la Călinești, la Carp, 
unde se duceau de Sft. Petre Lupu Kostake şi Virgil 
Arion. Ce a spus omul ? Ce nu a spus? Ambiţia perso- 
nală a lui Marghiloman, surparea lui Carp. ete. Scurt 
a propus, şi pare-se că sa primit o petiţionare a cetăţe: 
nilor ţărei, aclamând pe Carp ca şef al partidului con- 
servator ; un fel de plebiscit, Petre Ciorăneanu a şi dat 
pilda, trimițând 300 de iscălituri. Caraghioslâcuri de 
astea cine nu le poate face... cu administraţia în mână ? 

  

base du droit de vote gal, et sa râalisation assez, rapide, pour 
que les prochaines 6lections se fassent sous ce nouveau 
râgime. | , 

Le prâfet de Teleorman, Polymeride, me rapporte qu'on 
leur envoie par pagquets de Bulgarie des prisonniers roumains 
qui mont plus figure humaine. Les malheureux se tiennent 
par 4 ou 5 pour faire un pas, tant ils sont faibles. Beaucoup 
ont des plaies. On fait des souscriptions pour les ravitailler. 
Les Allemands s'apitoient eux mâmes et un officier a donnă 
secretement 20 lei pour la souseription. 

Nous avons dâjă vu cela ă Bucarest, guand on nous a a- 
men6 les malheureux qui avaient 6t6 d&cimâs ă Monastir. 
Cela paraissait un cas isol6: cela paraît bien pountant âtre 
un systeme!
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— Azi dimineaţă vine la 9 jum. Virgil Arion. Sub- 
stanţa, exortaţiunei sale este, sub o formă cam naivă, ca 

adresată cuiva pe care îl presupui adversar : «Carp este 

bătrân; nu trebue lăsat singur, şi pentru că trebue să 
profite ţara şi partidul de autoritatea lui, şi pentru ca să 

nu se poată specula în contra lui, ceeace a şi început 

printre Germani, faptul că este izolat...» Concluzia este, 

că în interesul superior al ţărei trebue să merg la Carp; 

dacă ne-ar şti lumea uniţi, am putea obține tot (2). Dacă 
nu, Carp cu câţiva prieteni personali care îl înconjoară - 

vor fi siliţi să facă tot pentru a-l apăra. Eu obiectez: 
«Dar cum să ne asociăm când nu ne putem înţelege asu- 
pra unui program de reforme ?» EI: «Nimic de felul a- 
cesta nu trebue pus înainte, pentru că atunci nu se poate 

vorbi cu Carp. Carp vrea un guvern reprezentativ, cu 
puteri” mai mari pentru Rege, Camerile neavând să dea 
sau să scoată miniştri. Deci o lărgire a votului nu încape. 

Despre chestia agrară, asemenea nu poate fi vre-o discu- 

ţiune>. Virgil Arion a încheiat cu o frază echivocă. pe 
care i-am relevat-o pe dată : «Şi ce importanţă are pro- 
gramul intern? O dată ţara restabilită, vei face ce vrei, 

pentru că d-ta ai partidul, deci puterea». — Am răs- 
puns că nu voiu accepta nici o dată să trag pe sfoară pe 

“Carp după ce odată am început ceva împreună. Am ce- 
vrut termen de consultare cu amicii mei. | 

— Imediat după Virgil Arion, a venit Lupu Kos- 
take. Neniţescu a avut un fel de mandat dela el şi Vir- 

gil, în următoarele circumstanţe: după dejunul dela 

mine, Tulff. felicitându-l că e în bune relaţiuni cu mine, 

a insistat asupra necesităţii unei înţelegeri. Se vede că 
lucrul a, fost pus în aşa chip, încât îndată sa căutat un 
contact, şi Neniţescu sa oferit el, ca membru din Comi- 

tetul meu (a uitat că s'a retras ? Şi cum ?) spunând că e 

în bune relaţiuni cu mine, «de oarece i-am şi înapoiat 
carta, după însănătoşirea mea». Dar lui Costică Arion, 

„când l-a însărcinat să propună convorbirea, nu i-a spus 
nimic de mandatul ce avea. 

Cu Lupu Kostake conversaţia este mai emfatică, 
mai generală, dar şi mai puţin precisă. Așa, spre pildă,
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imposibil să-l fac să spună dacă se va căuta sau nu să 
se facă acel fel de plebiscit(?) de care s'a vorbit la Carp 

şi cu care, străveziu, m'a ameninţat Virgil Arion. — 

Pentru Lupu Kostake, este luptă vie între Austria, care 
vrea să ne desmembreze, şi Germania care vrea să ne 

dea şi Basarabia ; ori ce disidenţă, scade încrederea Ger- 

manilor în noi. Memoriul dat de Stere a stricat mult, 
şi din cauza lui nu se dă dela Berlin drum jurnalului 

lui Stere... Eu : «Există vreun memoriu scris?» — «Da, 

Carp Pa, văzut şi de aceia a rupt cu Stere. Program in- 
tern ? Dar Carp va ceda: pe el nu-l ocupă decât ches- 
tiunea externă (?). La chestiunea proprietăţii sunt şi 
eu alături de el: nu trebue dat nimic din proprietatea 
mare, de oarece cu timpul tot se va împărţi prin mos- 
tenire». Concluzie nu a fost: când va fi de discutat, vom 
discuta cu Carp, zic eu. — Lupu adaugă că Carp nu 
înţelege să se ducă la Berlin «decât chemat». ku î 
răspund : «Iar dacă eu merg la Berlin, voi culege in- 
formaţiuni, dar nu voi lua angajamente». 

Tot privitor la acelaşi subiect, la 4 ore vizita lui 
Artur Rosemberg. Lăsând la o parte grandiloquenţa, 
pretinsa putere ce are de a desfiinţa pe Lupu Kostake 

într”o oră, accesul ce are şi la miezul nopţii la Hentsch, 

— Rosenberg îmi desvoltă teza lui Virgil Arion cum că 
interesul ţării cere orice sacrificiu. Nu s'a hotărât nimie 

cu România, dar sunt unii Germani prieteni ai României 
pe cari îi descurajează neînțelegerile din ţară. Sau fă- 
cut greşeli, pentru că d. Carp este izolat, dar creditul 

lui este mare şi în Germania şi în Austria. El oferă ser- 
viciile lui pentru negocieri. Mă mărginesc a-i răspunde : 
«Cei mari ai dv. să facă pe d-l Carp să înţeleagă. că 
cu un program reacţionar nu se poate merge». — Rosen: 

berg spune că Hentsch ar fi zis că «Carp trebue să mai 
lase din ideile lui de junker — şi înţelegerea se va face 
lesne». Rosemberg afirmă, dela el, pentru că Virgil Arion 

spune contrariul, că Carp va ceda asupra programului. 

EI insistă asupra poftelor austriace deşteptate de memo- 
riul Stere şi îmi arată o copie pe care o certifică. Me- 

_moriul ar fi fost cerut la Berlin, iar acolo la prezentare,
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i sa spus că ar fi mai nimerit să-l «dea la Viena» (tex- 
tual). In lunga lui expunere asupra garanţiilor de viitor, 
Stere, după ce propune o uniune personală prin Impă- 
ratul Germaniei sau al Austriei, conchide că o unire cu 
Austria ar fi mai lesne, fiind dată situaţia geografică 

a României ; ea ar înlesni şi soluţia chestiunei Poloniei. 
Această uniune ar avea şi avantajul de a «curma orice 
iridentă a Românilor» faţă de Ungaria. 

„In afacerea Bragadiru, Rosemberg spune că sa im- 

pus lui Lupu Kostake ca acesta să funcţioneze cel pu- 

țin patru săptămâni şi pe urmă se poate retrage: nu 
este admisibil să se supună iscăliturilor germane nu- 
miri cari rămân neîmplinite. 

— O telegramă anunţă că Bethmann-Hollweg şi-a 
dat demisia. Moos îmi spusese eri: «Se vor petrece iu- 

cruri grave la noi; cancelarul va pleca sigur; se va 

face pace, chiar cu mari sacrificii ; ar putea să se pe- 
treacă ceeace sa petrecut în Rusia !» — Primul punct 

se confirmă. 

Mitralierele care au fost văzute eri pe strada Sf. 

Ştefan au detilat astăseară pe calea Victoriei cu muzica 

în cap. Tot echipamentul de război. Oameni în vârstă. 
Platformele reparate de curând, lemnul încă nevopsit. 
Soldaţii împodobiţi cu flori, ca trupe ce merg la foc. 

15 Iulie. — Subsecretarul de stat la finanţe, organi- 

zatorul distribuţiei alimentare, Dr. Michaelis, este nu-. 
mit cancelar. Este primul burghez care ocupă această 
demnitate ; «dar, zice Witzleben. şi Bethmann-Hollweg 
nu este nobil decât de 50 de ani!» După acelaş, Michae- 
lis mar fi decât un alter ego al lui Ludendorf şi schimba. 
rea nu are nici o influenţă asupra păcei. «Pacea nu va 
fi ceeace vor partidele, dar ce va voi Hindenburg»: 
  

15 juillet. — Le sous:seerâtaire d'Eiat aux Finances, or- 

ganisateur de la distribution alimentaire, le Dr. Michaelis, 
est nomm6 Chancelier. C'est le premier bourgeois qui oc: 
cupe cette charge, mais, dit Witzleben, «les Bethmann-Holl. 

weg aussi ne sont anoblis que depuis cinquante ans!» D'a- 
pres le mâme, ce n'est qu'un «alter-ego» de Ludendort et le 
changement n'a aucune influence sur la paix. «La paix sera 
non pas ce que voudront les partis, mais ce que voudra Hin- 

denburg». Au Parlement, la campagne avait 6t6 commence
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In Parlament, campania a fost începută de Erz- 
berger şi partidul. Germania, în numele centrului, de- 
clarase că în afară de chestiunile parlamentare, Beth- 

mann-Hollweg «nu putea să conducă negocieri pentru 

pace», fiindcă războiul a fost deelarat în timpul minis- 
terului lui. Şi partidul naţional-liberal 'a adăogat că 
cele mai mari obstacole pentru pace vin dela prezenţa 
lui Bethmann-Hollweg la guvern. Atunci înţeleg ce sens 
are reflecjia lui Witzleben. 

— Marbach vine să mă vază. El n'are nici o orien- 
tare asupra celor petrecute în Germania. Vorbim de 
politica românească şi îi spun că nu aşi vrea ca tronul 
românesc să fie un măr de discordie între Germania 

şi Austria ; el îmi răspunde cu drept cuvânt că, chiar 

dacă ar fi o dinastie austriacă, lucrurile s'ar petrece 
fără înţelegerea celor două Impărăţii. Intreb apoi dacă, 
pentru a evita neînţelegerea, nu ar fi chip să fie păstrat 
cel puțin Prinţul Nicolae, sub regența unui unchiu al 

său. — EI: «Nu se va, voi la Sigmaringen să se despartă 
de Prinţul Wilhelm; iar Prinţul Carol-Anton nu a putut 
ajunge la nici o situaţie, el a părăsit armata în condi- 

  

par Erzberger et la «Germania» au nom du centre avait dâ- 
clare qvw'ă part les questions parlementaires, Bethmann- 

Hollweg ne pouvait conduire des n&gociations pour la paix, 

la guerre ayant 6t6 dâclare pendant son ministâre Et le 
parti national-liberal avait ajout& que les plus grands ob- 

stacles ă la paix venaient de la prâsence de Mr. de Beth- 
mann-Hollweg aux affaires. Je comprends alors ce que veut 

dire la reflexion de Witzleben: 

Mirbach vient me rendre visite. Aucune orientation sur ce 

qui s'est pass en Allemagne. Nous causons de la politique 

roumaine et je lui. dis que je ne voulais pas que le trâne 
roumain fât pomme de disecorde entre Allemagne et Au- 
triche ; il me dit avec raison, que mâme s'il y avait une dy- 
nastie autrichienne, cela se passerait sans entente des deux 
ampires. Lă-dessus, je demande si pour 6viter le tron, il n'y 

aurait pas moyen de garder au moins le prince Nicolas sous 
râgence d'un oncle—ZLui: On voudra pas se sâparer â Sigma- 

- ringen du prince Guillaume; quand au prince Carol Anton, îl 

p'a pu arriver ă aucune situation, îl a quitt6 Parmâe dans de
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țiuni rele, şi soţia lui este Belgiană».—Eu răspund: «Din 
moment ce e surdă ?>—El : «Surdă, dar poate nu inacti- 
vă». Intrebat despre călătoria, mea, îi spun sincer că este 
imposibil să trec prin Viena fără să văd pe Czernin 

şi că deci ar, trebui să mă duc şi la, Berlin, având în 
vedere mai ales opoziţiile de vederi relative la tronul 
României, şi nu ştiu dacă această călătorie ar fi agrea: 
bilă d-lui de Bussche sau ministrului. — E] promite că 
va referi : «Cum ? altfel aţi renunţa la călătorie 2>—Eu : 
«Da». — El: «Aceasta nu trebue, sănătatea d-tale îna- 
inte de toate». — In treacăt am fixat punctul meu de 
vedere că pentru viitor nu se mai poate gândi nimeni la 
un program reacţionar. 

— Dobrovwici mi-a spus că se pregăteşte pentru pri- 
mărie. Aceasta presupune că Bragadiru este ireductibil. 
E lucrează la buget cu autorităţile. Situaţia este foarţe. 
simplă : Se află cu totul 10 milioane la venituri, iar a- 
nuitatea datorită este ea, singură de 9 milioane ! Dar 
cheltuelile nebune ce se impun comunei nu se micşo- 

_rează. Exemplu bucătăriile comunale : deficit net 12U 
mii lei fiecare ; se cedează pâinea cu jumătate preţ şi 

  

mauvaises conditions et sa femme est Belge. — Moi, € 
riant: Puisqw'elle est sourde? — Lui: Sourde, mais peut 
ftre pas inactive. 

Questionn€ sur mon voyage, je lui dis franchement que 

passer par Wien sans voir Czernin c'est impossible et des 
lors il faudrait aussi que jallâsse Berlin, &tant donnâs sur- 
tout les oppositions de vue quant au trâne roumain, et je re 
sais si ce voyage serait agrâable ă Mr. de Bussche ou au mi- 
nistre, — Îl a promis d'en râfârer. — Lui: Et autrement, 

vous renonceriez au voyage ? — Moi: Parfaitement. — Lui: 

Il ne faut pas cela, votre sant avant tout. — En passant : 
Jai fix6 mon point de vue qu'on ne pouvait songer ă un 

programme râactionnaire pour Pavenir. 

Dobrovici se prepare pour la mairie. Cela suppose 

que Bragadiru est irreduetible. Ii travaille au budget a- 

vee les autorites. La situation est trâs simple: on a en 
tout 10 millions de revenus et Pannuitâ due, ă elle seule, est 
de 9 millions! Mais les dâpenses folles qu'on impose â la 
Commune ne ralentissent pas leur train. Exemple les cuisi- 

nes communales: deficit net, chaque 120.000 lei; on câde le 

a 
n
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sunt, oameni cari o speculează. Sunt supraveghetoare 

germane cari au 300 lei lunar, şi de ele nu se poate atin- 

ge nimeni. «Hatârul oriental» printre autorităţile ger- 

mane ! 

16 Iulie. —— Ostilitatea între Germani şi Austriaci 

Sa întins şi la Unguri. Un ofiţer german a povestit lui 

Gebsattel că la Budapesta, prin prăvălii, nu voia nimeni 

să-i răspundă pe nemţeşte. Ungurii se plâng că au fost 

părăsiţi. | 
Austriacii fac anchete asupra puterei respestive a 

partidelor. Archiducele Iosef a pus pe un ofiţer să-i 

trimeată documente asupra României. Netzhammer s'a 

întors cu impresia, că cei de la Viena se ocupă activ 

de noi. 

18 Iulie. — «Bukarester Tageblatt> publică pe nem- 

ţeşte (ediţia românească de seară nu reproduce) seri- 

soarea cu cele 300 de semnături pe cari Ciorăneanu a 

pus pe administrații lui să o trimeată lui Carp. Ar fi 

oare începutul plebiseitului anunţat ? 

_— Am făcut o vizită lui Netzhammer, căruia i-am 

s 
Cc   

-pain ă moiti€ prix etil y a des gens qui spâeulent lă-dessus. 

I] y. a des surveillantes allemandes qui ont 300 lei par mois 

'et ă celles-lă, il ne faut pas toucher. «Le hatâr oriental» 

parmi les autoritâs allemandes. 

16 juillet. — Ihostilite entre Allemands et Autrichiens 

a gagnb aussi les Hongrois. Un offieier allemand a raconte ă 

ebsattel quă Dudapest dans les magasins on ne voulait 

pas lui râpondre en allemand, et qwon le lui a marqus. Les 

Hongrois se plaignent d'avoir 6t6 lâch6s. 

Les Autrichiens font des enquâtes sur la force respec- 

tive des partis. L'Archidue J oseph s'est fait, envoyer par un 

officier des documents sur la Roumanie. Netzhammer est 

revenu avec VPimpression quon s'oceupe ă Wien tres acti- 

vement de nous: 

18 juillet. — Le «Bukarester Tagblatt> publie en alle- 

mand (Vâdition roumaine du soir ne r&produit pas) la Jlettre 

aux trois cents signatures que Ciorăneanu a fait envoyer par 

ses administrâs ă Carp. Est-ce le commencement du pl6bis- 

cite annoncâ? 

Rendu visite ă Netzhammer, ă qui Jai presents Stirbey.
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prezentat pe G. Stirbey. El este foarte impresionat de 

interesul pe care tânărul Impărat Carol îl ia pentru 

toate afacerile şi grija ce o are de a fi informat cu 

deamănuntul despre tot. Episcopul a insistat asupra 

faptului că, cu tot numărul mare de audiențe, Impăra; 

tul Pa reţinut 55 de minute. E1 este foarte mirat că Im- 
păratul vorbeşte la telefon cu personalităţile politice ; 

pe când Episcopul aştepta la aghiotant, Impăratul a 
avut o convorbire telefonică de 10 minute cu Berchtold. 
Nu numai miniştrii dar şi şefii de secţii sunt în tot mo- 

mentul chemaţi la Palat. — Czernin urăşte pe Brătianu 
şi dispreţuește pe Regele Ferdinand. Chestia româneas- 
că interesează viu cercurile diriguitoare; dar şi cei din 

Bavaria se ocupă viu de chestia dinastică: ar fi oare din 

cauza rudeniei cu Prinţul Wilhelm de Hohenzollern ? 

Sau din cauza rudeniei cu Arhiducele Iosef, al cărui 

nume a fost şi el pronunţat ? Czernin, închis, ca un on 

care îşi are ideia făcută. 

20 .lulie. — Dombrovsky se întoarce dela Viena; 

Czernin este atotputernic, mâna dreaptă a Impăratului. 
Arhiducele voieşte tronul românesc ; adevăratul candi- 

  

Tes impression par Vintârât que le jeune Empereur Carl 

prend ă toutes les affaires et son souei d'information dâtail- 

l&e sur tout. L'Archevâque a insist? sur le fait que, malgrâ 
le nombre des audiences, PEmpereur Pa retenu 55 minutes, 

res 6tonn6 que PEmpereur cause par telephone avec les 
personnalitâs politiques; pendant quiil attendait chez Paide 
de camp, îl a eu un entretien t6lephonique de 10 minutes avee 

Berehtholă. Non seulement les ministres, mais les chefs de 
section sont ă chaque instant appelâs au Palais. Czernia 

hait Bratiano: il mâprise le Roi Ferdinand. La question rou- 

maine intâresse vivement les cercles dirigeants; mais en Ba- 

viăre aussi on s'oecupe vivement de la question dynastique: 

est-ce ă cause de la parent avec le Prinead Guillaume de 
Hohenzollern? est-ce ă cause de la parente avec PArehidue 
Joseph. dont le nom a 646 aussi propos6? Czernin boutonne 

comme un homme qui a son idâe faite. 
20 juillet. — Dombrowsi revient de Wien; c'est Czernin 

qui est le toutpuisant, bras droit de IEmpereur. L'Archidue 
d&sire le trâne roumain; le vrai candidat est l'Archidue Maz,
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dat este Archiducele Max, îvatele Impăratului. Yoarte 

îngrijat să ştie dacă voi susține pretenţiile lor ! Czer- 

nin' autoriză pe Dombrowsky să declare că «Aus- 

tria, doreşte a, garanta integritatea română afară de Ca- 

drilater şi doreşte să i se restitue cele trei judeţe din 

Basarabia : pe această bază sar face lucrarea în comun. 

Se cere discreţia absolută asupra candidaturei, şi răs- 

pândirea ştirei că se păstrează integritatea, României». 

__ Ru : «Partida, se joacă în trei şi Bavaria se intere- 

sează şi ea de afacerile româneşti». — El: «Din cauza can- 

didaturei, Archiducelui Francisc, căsătorit cu o Bava: 

reză». (Ea este vară cu Prinţul moştenitor Rupprecht). 

Aflu mai târziu că Hentsch a vorbit lui Arion de candi- 

datura Prințului Ioachim (?) (îşi reamintește rău nu- 

mele), care este prezentat ca un prinţ desăvârşit. 

Colonelul Hentseh a avut cu C. Arion o convorbire 

pregătită de fratele său Virgil. Incepută la el, ea a 

urmat, la 18, la Hentsch (Banca Naţională). Hentsch a 

vorbit de divergenţa dintre Germani şi Austriaci cu 

privire la tron; a dat să înţeleagă că eu m'am lăsat, 

poate, influenţat de Stere. (Stere a îngăduit să se pu- 

  

frăre de VEmpereur; tres soucieux de savoir si Je soutien- 

drais leurs prâtentions; Czernin autorise Dombrowski ă d6- 

clarer que PAutriche desire garantir  întegrite roumaine 

sauf le Quadrilatere et desire gqwon lui restitue les trois de- 

partements de Bessarabie: c'est sur celte base que se ferait 

le travail en commun. On demande diserâtion absolue sur 

candidature et diftusion de la nouvelle qwon respecte Linte- 

grit de la Roumanie. — Moi: Vous âtes ă trois de jeu et la 

Raviăre sintâresse aussi aux affaires roumaines. — Lui: 

C'est ă cause de la candidature Archidue Francois mari6 â 

une Bavaroise (c'est la cousine du Prince hâritier Ruvp- 

recht)- — Japprends par la suite que Hentsch a parl€ î 

Arion de la candidature du Prince Joachim (9); îl se rap- 

pele mal le nom, mais qwon presente comme un Prince ac- 

compli. 

Col. Hentsch a en avee Arion une eonversation meânag6e 

par son -frăre Virgile; commencâe chez celui-ti, elle s'est con- 

tinuse le 18 chez Hentseh (Banque Nationale). Hentsch a 

parl6 de la divergence entre Aliemagne et. Autriche au sujet 

du trâne; îl a laiss6 entendre que je me suis laiss€ peut-âtre
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blice în «Az-Est» din Budapesta un interview în care 

îşi exprimă opiniile din memorandumul lui (acest inter- 

view a făcut mult sânge rău şi a ucis definitiv gazeta 

lui «Lumina», care nu va mai vedea lumina, zilei). El 

a povăţuit să se trimită la Berlin unul sau doi-delegaţi 

permanenţi (a sugerat numele lui C. Arion şi al lui Ne- 
nițescu), pentru a apăra interesele ţării ; aceşti delegaţi 

ar trebui să fie desemnaţi în comun de Carp şi Marghi- 

loman. Orice altă vizită ar putea să nu aducă decât des- 
iluzii pentru vizitator ; ar trebui să fie înţelegere, lă- 

sând la o parte chestiile interioare. Nu pot nota. toate de- 
taliile de opinii transmise de mâna a doua; am notat 

ce mi sa părut că mă atinge direct. C. Arion, oare: 
cum influenţat, predică în sensul unei înţelegeri sau cel 
puţin al unei convorbiri cu Carp, lăsând la o parte ches- 

tiile de program. — «Nici odată nu voiu lăsa programul 
la o parte, răspund eu, iar în ceeace priveşte o convor: 

bire, ea nu avea, loc decât când o va cere Carp». 

La ora 1, Mirbach dejunează la mine cu Th. Rosetti, 
Mehedinţi şi  Stirbey. Eu îi comunice avizul dat de 

Hentseh şi-l rog să noteze că dacă Ja Berlin aşi fi un 
  

influencer par Stere. (Stere a laiss€ publier dans «Az-Est» - 
de Budapest une interview dans laquelle il exprime les opi- 

nions de son memorandum. Cette interview a fait, beaucoup 

de mauvais sang et a tu dâfinitivement son journal «Lu- 

mina» qui ne verra plus le jeur). 1] a conseille denvoyer ă 

Berlin un ou deux delegu6s permanents [il a suggere le nom 

d'Arion et de Nenitzescu) pour dâfendre les interets du pays; 

ces dâlepuâs devraient âtre dâsignâs en commun par Carp 

et Marghiloman; toute autre visite pourrait n'aboutir qu'ă 
des dâsillusions pour le visiteur; il faudrait quiil y eut en- 

tente, en iaissant de 6616 les questions int6rieures. Je ne 

puis noter tous les dâtails d'opinions transmises de sesonde 
main; j'ai note ce qui m'a paru directement me toncher. 
Arion, bien entendu influence, prâche dejă pour une entente, 

tout au moins une conversation avec Carp, en laissant de 

câte les questions de programme. Jamais Je ne laisserai de 

c6t6 le programme, lui dis-je; quant ă une convessation, elle 

maura lieu que lorsque Carp me la demandera. 

A 1 h. Mirbach dejeune chez moi avec Th. Rosetti, Mehe- 

dintzi et Stirbey. Je lui fais part de Vavis donnâ par Hentsch 

et le prie de prendre note que si ă Berlin je devais âtre un
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importun sau dacă sar sta de vorbă cu mine numai 

cu gura pe jumătate, aşi renunţa mai de grabă la orice 

proect de călătorie. — El: A telegrafiat la Berlin, 

răspunsul n'a, sosit încă, dar va clarifica toate pune- 

tele. Imi mulţumeşte că Lam vestit. «Hentsch a pro- 

pus această delegaţie permanentă la Berlin ? Mie 

nu mi-a suflat nici un cuvânt despre aceasta». (Tonul 

avea sensul clar: dar eu la ce servesc?) «Trebue să 

înţelegeţi prin acest fapt, de câte diverginţe te izbeşti ; 

militarii ar trebui să se ocupe de ceeace este meseria 

lo». — Am cerut încă odată să se definească bine în- 

grădirea vizitei mele eventuale şi să nu se facă. indis- 

ereţii în privinţa tronului, care este mărul de discordie. 

GQ. Stirbey, după dejun, îmi comunică că Lupu 

Kostake a adunat iscălituri pe un formular litografiat. 

pe care îl duce din oraş îu oraş. Pessiacov a venit. să ne 

ceară instrucţii. In plasă au căzut mai mulţi. Am po- 

vestit faptul la Jockey Club şi toată lumea a fost de 

acord a găsi procedarea deplasată în acest moment. 

  

importun ou si Pon ne devait causer qwă mi-voix avere moi, 

je renoncerais plutât ă tout projet de voyaze: — Lui: Il a 

t6legraphi6 a Berlin; la reponse n'est pas venue, mais ii 

&lucidera tous les points. Il me remercie de lavoir averti. 

«Hentsch a preposâ cette dâl&gation permanente ă Berlin ? 

E îl ne ma touch6 mot de rien».— (Le ton et les dâveloppe- 

ments voulaient clairement dire :; et moi, ă quvi est-ce que 

0 sers?) «Vous devez comprendre par lă â combien de di- 

vergences on se heurte: les militaires devraient s'oecuper de 

ce qui est leur 6tat». Il y a en aussi une phrase «pour ceuix 

qui veulent outrer leur petite personnalite». 

J'ai encore une fois demand ă bien dâfinir les con- 

tours de ma vizite eventuelle et ă ce qw'on ne fit pas des în- 

diserâtions au sujet du Trone, une pomme de discorde. 

Stirbey, apres dâjeuner, me communique que Lupu a 
rassemblă des sienatures sur un formulaire  litographi€ 

qu'il porte de ville en ville. Pessiacov est venu prendre nos 

instruetions. Dans le panneau sont tombâs Paza, le genâral 

Gigartu, le prâfet Cernatescu et le vieux Bumbacila! J'ai 

denonc le fait au Jockey et râellement on a trouv€ le pro- 

câd6 dâplorable â Pheure prâsente.
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— Germanii au străpuns frontul rus la vest de Tar- 

nopol, la Zloezow. Mirbach spune că la Statul-Major 

sunt foarte muiţumiţi. 

Cuvântul «străpuns» se află în comunicatul oficial: 

deci este o operaţie care poate avea efecte mari. 

Administratorul meu Iliescu se întoarce dela 

Fundeni. El a. fost silit să plătească 3000 de lei o îae- 

tură de comande de rufărie de masă şi de serviciu 

poate şi de alte articole, pe care ofiţerii dela. etapă au 

făcut-o pentru uzul lor personal ! 

21 Yalie. — Nu se vorbeşte decât de tentativa, de a 

se «comanda» un partid pentru Carp. Virgil Arion a 

chemat pe prefectul Tamara la, ministerul de interne : 

«(Germanii desemnează, în vederea unor mari evenimen- 

te, pe Carp; trebue să fim uniţi înt”'o manifestaţie a: 

supra, persoanei lui, ete». — După ştirile pe cari mi le 

dă Popescu, dela «Neue Freie Presse», Arthur Rosen- 

berg sar fi lăudat că peste 15 zile «partidul d-lui Mar: 

ghiloman» va, fi împărţit. Având în vedere că Rosen: 

berg este omul lui Neniţeseu, din partea aceasta por- 

neşte dar toată acţiunea. 

  

Les Alemands ont percâ le front russe ă POuest de Pax- 

nopol, ă Zloezow. Mirbach disait quă P6tat-major on 6tait 

tr&s content. Le mot «pereâ» se trouve dans le communique 

officiel: cest done une opâration pouvant avoir de gros 

effets. 
— Iliescu (mon administrateur) vient de Fundeni. On 

Pa oblige ă payer 3000 Lei une facture de commande de linge 

de table et de service — d'autres articles peut-âtre encore — 

que les officiers de l'6tape ont îaite pour leur usage personnel! 

21 juillet. — On ne cause que de la tentative de <com- 

mander» un parti pour Carp. Virgil Arion a appel6 ă VIn- 

t&rieur le prâfet Tamara : «les Allemands dâsignent en vue 

de grands 6vânements Carp; il faut que nous soyons unis 

dans une manifestation sur sa personne; ete», D'apres les 

renseienements que me fournit Popescu («Neue Freie Pres- 

se»). Arthur Rosemberg se serait vant que dans 15 jours le 

parti de Mr. Marghiloman sera divis6. Btant donne que Ro- 

xenberg est Phomme de Neniţescu, c'est de ce c6tâ-lă que part 

tcute ia pousste.
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— Brănişteanu a avut o conversaţie cu Hentsch. 
care a, fost prevenit de eroarea ce se comite bazând 
toată politica, viitorului pe o persoană, Carp, şi de a nu 
mai vedea nimic împrejur. — Am prevenit pe Brăniş- 
teanu de sânge rău pe care l-a făcut interviewul din 
«Az Est». Brănișteanu îl blamează, cum. blamează și 
memorandumul. | 

22 Iulie. — Am scris eri colonelului Hentsch, care 
mi-a răspuns imediat că astăzi sau mâine la ora 11 îl 
voi găsi, liber, la biroul lui. I-am expus patru afaceri 
nepolitice : -1) Starea oribilă a prizonierilor noştri în 
Bulgaria. El a avut o expresiune de desgust, mai elo- 
quentă decât orice. Dealtminterea, mai târziu, el a tra- 
tat pe Bulgari de : «mojicii noştri aliaţi». Am cerut po- 
sibilitatea, de a, trimite pachete întoemai ca prizonie: - 
vilor din Getmania. — El : «Dacă o cer aci, voi fi 
refuzat net; este mai bine să fac Cartierul General să 
intervie». — 2) Am cerut punerea în libertate a lui 1. 
Izvoranu, senator liberal. El e arestat, pe când liberalii 
cari au excitat la intrarea în război fac parte din consi- 
liul comunal la Craiova. El cunoaşte acest punct şi ia 

  

Branisteanu a eu une conversation avee Hentsch, qui a 
st6 prevenu par lui de Perreur qu'on commet en fondant 
toute la politique de Pavenir sur une personne, Carp, et ne 
rien voir de plus autour de soi. J'ai prevenu Branişteanu 
du mauvais sang que Pinterview de VeAz Est» avaiţ fait. 
Branisteanu le blâme, comme il blâme le m&morandum: 

22 juillet. — Hier j'ai 6crit' au colonel Hentsch, qui m'a 

aussitât repondu qw'aujourdhui ou demain, 11 h., je le 

trouverai libre ă son bureau. Je lui ai expos6 quatre affaires 

non politiques: 1) L'6tat affreux de nos prisonniers en Bul- 

garie. Il a fait un visage de degoât qui en disait plus long 
que tout. D'ailleuxs, plus tard il a trait6 les Bulgares de 
«unsere groben Verbiindete». J'ai demand la possibilite 
d'envoyer des «Liebesgaben», comme en Allemagne. — Lui: 

Si je le leur demande ici, ce sera refus6 net: il faut mieux 

que je fasse intervenir notre Oberquartier; 2) Demandâ 6lar- 
gissement de I. Isvoranu, sânateur libâral. On Parrâte alors que 
des lib6raux qui ontexeită ă la guerre sont dans le conseil com- 

munal de Craiova. Il sait ca dernier point aussi. Pris note.
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notă.—3) L/am rugat să nu continue deținerea d-nei Li- 

zon Greceanu şi să nu fie pedepsită decât cu o amendă. El 
nu cunoştea afacerea—4) Am remis cererea lui Sece- 
leanu referitoare la moşia ce o are în indiviziune cu 

fratele său, şi care e pusă. sub sequestru. — Apoi vorbim 
politică. Ii semnalez campania întreprinsă de miniştrii 

cu scopul de a împărţi partidul conservator, sub pro- 

tecţia Germaniei şi cu publicitatea lui «Bukarester 'Ta. 
geblatt». — Colonelul îmi răspunde că nare cunoştinţă 

de această campanie, dar că de sigur ea nu va avea pu- 

blicitatea, gazetei sale. In politică el înţelege să fie ab- 

solut neutru, dar ar fi bucuros dacă sar afla la Berlin 

că suntem uniţi. Carp şi cu mine, pentru a susţine politi- 

ca germană —Eu : «Sâmbăta trecută au venit la mine; 

pentru a-mi cere o colaborare cu Carp, ca să nu rămâe 

izolat ; nu este posibil să ne înţelegem pentru a răsturna 

pe Rege şi dinastia lui; chestiunea aceasta trebue să fie 

regulată întâi de Germania şi nu este încă grabnică; 
v'avem nevoe să ne înţelegem pentru o politică : doi ani 
de lupte indică opiniile mele; deci, dacă se vrea o unire, 
ea nu este necesară decât pentru un program de refor- 

  

3) Pri6 de ne pas continner la dâtention de Lison Greceanu 
et de ne la punir que d'une amende. Il ignorait laffaire. 
4) Remis la demande de Seceleanu au sujet de la terre qviil 

a part indivis avec son îrere et qui est sous sequestre. 

Nous causons ensuite politique. Je lui signale la cam- 

pagne entreprise par les ministres en vue de diviser le parti 

conservateur sous le eouvert de lAllemagne et avec la pu- 
blicit du «Bukarester Tagblatt». Le Colonel me dit de suite 

mil ignore cette campagne, mais que certainement elle aura 

pas la publicită de son journal. En politique, il entend âtrs 
absolument neutre, mais il aurait 6t6 heureux si on avait 
appris ă Berlin que nous sommes unis, Carp et 'moi, pour 
soutenir la politique allemande. — Moi: On est venu samedi 
dernier me demander une collaboration avee Carp pour qu'il 
ne reste pas isol6; pas possible de nous entendre pour ren- 

verser le Roi et la dynastie: c'est une question ă regler d'a- 
bord par !/Allemagne et le cas n'est pas encore immediat; 

pas besoin de nous entendre pour une politique: deux 
annâes deluttes indiquent mes opinions; done, si on 

veut une union, elle n'est necessaire que pour un programme
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me; în această privinţă C. Arion .şi Lupu Kostake îmi 

spun :; «Nimic de făcut; Carp vrea un guvern neconstitu- 

ţional; pentru el nu există o chestiune agrară». Cum am 

declinat o soluţie imediată, s'au grăbit să încerce să con: 

stituiască un partid administrativ. «Este copilăreso să vrei 
să clădeşti ceva cu un partid creat din poruncă supe- 

rioară, şi mai ales dacă vrei să susţii cu el politica ger- 

mană, nu este nici o mândrie», am spus eu în germana 

mea. stricată. — Colonelul : «Chestia dinastică este, pen- 
tru Germania, o chestie de ordinul al treilea ; ea nu joacă 

nici un rolîn combinaţiile noastre; evident, eu nu admit 
comediile Austriacilor cari ajung până la propagandă : 

«Suntem Puterea»; evenimentele din Galiţia au probat-o 

şi nu admit ca contele Czernin să se dedea aci la o lu- 
crare anti-germană ; însă România va alege pe cine îi 

place, nu astăzi, dar când va suna acest ceas încă în- 

depărtat. Evident că noi ţinem la România, fiindcă 
avem nevoie de ea, nu din sentiment, şi o vrem cât mai 

mare posibilă...» Eu : «Fac şi eu politică germană, nu 

dim sentiment, dar din motiv. politie şi dacă aţi fi fost 

aliaţii Rusiei, aşi fi fost; contra dv.». Colonelul, surâ- 
  

de r6formes; lă-dessus, Avion et Lupu me disent: «Rien ă 

faire; Carp veut un gouvernement non constitutionnel; poug 

lui îl n'existe pas de question agraire». Comme jai dâelin6 

une solution immâdiate, on s'est empress6 de chercher ă con- 

stituer un parti administratif. «Bine Partei beschaffen auf 

oberen Befehl, wenn man damit etwas griinden will, ist es 

kindisech, und besonders eine deutsehe Politik zum Unter- 
stiitzen ist er nicht stolz genug», ai je formul€ en mon mau- 

vais allemand. — Le colonel: La question dynastique est 

pour PAllemagne de troisieme ordre; elle ne joue aucun râle 

dans nos combinaisons; 6videmment, je n'admets pas que 

les comâdies des Autrichiens aboutissent ă une propagande : 
«Wir sind die Macht> et les 6v6nements de Galicie Pont 
prouv& et nous n'entendons pas que le comte Czernin fasse ici 
un travail anti-allemand, mais la Roumanie choisira qui lui 
plait, pas aujourd'hui, mais quand cette heure lointaine aura 

sonn6. Evidemment nous tenons ă la Roumanie, parceque 

nous en avons besoin; pas par sentiment, et nous la voulona 
aussi grande que possible, — Moi: Je fais aussi de la poli- 
tique allemande non par sentiment, mais par raison politi- 

que et si vous aviez 6t6 les allis de la Russie, jaurais 6t6
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zând : «Dacă am fi fost aliaţii Rusiei, aceasta ar fi fost 

mai bine şi pentru dv. şi pentru noi». — (Nota: Caprivi 

e acela, care a rupt alianţa). Colonelul : «Cea mai bună 

politică pe care o pot face aci este să tac lucrare bună 

germană. Sunt neutru. D-nii. aceia au venit la mine şi 

mi-au vorbit de necesitatea unei uniri. N'am nici o idee 

de lucrarea ce se face, şi gazeta mea nu va publica ni- 

mie». — Eu: «Dar există precedentul cu telegrama, din 

Ploeşti». — EI: «Era într'o zi de sărbătoare şi cu totul 

ocazional». — De două ori colonelul a dat asigurarea 

că nu se va publica nimic. 

Nota predominantă : mânie în contra, Austriacilor, 

dispreţ pentru Bulgari. Ii place să vorbească; îraza e 

frumoasă şi curge cu abundență. EI este foarte mirat să 

vadă că doi Români nu au aceeaşi părere asupra unei 

ierţe persoane, oricare ar fi ea. Lupu Kostake ? Un co- 

pil : inima pe limbă ; în plin prânz, la Pulff, el i-a spus 

ceeace îi încredințase generalul von Zentler cu privire 

la Basarabia : «L-am făcut să tacă, căci von Zentler ar 

găsi ciudat să se povestească, în acest mod, spusele sale!» 

Ce sunt fraţii Arion ? — Eu : «Constantin este un om 

  a 

contre vous. — Le colonel souriant: «Cela. aurait mieux valu 

et pour vous et pour nous». (Nota: c'est Caprivi qui a rompu 

Palliance). — Le colonel: La meilleure politique que je puisse 

faire ici, Cest de faire du bon travail allemand, Je suis neu- 

tre. Ces Messieurs sont venus ă moi, et ont parle de la neces- 

sit6 d'une union. Je n'ai aucune idâe du travail qui se fait 

et mon journal ne publiera rien. — Moi: Mais îl y a le pr6- 

cedent du tâlegramme de Ploesti. — Lui: Ctait pour un 

jour de fâte et tout occasionnel. — Le Colonel par deux fois 

a donne Passurance qu'on ne publiera rien: 

__ La note dominante: colăre contre PAutriche; il aime par- 

ler; la phrase est jolie et coule d'abondance. Mepris pour les 

Bulgares. Etonn6 de voir que deux Roumains n'ont pas la 

mâme opinion sur une fierce personne, quelle quelle soii. 

Lupu Kostake? Un enfant;: le coeur sur la langue. En plein 

diner chez Tiilff, il lui a dit ce que le gânâral von Zentler 

lai avait confi6 au sujet de la Bessarabie: «je Vai fait taire 

et cest von Zentler qui trouverait drâle qu'on racontât ainsi 

sa convessation!» — Qu'est-ce que les frâres Ariont—Moi: 

Constantin est un garcon fin, somme toute assez fidele, mais
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subţire, credincios. Virgil un om de talent, care are ne- 

norocirea, să aibă nevoi, aşa că Take donescu, Costines- 

cu Carp şi cu mine l-am avut, pe rând, în slujba. noa- 
stră !» O observaţie foarte justă a colonelului: «<Revolu- 
ţia franceză a fost aducerea la putere a burgheziei (tiers 
tat) ; acest război însemnează intrarea pe scenă a ce- 
iei de a patra pături; este treaba conservatorilor să-i 
iasă înainte şi să o cârmuiască». 

23 lulie, — Acţiunea în vederea întemeerei partidu- 

lui carpist este viguroasă. Pessiacov dela Craiova, tri- 

mis într'adins, îmi spune că Lupu Kostake a lăsat lui 
Gârleşteanu formularul de iscălit, pe motivul că (Ger- 

mamii cer o manifestaţie pentru a opri propaganda aus- 
triacă,. Cicerone Budişteanu află dela generalul Gigârtu 
că Lupu Kostake ar fi spus: «Austria, cere Oltenia, d. 
Marghiloman este partizanul politicei austriace, ete». 

Prefecţii au fost convoeaţi, dar, după o conferință în 

comun, unele obiecţii fiind prezentate, mai ales de Ză- 

  

qui dresse Poreille ă tous les vents. Virgile un homme de ta- 
lent, qui a le malheur Wavoir des besoins; aussi Take Io- 
nescu, Costinescu, moi et Carp Pavons eu ă tour de râle ă no- 
tre service. — Conversation de 5 quarts d'heure: Une obser- 
vation tres juste: La râvolution franeaise a 6t€ Pav&nement 
du tiers 6tat; cette guerre marque Pentrâe en scâne du qua- 

triome tat; c'est aux conservateurs ă aller au-devant et 

ă le guider. 

'Trâs poli et me reeconduisant jusque sur le pallier. 

Le soir jai eu Lupu ă dîner et Tzigara, comme si de 

rien n'âtait. Pas un mot de politique. 

23 juilleţ. — IPaction en vue de la fondation du parti 
carpiste est vigoureuse. Pessiacow de Craiova, envuy6 tout 
expres, me dit que Lupu Kostake a laiss6 le formulaire ă 
signer ă Garlesteanu, sous le motif que les Allemands de- 
mandent une manifestation pour couper cour â la propa- 
gande autrichienne. 

Ciceron Budisteanu tient du gânâral Gigârtu que Lupu 
aurait dit: PAutriche exige Oltenia; Mr. Marghiloman est 
partisan de la politique autrichienne, ete., ete. 

Les prâfets ont 6t€ convoquâs, mais aprts confârence en 
commun, des obiections ayant 6t6 prâsentâes surtout par Za-
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noagă, nu li sa remis încă hârtia de semnat : «Sa con- 

stituit un comitet (9) care sa pus în capul acestei miş- 

cări şi care redactează manifestul !» 

— La ora 4 Tzigara, întovărăşit de Bărbătescu, vrea, 

să mă convingă că dacă m'aşi pune în capul mişcărei şi 

dacă aş semna, cel dintâi, aşi împiedica-o să fie îndrep- 

tată în contra mea! (Naivă mărturisire a adevăratului 

caracter al manifestaţiei). Ii explic cât de mult această 

organizare va arunca asupra, lui Carp ruşinea nemeri- 

tată de a fi agentul german, desemnat sub presiunea 

baionetelor. Povăţuindu-i să se astâmpere, dacă vor să 

uit, am spus lui Tzigara: «Să o văd şi pe asta: admi- 

nistraţia lui Tzigara adunând iscălituri politice !» — El 

a plecat fără să mai sufle un cuvânt, având aerul foarte 

plictisit ! 
24 Talie, — Intâlnind pe Golescu pe stradă, am scu- 

turat, cum se cuvine pe acei cari turbură liniștea parti- 

dului calomniindu-mă. şi cu atâta vehemenţă în cât sigur 

că şi-a luat şi el partea care i se cuvenea, şi a idus-o 

caldă lui Lupu Kostake. 
— Dombrovsky, la curent cu tot ce se:unelteşte, a 

şi redactat un raport, destul de exact, pe care mi-l ci- 

  

noagă, on ne leur a pas encore remis le papier ă signer: «un 

Comit6 est constitu6 (7), qui s'est mis ă la tâte de ce mou- 

ement et qui râdige le manifeste!» A 4 h. 'Tzigara, flanqu€ 

de Barbatescu, veut me convainere que si je prenais la tâte 

du mouvement et si je signerais le premier — je Pempâehe- 

vais d'&re dirig contre moi! ! (Naif aveu du veritable carac- 

tăre de la manifestation). Je lui explique combien cette or 

ganisation mettra sur Carp Popprobre immârite d'âtre Pageni 

allemand dâsignâ sous la pression des bayonnettes. En les en- 

pageant de se tenir tranguilles si on veut que Joublie, je lui 

ai dit: «O so văd şi pe asta: administrația lui Tzigara adu- 

nând iscălituri politice!» — I! est parti sans mot dire, lair 

tres embâte! 

24 juillet. — Rencontr6 Golescu dans la rue: Si bien lavâ 

la tâte â ceux qui troublent la paix du parti en me - calom- 

niant, et avec de tels 6elats de voix quiil en a pris son pa- 

quet. Il a dâ le porter tout chaud â Lupu. 

Dombrowski, au courant de tout ce qui se trame, a dâjă 

zâdig& un rapport assez exact qu'il me lit. Il ignore le câie
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teşte. El nu cunoaşte partea anti-austriacă a propagan- 
dei lui Lupu Kostake şi a lui Virgil Arion. Cum în a- 

cest raport se spune că Arthur Rosenberg sa lăudat că 

peste 15 zile «s'a isprăvit cu Marghiloman», — îl întreb 

dacă spusele lui Popescu privitor la aceasta sunt adevă- 
rate : Dombrovsky mi-a confirmat faptul. Neniţescu- 

Rosenberg : aceasta zice multe ! 
— Horstmann, care şi-a pierdut, părintele, se reîn- 

toarce dela Frankfurt şi Berlin. E1 este în curent cu 

toate aceste intrigi pe care le blamează. Criza Cancela: 
rului, care părea că va fi formidabilă, sa terminat 

foarte uşor. Un surâs la dreapta, o promisiune celor din 

stânga, şi iată liniştea, câştigată pentru 6 luni. Militarii 

cari au propus pe Michadlis nu-şi vor ajunge scopul ; 
mai ales că acesta nu va ţine locul cald pentru Luden- 

dorf, cum o cred ei, căci Ludendorf nu va fi Cancelar. 

Michaslis e om cu voinţă, iar Impăratul va impune tă- 

cere generalilor, zicându-le : «Voi laţi desemnat». Nu se 
crede ca, Zimmerman să rămâe la postul său; ambasado- 

rul din Constantinopol d-l de Kiihlmann, e acel care are 

- cele mai mari şanse. 

  

anti-autrichien de la propagande de Lupu et de Virgile. 

“Comme dans ce rapport îl est dit que Arthur Rosemberg 

s'est vant que dans 15 jours «es ist los mit dem Marghilo-. 

man», je Pinterroge s'il est vrai ce que m'avait rapporte 
Popescu que Rosemberg s'âtait.vante de faire sauter en 15 
jours mon parti, il m'a confirmă le fait. — Nenitescu-Rosem- 
berg, — cela en dit long. 

Horstmann, qui a perdu son pere, revient de Franciort, 

Berlin. Il est dâjă au courant de toutes ces intrigues qu'il 

blâme. La crise du Chancelier, qui semblait formidable, a 

fini avec une facilite rare. Un sourire ă la droite, une pro- 

messe ă gauche, eţ voilă pour six mois de tranquilliță. Les 
militaires qui ont propose Michaălis n'y trouveront pas leur 
compte ; il ne tiendra surtout pas chaude la place pour 
Ludendorf, comme on le croit et qui ne sera pas chancelier. 
Michaslis a sa volont6 et PEmpereur imposera silence aux 
gen&raux en leur disant; dest vous qui Pavez dâsign6. On 
croit pas que Zimmermann reste ă son poste; cest PAm- 

bassadeur de Constantinople Mr. de Kihlmann qui a les 

meilleures chances.
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Zănoagă îmi spune că sa anunţat prefecţilor, că 

trebuind a se face oarecare îndreptări manifestului, li 

se va, trimite textul mai târziu. Să fie oare cuminţenie ? 

Se opun poate Germanii ? Zănoagă îmi spune că îşi va 
da mai de grabă demisia de cât să se preteze la o asttel 

de manevră. 
25 Iulie. — Astăzi este ziua ambasadelor : totul gra- 

vitează împrejurul plebiscitului carpist. 
Verzea blamează tot ce se petrece ; el mă roagă să 

nu mă despart de Stere ; mă povăţuieşte, dacă merg la 

Viena, să nu văd pe Românii cari au politica lor şi cari 

se agaţă de formula lui Stere; el se năpusteşte asupra 

lui Lupu Kostake, a cărui uşurinţă se apropie de incon- 

ştienţă. Nu este blând nici pentru Dobroviei. 

— Antipa: Este primul lui pas politie. E] este foarte 

bine cu Hentsch, care i-a spus : «Nu a eşit nimic : aceşti 

domni nu se pot înţelege». (Presupun că este vorba, de 

conversaţia mea cu Hentsch). — Antipa ia răspuns 

foarte cuminte : « Afacerea nu este încă coaptă». — An- 

tipa găseşte această petiţionare nefastă. E] ţine cu Carp, 

dar găseşte şi el că trebue să se renunţe la ideile reac- 

  

Zanoaga, me dit qu'on a annonc aux prâfets que le ma- 

nifeste devani subir des retouches, on leur enverra plus tard 

le texte. Est-ce sagesse? Est-ce les Allemands qui mettent le 

holă? Zanoaga dit quiil donnera sa dâmission plutât que de se 

prâter ă la manoeuvre. 

25 juillet. — C'est la journte aux ambassades: tout 

gravite autour du plâbiscite Garpiste. 

Verzea ; blâme tout ce qui se passe ; me prie de ne pas 

me sâ&parer de Stere ; si je vais ă Wien, de ne pas rechercher 

les Roumains qui ont leur politique et qui se raccrocheraient 

â la formule de Stere; fonce sur Lupu Kostake, dont la 

legeret6 contine ă Vinconscience. N'est pas tendre pour Do- 

brovici. 

Antipa: c'est son premier pas politique. Il est trăs bien 

avee Hentsch, qui lui a dit: «Il men est rien sorti; ces Mes- 

sieurs ne peuvent sentendre». (Je suppose qu'il sagit de 

ma conversation avec lui, Hentsch). Antipa lui a repondu 

sagement: «Die Sache ist noch: nicht reif». Antipa trouve 

le p&titionnement nuisible. Il tient pour Carp, mais trouve 

aussi qu'il faut renoncer aux idâes rtactionnalres. Je lui
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ţionare. Eu îi spun: «Să se astâmpere: nu voiu face 

pacea fără Carp, cum nici el nu o poate face fără mine. 

Am însă un avantaj: eu pot guverna fără Carp, el nu 

poate guverna fără mine, şi nu voiu uza de acest a- 

vantaj». 

— Golescu vrea să scuze pe Lupu Kostake, care 

mar fi spus niciodată că fac politică austriacă cu cedări 

de teritorii, ete. — Am replicat liniştit că Lupu Kostake 

minte. Ii spun modul meu de a gândi şi în privinţa lui 

'Theodoru pe care vrea să-l apere. 

„__— Dobroviei a fost sondat de Lupu Kostake, care 

nu prea înțelege motivul acestui demers. I-am citit for- 

mula pe care am avut-o prin mijlocirea lui Moroianu. 

«Dar, asta e o formulă de dictatură Carp !» zice el. Imi 

comunică în acelaş timp demisia lui Vârnav, care n'a 

putut rămâne liniştit la primărie nici 15 zile. 

— Stere îmi explică că ma dat niciun interview la 

«Az-Est», că memorandul său a fost dus la cartierul 

general (7), că prin îngăduința guvernului german a 

putut să-l ducă apoi la Viena, — altfel acest document 

mar fi putut trece frontiera; că. în epoca când la, seris, 
  

dis: qwon se tienne tranquille, je ne ferais pas la paix sans 

Carp, comme îl ne peut la faire sans moi. Jai un avantage: 

je peux gouverner sans Caxp, îl ne peut gouverner sâns 

moi, et je n'userais pas de cet avantaze. 

Golescu veut excuser Lupu qui n'aurait Jamais dit 

que je suis de la politique autrichienne avec cession de ter- 

ritoire, ete. Je lui replique que Lupu Kostake ment tran- 

quillement. Je lui dis de Theodoru — qu'il veur dâfendre — 

ma facon de penser. 

Dobrovici a 6t6 tât& par Impu Bostake. Il ne compre- 

nait pas trop le sens de cette demarebe. Je lui lis la for- 

mule que ai eue par les soins de Moroianu : «Mais cest 

une formule de dictature Carp!». Il blâme aussi en fin de 

compte. Il me communique la plaisante dâmission de Varnav 

qui n'a pu rester 15 jours tranquille ă la Mairie, 

Stere m'explique qwil n'a pas  donn€ dinterview ă 

PeAz Est», que son memorandum a 6t€ port€ au Quartier 

Gân6ral (?), que c'est par concession du gowvernement alle- 

mand qu'il a pu le porter ă Wien, autrement I6erit nau. 

rait pu passer la frontiere; qw'ă Pepoque ou îl Pa fait, îi 

s'agissait surtout de trouver des combinaisons pour sauver
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era vorba mai cu seamă, de a găsi anume combinaţiuni 
pentru a scăpa, Dobrogea; că, pe de altă parte, - Carp, 
aşă de intransigent azi, concepuse atunci un Stat inde- 

pendent, alcătuit din Dobrogea şi Gurile Dunării, ca o 

soiuţiune-tampon faţă de Bulgaria, şi că în sfârşit, el 
Stere, ar fi răspuns : «mai bine anexiunea decât să pier- 
dem gurile Dunării». — Dânsul mai adaogă că niciodată 
nu se gândise la o soluţiune care să nu aibă asentimen- 

tul Germaniei. 
—— Hinna pledează pentru o apropiere. El cere ca 

să mai vorbese cu Lupu Kostake, deşi nare aerul că 
susține această manifestaţiune. 

— Ruperea frontului rus la Zloezow ia proporţia 

unei operaţiuni foarte mari. Aliaţii au luat Tarnopol, 

pe care Ruşii îl ocupau încă dela 1914, iar la sud, Sta- 
nislau şi Nadworna. Ruşii se retrag pe un front de 250 

km. Cercurile militare cred că faptul acesta le-ar: per- 

mite să ia Moldova fără mari sacrifieii. 
26 Iulie. — D-] J/ ru mas, care a dejunat la, mine, 

iese dela Welzer. .t::.""!0i eu de părere că înjgheba- 
rea, unui partid erpist !8i0) isa, ar Îi UN NON-sens şi 

  

la Dobrogea ; que Carp. si +: sr cuijourd hui, avait imagine 
alors un Etat independent compose de la Dobrogea el des 
Bouches de Danube, comme solution-tampon vis-a-vis des 
Bulgares, et que lui Stere awvait repondu : plutât Pannexion 
que de perdre aussi les bouches du Danube. Que jamais il 
m'avait pens6 ă une solution qui n'euti pas Lentier agrâ- 

ment de PAllemagne. 
Hinna plaide le rapprochement, Il demande que je canse 

encore avec Lupu Kostake. Il na pas Vair de soutenir la 

manifestation. 

La rupture du front russe ă Zloezow prend les Propor- 
tions d'une opâration tr&s grande. Les alli6s ont pris Tar- 
nopol que les Russes occupaient depuis 1914 et au sud Sta- 

nislau et Nădworna. Les Russes se retirent sur un front d 
250 kil. Les cereles militaires croient que cela peut donner 

la Moldavie sans grânds saerifices. 

26 juillet. — Mr. Horstmann, qui a dâjeun€ chez moi, sort 

de chezWelzer. Ilș 6taient Waceord que la fondation ă cette 

heure d'un parti Carpiste (sie), âtait „un non, sens et quelque 
chose de ridicule. (Horstmann ne savait pas que “Welzer 
avait 6tâ du voyage avec Lupu etil riait de bon coeur au 

4
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un lueru'ridicul. (Horstmann nu ştia că Welzer călăto- 

rise cu Lupu Kostake şi râdea cu poftă aducându-și a- 
minte de. calificativele întrebuințate pentru a caracte- 
riza această manoperă). El adaogă : «Toate astea vor că- 
dea şi jurnalul nu va publica nimic; dacă aşi fi fost 
aci, nu sar fi publicat scrisoarea dela Piteşti». Am în- 
țeles că ziua de naştere a lui Carp a trebuit să se ser- 

beze cu mare alai, pentru că dânsul era supărat de toate 
laudele făcute de presă € cu ocaziunea morţii lui Maio- 
rescu. 

— Ura. lui Carp e bolnăvicioasă. D-na Didina Can- 
tacuzino mi-a povestit (27 Iulie 1917) că, vorbind cu dân- 
sul despre ortodoxia sa, Carp i-a spus : «Nu voiu mai 

îngădui să funcţionaţi, dacă nu eliminaţi pe Mehedinţi 
din comitetul vostru». Mehedinţi fusese numit de Maio- 

rescu în testamentul său pentru publicarea scrierilor 
sale. Când Ianoviei a voit să anunţe lui Carp moartea 
lui Maiorescu, Carp i-a tăiat vorba şi fără nici o emoție 

a răspuns: «Pentru mine Ă Maiorescu era mort de patru 
ani». (Verzea). 

„_— Horstmann examinează ou maine ipotezele cari ar 
putea să se prezinte după ocuparea Moldovei; îmi 
spune că în definitiv, nu numai că este de acord, dar că 
    

sonvenir de. qualificatifs employâs pour caractâriser la ma- 

noeuvre). Il dit encore: tout ceci tombera et le ijournal ne 

publiera rien; si j'avais 6t€ ici, on n'aurait pas publi6 la 
lettre de Pitesti. J'ai compris que pour le jour de naissance de 
Carp on avait dă, faire du îlafla, parcequiil s'est fâch6 des 
honneurs rendus par la presse ă Maiorescu mort. La haine de 
Carp est maladive. Didine Cantacuzene m'a raconte (27 
iuillet 1917) qu'ayant caus6 avec Carp de son «Ortodoxie», 

Carp lui a dit: Je ne vous permettrai pas de fonctionner si 

vous n'6liminiez pas Mehedinţi de votre Comite. Mehedinti 
est nommeâ par Maiorescu dans son testament. pour la pu- 

blieation de ses papiers! — Lorsque Ianovici a voulu an- 
noncer avec mânagements ă Carp la mort de Maiorescu, 
Carp lui a coupe la .parole et sans 6motion: «Pentru mine 
Maiorescu era mort de patru ani», (Verzea), 

Horstmann examine avec moi les hypothâses qui peu- 
vent se prâsenter aprâs le nettoyage de la Moldavie; en tout, 
il me dit €tre non seulement daccord, mais avoir eu les
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ar fi avut, aceleaşi soluţiuni, atunci când a discutat cu 
Mirbach. | 

El admite, ca şi mine, că dacă Regele oferă pacea, 
I Sar putea cere să fie reprezentat printrun alt gu- 
vern decât Brătianu, dar că nu sar putea refuza propu- . 
nerea de a trata. Mai admite că, dacă Regele abdică, 

nu se poate refuza să se trateze cu succesorul său. Dacă 

Regele trece Prutul, admite să se constitue un guvern 
revoluționar, — cu toate partidele prietene ale Germa- 

niei şi cu majoritatea bărbaţilor marcanţi. — «Negreşit - 

şi cu d. Stere», zice el. — Fivident, îi răspund. Apoi să 

se convoace un Parlament care să dea acestui: guvern 

sâncţiune legală spre a putea trata. 
Faptul de a fi de acord w'are pentru mine decât 

semnificarea că. aceste soluţiuni vor fi transmise la 

Berlin. e 

Horstmann adaogă : «Suntem fericiţi eă mergeţi la 
«Berlin; acolo veţi ararija toate aceste chestiuni, înţele- 
«sul lor va fi mai uşor şi vă veţi întoarce eu soluţiuni»; 

apoi, în mod discret : «Ar fi mai bine să nu. se spună 
«nimie lui Czernin, relativ la o pace separată». 

27 Iulie. — 'Textul moțiumii de semnat în favoarea 

  

mâmes solutions en diseutant avec Mirbach. Il admet eomme 
moi que si le Roi offre'la paix, on peut exiger qu'il -soit 

represent par un autre gouvernement 'qus Bratiano, mais 

qu'on ne peut dâcliner la proposition de traiter. Il admet: 
encore que si-le Roi abdique; on ne peut rafuser de.traiter 
avec'son suceesseur. Si le Roi passe le Pruth, il admet qu'on: 
doit constituer un gouvernement revoluilionnaire avec tous 

les partis amis de PAllemagne et le: maximum d'hommes 
marqguants. — Lui: <Y compris Mr. Stere». — Moi. Evide- 
m&nt...'eţ convoduer un Parlement qui donne :ă-ce gou- 

vernement sanction l6gale et pouvoir 'de traiter. (Le fait 
d'âtre d'accord: n'a pour'moi que la significaţion que ces 

sclutions seront transmises -â Berlin). Horstmann ajJoute,: 
par: deux fois:: Nous sommes heureux que vous -alliez ă. 

Berlin; lâ-bas, vous arrangerez toutes ees questions; on; les 
comprendra plus facilement et vous viendrez avec des: so- 

lutions, — puis, diseretement: «71 vaudrait mieux: ne rien 

dire & Czernin au sujet d'une paix separee». 
21 juilleţ. — Le texte de la motion ă signer en favenr -
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ii Carp este diferit de acela care fusese lăsat în Olte- 

nia. Acolo era un dinte împotriva celor cari, aşa zicând, . 

voiau să sacrifice o parte din teritoriu. In textul defi- 

nitiv, națiunea (9), în absenţa Camerelor, acordă depline 

puteri, fără nici o rezervă (dictatură), lui Carp. 

__ Verzea, vine să-mi comunice, ioarte scandalizat, 

că Neniţescu, deşi ministru, cum pretinde dânsul că este, 

Sa numit membru în consiliul de administraţie dela 

«Steaua». Ii anunţ şi eu că s'a introdus de asemenea, şi 

la, «Generala» ! Colectivişti există în toate partidele... 

28 Iulie. — Virgil Arion, însoţit de Costică. Vine 

dela Călineşti. Carp nu admite formula de adeziune gro- 

solană care a circulat: «Ce, am eu nevoe să mă lăudaţi 

voi pe mine 7»... 

Ti prezint exemplarul meu ; recunoaşte că e conform 

cu originalul, dar că acest text coprinde erori ; astfel 

«Un Parlament» şi nu «Parlamentul (actual) dacă sar... 

ete.». Carp nu voeşte nici direcţiunea, unui partid, nici 

să aducă vre-o atingere partidului conservator ; chestiu- 

nile interioare le lasă altora, el fiind prea bătrân pentru 

  

de Carp est diftârent de celui qui avait âtă laissâ6 en Olte- 

nie. Lă-bas îl y avait une pointe contre ceux qui soi-disant 

voulaient. saerifier une partie du territoire, Dans le texte” 

dâfinitif, la nation (2), en Pabsence des Chambres, est cens6e 

donner pleins pouvoirs, sans aucune reserve (dictature), â 

Carp! 
Verzea vient riannoncer, tres secandalis6, que Nenitzescu, 

tout ministre qu'il se prâtend, s'est fait nommer conseiller 

dadministration ă la «Steaua». Je lui annonce qu'en plus 

il sest introduit âusi â la «Generala !» Les collectivistes 

existent dans tous les partis: 

28 juillet, — Virgile Arion, accompagn6 de Costică. JI 

vient de Câlinesti ; Carp m'admet pas la formule d'adhâsior 

grotesque qwon a fait circuler: «Ce am eu nevoie să mă: 

lăudaţi voi pe mine?» (Je lui prâsente mon exemplaire ; il 

reconnast do'il est conforme ă Poriginal, mais que ce texte 

contient des erreurs; ainsi <Un Parlament» et non pas 

«Parlamentul» (actual) dacă sar... ete.». Il ne donne pas 

son appui ă ce texte ete...) Carp ne vent pas la direction ! 

dun parti, ni porter atteinte au parti conservateur; lea 

qiestions- întârieures, îl les laisse ă dWautres, 6tant trop
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a se ocupa de dânsele. Voiu fi foarte bine primit la Că- 
lineşti ete. 

Din lunga discuţiune, a eşit un acord: voiu merge 
să văd pe Carp înainte de plecarea mea, dar înţeleg să 

„nu se mai vorbească de vre-o acţiune, nici de adeziuni 

-pentru o formulă, oricare ar fi ea. 
Virgil mi-a arătat un text scurt pe care l-am refu- 

zat absolut : nici un angajament, de nici un fel. E con- 
diţia mea formală. 

— La 5 ore, conferință cu Mehedinţi, Dobreseu, 

Dristorian, Mavrojany, Marius 'Theodorian, pentru 
a preveni pe cei din Bucureşti de vre-o surprindere. La 
“restaurant se adună semnături; la Jockey, Beldiman 
fiul a avut neruşinarea, să scoată formula lui şi să ceară 

lui Strat s'o semneze. Mi se spune că tema actuală 

este aceasta : sa întrebat Marghiloman, dacă aprobă in- 
“terviewul lui Stere, şi Marghiloman, aprobându-l, totul 
“a fost rupt între Carp şi dânsul. Şi oamenii cred, evi- 

dent, că acest interview e ceva apocaliptic !... Or, ace- 
“aş limbaj a fost ţinut şi lui Strat şi lui Krupenski. 

  

vieux pour les aborder; Panrai le meilleur accueil ă Cali- 
- nesti, ete. | 

Du long plaidoyer, il est sorti un accoră: J'irai voir 

Carp avant mon depart, mais jentends qwon ne parle plus 

dune action quelcongue ni d'adhesion pour une formule 
-quelle qwelle soit. 

Virgile m'avait exhib6 un texte court que Jai absolu- 
-menţ refuse: aucun racolage d'aucune sorte. C'est ma con- 

dition formelle. 

"A 5 h, conference avec Mehedinti, Dobrescu, Dristorian, 
Mawrojany, Marius Theodorian en vue de prâvenir les gens 

de Bucarest qu'on pourrait: surprendre. Au restaurant on 
“sort des papiers et on vous les fait signer; au Jockey le 

petit Beldimano a eu l'impudeur de sortir sa petite formule 

- ăvee une plume et de demander ă Strat sa signature: On me 

- dit que le theme actuel est: on a demandâ ă Marghiloman 
"sil approuvait Pinterview de Stere et Marghiloman Payant 
approuvă, tout a 6t6 rompu entre Carp et lui. Et les gens 

"6videmment eroient que cette interview est quelque chose 

„-Yapoealyptique. Or, le mâme langage a 6t8 tenu âă Strat et
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(Dânşii mi-au istorisit-o eri, pe balconul dela club). Deci, 

cuvânt de ordine general. 

29 Iulie, — Victoria română. — De trei zile comuni- 

catele spuneau: am cedat teren în valea Putnei, la Soveja 

şi Negrileşti; apoi retragerea noastră s'a efectuat pe înăl- 

ţimile munţilor Bereczk; de două ori menţionează: «e0- 

municatul român n'a sosit». Tunul s'a auzit din multe lo- 

curi, chiar din Bucureşti. Se află că armata română a 

întreprins o acţiune strălucită în valea Putnei; a luat. 

gease tunuri de calibru mare, multe mitraliere şi, după 

cât se spune, numeroşi prizonieri. Această sforţare, 

chiar de ar rămâne sterilă, căci ea nu poate compensa, 

nici opri marșul triumfa] în Galiţia, are totuşi pentru 

noi mângâierea, că, dacă pacea ar ți apropiată, armata 

noastră ar înregistra la activul ei o victorie şi o reabili- 

tare. 

Dea Dumnezeu ca dânsa să nu facă pe guvern să-şi 

piardă capul şi să-i dea încă o iluziune asupra dezastru- 

lui rus!.... 

Marşul spre Est al aliaţilor e zdrobitor. Kolomea a 

fost luată împreună cu nodul cel mare al său de comu- 

  

Erupenski (ils me Pont vacontâ hier sur le balcon du Club) 

done mot d'ordre gentral. 

29 juillet. — Victoire roumaine. — Depuis 3 jours les 

communigus portaient: Nous avons câdâ du terrain dans la 

vallse de la Putna, ă Soveja et Negrilesti; puis notre retraite 

s'est faite sur les hauteurs des monts Bereezk; deux fois 

mention: «communiqu6 roumain pas arriv6». On avait pereu 

le canon de maints endroits, de Bucarest mâme—On apprend 

que arme roumaine a faitune action d'âclat dansla vallte 

Putna: elle a pris six gros canons (Haubitzen), beaucoup de: 

mitrailleuses et, dit-on, beaueoup de prisonniers. Cet effort— 

resterait-il sterile. car il ne peut compenser ni arrâter la 

marehe triomphale de Galicie? —-a pour nous la douceur 

que si la paix venait, notre armâe resterait sur une victoire 

et une rhabilitation. Dieu veuille quelle ne fasse pas per- 

dre la tâte au, gouvernement et lui fasse encore illusion sur: 

le dâsastre russe 
La marche vers VEst des alliâs est terasante; Kolomea 

est pris avec son grand noyau de communications; Czerno-
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nicaţiuni; Cernăuţi, ocupat — e zvonul genera] — Şi 
râul Zbruez, vechiul hotar al Galiției, este atins. Buco: 
vina poate fi considerată ca liberată. Colonelul Hentsch 
a spus lui C. Arion că în 15 zile Moldova, poate fi soco- 
tită, ca fiind ocupată de către aliaţi. 

— C. Arion : Hentseh (l-a văzut ? i-a spus-o 1) e fe- 
ricit că Carp cedează (?) asupra chestiunilor interioare; 
trebue grăbit lucrul, căci situaţia se schimbă cu repezi- 
ciune. Va, trebui, în manifestul pe care guvernul provi- 
zoriu îl va adresa ţării, să se atingă în câteva, cuvinte 
chestiunea ţărănească, şi lărgirea votului. — E tocmai 
ceeace am susţinut eu cu statornicie. Numai să înţeleagă 
Carp !... 

30 Iulie.—La dejun Blome, care mi-a adus pe d-l Hu- 
bert Basigen, profesor la universitatea din Strassbourg, 
confesorul catolicilor din armata lui Mackensen. Tip in- 
teresant, franc, soldat chipeş. Este bun German, dar de- 
testă pe Prusieni : «Wir hassen die Preussen». Dânsul 
pretinde că 50% din locurile dela partea sedentară, State- 
Majore, servicii civile ete. se dau numai Prusienilor. 

  

witz oecup& — c'est le bruit gânâral — et la rivitre Zbruez, 
ancienne limite de la Galicie, est atteinte. La Bucovine 
peut, âtre considârâe comme libârâe, Et le colonel Hentseh 
a dit ă Costica Arion que dans 15 jours la Moldavie pouvait 
tre eonsidârâe comme oecupe pay les alliâs!... 

C. Arion: Hentseh (Pa-t-il vu? le lui a-t-il fait dire?) 
est heureux que Carp câde (7). sur les questions intrieures: 
ii faut se presser, car la, situation mârit rapidement ; îi 
faudra, dans le manifeste que le gouvernement proviscire 
adressera au pays, toucher un mot de la question DaySsGnne 
et de lelargissement du vote. 

C'est bien ce que jai soutenu constamment! Pourvu que 
Carp le comprenne! | 

30 juillet. — Oublie de noter: samedi, eu â dejeuner 
Blome, qui ma amen€ Mr. Hubert Bastgen, professeur ă PU- 
riiversit€ de Strassbourg, confesseur des catholiques, de Yar- 
me Mackensen. "Type intâressant, frane de collier, beau mi- 
litaire, sans armes, Il est bon Allemand, mais deteste les 
Prussiens: «Wiv hassen die Preussen». Il prâtend que dans 
toutes les places da tout repos. &tats-majors. emplois civi!s, 
ete. se donnet 50% rien qwaux Prussiens, Mon interlocuteur
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Intrevorbitorul meu era rhenan; sentimentele sale le ge- 
neraliza ca, fiind aceleaşi în tot ţinutul Rhinului. 

— La Carp, totul pare că merge spre destindere. Mi | 
se aduce noua formulă de petiționare, însă petiționarea 
în ea însăşi aşa de rău primită, încât o socotesc dela în- 
ceput ca fiind căzută în apă. Prefecţii sunt cei dintâi 
cari refuză operaţiunea. 

— Ofensiva germană. Comunicatul român. — Cu 
toate asigurările ce mi se dau din nou, luarea oraşului 
Cernăuţi nu e confirmată de buletin; însă, cum Kuty 
(la sud de Kolomea) e luat şi urmărirea, se efectuiază 
pe văile Sucevei şi Moldovei; şi cum, pe de altă parte, 
la Nord, aliaţii au depăşit Husiatyn, Cernăuţi rămânând 
în mijlocul unui are de cere, nu mai poate ţine. Nordul 
Moldovei va cunoaşte în curând năvălirea. | 

Acţiunea militară. strălucită din valea, Putnei ește 
dată amănunţit în buletinul român ce publică  «Pester 
Lloyd». Pentru ce s'a ascuns. timp. de două zile acest, 
buletin ?... După Vollanka, e vorba de o divizie de Land- 
sturm a generalului von 'Gerock, care a fost surprinsă 

  

âtait Rhenan. Ses sentiments il les genâralisait comme 6tant 
ceux de tout le pays du Rhin. 

Tout paraît âtre ă la dâtente chez Carp. On “m'apporte 
la nouvelle formule du pstitionnement, mais le pâțitionne- 
ment en lui-mâme est si mal accueilli que je le considâre 
comme tombe ă leau. Les prâfets sont les premiers ă dâeli- 
ne» Popâration. ! 

Malgre les assurances qu'on me donne ă nouveau, la prise 
de Czernowitz n'est pas confirmâe par le bulletin, mais com- 
me Kuty (Sud Kolomea) est pris et que la poursuite se fait 
voll6e Suceava et Moldawa. et comme au Nord les allâs ont 
depass6 Husiatyn; Czernowitz, rest6 au milieu d'un are de 
cerele, n'est plus tenable. Le nord de la Moldavie connaftra 
bientât Penvahissement. 

Le îait militaire, trâs brillant, de la vallse de la Putna 
est tout au long dans le bulletin roumain que publie le 
«Pestar Lloyd». Pourquoi avoir cachâ deux jours durant ce 
bulletin ? Selon Vollanka, c'est une division de «landsturm» 
du gâneral von Gerock qui a 6t& surprise et taille. Mais îl



VOTE POLITICE — 1917 5? 

şi tăiată. Se pare însă că valea Putnei (Mehedinţi şi 
Verzea) nu conduce la un defileu şi că, în această în- 
fundătură, succesul nu poate duce la nici o desfăşurare 
„strategică ulterioară. 

"După comunicat, trupele generalului” Rag goza. şi ale 
generalului Averescu au luat această ofensivă, şi au cap- 
turat 19 tunuri. — Comunicatele ruse sunt de plâns., 
Fiecare dată ele acuză trupele de defecţiune. Comunica- 
tul din 25 Iulie relatează că l-iul corp de gardă a pre- 
dat "Tarnopol fără, rezistenţă ; ; că diviziile 113, 155 şi 174 
la apus de Romanowsk s'au retras de pe câmpul de luptă 
din propria, lor iniţiativă, ete, ete. 

1 August. — Eri vizita d-lui Oscar Ansehiitz, Ger- 
man născut în România, ofiţer în serviciul 'Tureiei. 

Dânsul cere îmbrăcăminte pentru opt prizonieri români 
din Smirna, cari: sunt într'o stare îngrozitoare; «Dar, 
adogă el, nu trimiteţi nimic prin poştă, căci n'ar ajunge 
la destinaţiune. Se: fură ca şi în trecut. Unii se îmbogă- 
jese fără ruşine, alţii mor de foame. Prizonierii nu sunt 
mai nenorociţi ca populaţia civilă, însă această populaţie 

  

somble que la vallâe de la Putna. (Mehedinti et Verzea) ne 
conduits pas ă un dătil€ et que “dans ce culrde-sae le suceâs 
ne peut conduire ă aucun- developpement. stratâgigye - ult6- 
rieur. Selon le communiqu€, ce sont 'les troupes du gânâral 
Ragoza (7) et du gânâral Averescu qui ont pris cette, offen- 

-sive et capture 19 canons. 

Les communiquâs russes sont lamentables. -Chaque. fois 
ils aecusenţ les troupes de dâfection. Le communigus du 25 
juillet pr âtend que le l-er corps de la garde a rendu 'Tarno- 
pol sans resistance ; que les divisions 113, 155 et 174 ă POuest 

de Romanowsk se sont retirâes du champ de bataille de leur 
propye initiative ; ete. 

l-er aoiit. — Hier visite de Mr. Oscar Anscebiitz, Alemană 
n6 en Roumanie, officier au service de la Turquie. I! solli- 
cite des vâtements pour huit prisonniers roumains de Smyma 
qui sont dans un 'dâniiment affreux. «Mais n'envovez rien 
par la poste, car cela marriverait pas ă destination». On 
vole, comme par le pass6. Les uns s'enrichissent outragen- 

sement, les autres meursni de faim. Les prisonniers ne sont 
Da» plus malheureux que ia popniation civile. mais cette
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piere. fiind lipsită de tot şi nimeni nu se îngrijeşte 
de ea... 

D. Anschiitz îmi spune că mulţi ofiţeri nu ştiu nici 
citi, nici scrie. Sa adus trupe otomane pe frontul rus- 
european unde, fiind bine hrănite şi încadrate, fac mi- 
nuni, 

— Plebiscitul e bolnav. La Craiova, Corteanu a gă- 
sit toată lumea răsculată şi indignată. Mitiţă Gârleştea- 
nu, încurcat, nu ştia ce formă să dea unei redacţiuni 
corectate, căci textul înmânat lor coprindea o frază 
jignitoare care mă privea personal. La Târgu-Jiu, pre- 
tectul n'a voit nici să citească ce e scris pe hârtie; re- 
fuz categoric. La, fratele său, de asemenea, Lupu n'a gă- 
sit o primire mai bună. În fine. Tzigara îmi spune că 
mai mulţi prefecţi, între care şi Marian, au înapoiat lis- 
tele lor albe. Eri. Lupu nici n'a mai insistat pe lângă 
Frumuşanu şi Polimeride. Fiind convinşi că totul se va 
aranja între Carp şi mine, e o retragere pe toată linia. 
Singur prefectul Eitel (7) de Vâlcea a trimis în comune 
hârtia, spre a, fi semnată. 

  

population erâve par manque de tout et nul ne s'en soucie. 
Monsieur Anschiitz me dit que beaucoup d'officiers ne sa- 
vent ni lire, ni 6crire. On a pris les troupes ottomanes sur 
le front russe europâen, ou, bien nourries et ensadrees, ellez 
font merveille. 

Le plebiseite est malade. A Craiova, Corteanu a trouve 
tout le monde sur pied et indign6. Le faiblard Mitică Gâr- 
leşteanu, empâtr€ dans une promesse surprise, ne savait 
quelle tournure donneră une râdaetion corrigâe, ear le texte â 
cux remis avait une phrase blessante, me visant personnelle- 
ment. A Targu-Jiul, le prâfet n'avait mâme pas voulu lire 
le papier — refus net — et chez son frăre, Lupu n'avait pas: 
trouv6 meilleur aceueil. Enfin Tzigara me dit que plusieurs 

„prefets parmi lesquels Marian, ont renvoys leurs listes blau- 
ches. Hier, Lupu n'a mâme plus fait d'insistance auprăs de 
Frumuşeanu et de Polymeride. — Sous couleur que tout 
s'arrangera entre Carp et moi, est une retraite sur toute la 
ligne. Seul le prefet Eitel (?) da Valcea a envoyâ le papier 
dans les communes pour âtre sign6,
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— Mi se anunţă (Tzigara, Bacalbaşa) că frontul 
din Moldova a fost străpuns,-pe o mare întindere, la 
Prisăcani şi că nemţii merg direct spre Roman (21). Tzi- 
gara ştie din înalt loe că Sâmbătă începe atacul dinspre 
sud. Pontoane şi material lemnos trec în mare cantitate 
dela Turnu-Măgurele, spre est. 

— Stere a fost chemat de Hentsch. Am văzut la 
Brănişteanu scrisoarea de convocare. Hentsch a, insistat 
pentru o reconciliare cu Carp. Stere răspunde că de 
oarece Carp a fost promotorul rupturii, dânsul trebue 
să manifeste dorinţa de a-l vedea, afară de aceasta, Stere 
declară că el nu va discuta decât în prezenţa lui Hentsch, 
condiţiune pe care acesta o primeşte. 

Stere, care a venit să mă vadă, îmi spune că pune- 
tul său de vedere este: pentru pace, colaborarea, tutu- 
lor, nu dictatură, deci nimic fără Marghiloman. Legile 
privitoare la chestiunea agrară şi la votul universal 
fiind votate (îi spun că se înşeală), ele sunt legi de Stat: 
şi prin urmare câştigate. Relativ la memorandul său, 
Stere a spus : «Se prepară în contra mea o cabală, însă 
când eu am emis părerea ce mi se impută, vă ştiam a- 

  

On m'annonce (Tzigara et Bacalbaşa) que te front mol- 
dave a 6t6 pere sur une grande portion, ă Prisăcani, et que 
les Allemands marchent directement sur Roman (7). 

Tzigara sait de haut lieu que samedi on commence Pat- 
taque par en bas. Des pontons et du matâriel bois a pass6& 
en grande quantit6 de Turnu-Măgurele vers PEst, 

Stere a 6t6 appele par Hentsch. J'ai vu chez Brănisteann 
la lettre de convocation. Hentsch a insiste pour une râeon- 
ciliation avec Carp. Stere r&pond que c'est Carp qui, ayant 
rompu, doit manitester le dâsir de le voir ; Henisch se por- 
tant fort, Stere dâelare qu'il ne causera qu'en prâsence de: 
Hentseh, condition que celui-ci a accepte. — Stere, qui est 
venu me voir, me dit que son point de vue est: Pour la paix, 
collaboration de tous, done rien sans Marghiloman, mais 
collaboration, non dictature. Les lois sur la question agraire 
et le vote universel 6tant vottes — je lui dis qu'il se trompe 
— elles sont lois d'Etat eţ par consequent acquises. Au su- 
jet de son mâmorandum, Stere a dit: on fait une cabale 
contre moi, mais «lorsque jai 6mis Pidâe qu'on me reproche,
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liaţi ai Austriei iar nu ai lui Lupu Kostake şi ai lui 
„Rosemberg contra Austriei». 

Intreb pe Stere: de ce să vorbeşti de pace, când se 
„poate să nu fie pace ? Putem noi redeveni neutri şi ţara 
servind de trecere trupelor aliate ? Nu ! Atunci va con- 
tinua, starea de război, însă de data aceasta alături de 
“Germania. — E] îmi răspunde scurt că tot aşa înţelege 
ŞI dânsul. Părerea lui e că ar trebui să ocupăm Basara- 
bia. A pronunţat cuvântul : «extravaganţele lui Carp». 
I-am spus că una, din aceste extravaganţe este dorinţa 
de a numi pe ginerele său, Sturdza, ministru de răz- 
boi; deşi Sturdza trece în ochii armatei drept un de- 
zertor. Mă roagă să nu ating această chesţiune. 

2 August. — Am fost la Călineşti cu 'Tzigara. Cum 
“acesta nu văzuse pe Lupu, care fusese eri la Carp îm- 
preună cu Virgil, a trecut un moment pe la -dânsul. 
Lupu, foarte rău dispus, n'a voit să se debutoneze, dar 
mânios a spus lui Tzigara: «Ce cauţi la Carp cu Mâr- 
Shiloman 2 Uiţi că eşti prefectul 'de poliţie 2 Nerozia 

„„: — La Carp. Am sosit la 10 ore dimineaţa. Nu: ra 
încă îmbrăcat. Conversaţie amicală până la 12 şi jum., 
când am dejunat împreună cu familia. — «Ce vrei să 

„stii dela mine ? Mai întâi am să rog pe Germani să se 
“pună de acord d-nii miniştri cu militarii. Făcând mereu 
«politică de partid», d-nii miniştri au adus lucrările 

  

je vous savais alli6s de PAnutriche, mais non pas alli6s de 
„Lupu Kostake et de Rosemberg contre PAutrichey. Je de- 
mande carrâment ă Stere : Pourquoi parler au pays de paix, 
auand ee ne peut âtre la paix; pouvons-nous redevenir 

„ neutres avec le pays servant au passage des troupes alliâes ? 
Non. Alors c'est la continuation de lâtat de guerre, mais 
elite fois-ei ă c6tâ de PAllemapme. Il me r6pond nettement qua 
est ainsi quiil Pentend: Pour lui nous aurions le devoir 
d'occuper la Bessarabie. Il avait pronone6 le mot «les ex- 
travagances de Carp». Je lui dis: Une de ces extravagances 
c'est le dâsir de nommer son gendre Sturdza, ministre de la 
guerre; or, Sturdza est pour Parmâe un dâserteur. Il me 
prie de ne pas aborder cetie question.
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unde sunt... — Eu ; Politică de partid, la ei, ori la noi ? 
— Carp: Şi la ei şi la noi. Tot vorbindu-mi de partide: 
şi de opinie publică, d. Bussche a lăsat pe Brătianu să, 
cacă ce a făcut. (Înţeleg acuma această, eşire a lui). 
Condiţiile mele sunt trei: Să deşerte Moldovă, să go- 
nească dinastia şi să-mi dea imediat pe noul Rege. — 
Asupra primului punct, nici o discuţie. Carp — contra. 
părerii lui Virgil — a spus totdeauna ca şi mine: Ro- 
mânii n'au nimic de făcut, cât timp ţara este tăiată în 
două. — Asupra punctului 2: Eu: Va să zică, Ger- 
manii, nu noi avem să pronunţăm excluderea dinastiei? 
— Carp: Neapărat! Aceasta este treaba lor. — Bu: 
Atunci, de ce am fost pisat eu, care spun la fel, şi de: 
Lupu şi de Neniţescu ? — Carp: Pentru că Maiorescu. 
a pledat mereu -pentru dinastie şi te credeam influenţat: 
de el. — Eu : Dar şi Reuss şi Praschma şi Mirbach, cu-. 
nose sentimentele mele... Dar dacă Regele oferă. 
pacea sau abdică în favoarea lui Carol şi Germanii tra- 
tează cu ei ? — Carp: Mă dau la o parte şi cu mine nu 
mai au nimic de căutat. Cu oricine din dinastie nu se 
poate cerea nimic pentru regenerarea ţării !! 

Asupra punctului 3. «Guvernul provizoriu, spune 
Carp, sau comitetul, — ce va, fi, — va dura o zi. El se: 
constituie pentru a proclama pe noul Rege. Acesta va; da. 
guvernul cui va voi şi el este care va face pacea. Aceasta 
este o condițiune sine qua non pentru mine». — Carp- 
refuză de a examina orice altă modalitate. — Eu: «Dar: 
cine este Regele care va accepta să fie un fel de guver- 
nator poruncit de Germani ?» — «Treaba lor !... Să-l gă- 
sească !»... — «Va trebui o Constituţie î» — «Se va dis- 
cuta cu el». — «Dar cine va vota o lege administrativă, 
armata, ete. î» — «Prin decret, iar Camera să înregis- 
treze». — «Atunci, de ce nu o Constituţie decretată 2» 
— «N'ar avea valoare. (Nu înţeleg de ce organizaţia fun- - 
damentală sar face prin decret şi Constituţia nu ar: 
avea valoare, dată sub formă de «charte 7»)... — «Un: 
Rege, zic eu, va putea, rezista pretențiilor economice ale-- 
Germanilor». — «Nu. răspunde Carp: de aceea. trebue. 
un Rege imediat». — «Dar dâcă Germanii indică alte căi. 
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de execuţiune ?» — «Nu pot face nimie cu mine», zice 
Carp. — «Dar dacă se iveşte o candidatură austriacă 
primită de Germani î» — «Nu accept şi nu se poate... 
Bethmann-Holweg a fost isgonit pentru că a făcut mai 
multe Concesiuni Austriei. Czernin are să fie şi el, zilele 
astea, răsturnat şi Tisza îi va lua locul !...» — «Care este, 
întreb eu, candidatul german, de oarece un prinţ bavarez, 
cum sa vorbit, ar avea pentru tine defectul capital de 
a fi catolic ?» — «Da, răspunde Carp, ar trebui să ne 
dea pe nepotul împăratului, Frederic-Wilhelm, care este - 
subprefect în Polonia; e energic şi bine însurat. (In 
Gotha se găsește un nepot, întradevăr însurat cu o 
prinţesă de Ratibor şi tată a trei fete)». — Nu acceptă 
nici o colaborare cu Stere, «domnul care a oferit Româ- 
nia Austriei !». 

Am pus chestiunea: pace nu se poate încheia în 
sensul de a fi neutrali, de oarece ţara e străbătută de 
comunicațiile frontului german, deci limpede trecem în 
partea Puterilor Centrale contra Antantei. — Carp răs- 
punde : «Nu. Vom avea de păzit graniţa noastră despre 
Rusia şi este exclus ca Rusia să atace vreodată acest 
front». — «Dar asta nu aduce, zic eu. evacuarea terito- 
riului ?» — «Nu, dar vom avea o administiaţie română». 

Concluzia ne-a fost: Carp va vedea mâine la Sinaia 
pe Mackensen. Acesta va, telegrafiă probabil la Berlin 
condiţiunile lui; dacă se acceptă, ne vom concerta peste 
10—15 zile; dacă nu se acceptă, îmi va da de ştire şi îmi 
va spune : de aci înainte, fă tu ce vei putea; eu am în- 
cheiat activitatea, mea, | 

Incidental, sa vorbit de circulara -pentru care se 
cere semnături. — «Dă-te la o parte, spune Carp, şi lasă 
să se semneze». — «Nu 'pot, răspund eu şi nu pot chiar: 
în interesul tău. De ce să cauţi un mandat anonim iscălit 
prin forţa administrativă şi nu o aclamaţie' din nartea 
noastră î» —' «Cine, 'voi ? Cari fruntași 2» — Aceştia 
cari suntem în Bucureşti». — «Ar fi o 6peră de par- 
tid (?!) şi nu voese nimic dela partide ; ele au încetat, 
iar pe viitor trebue să se facă alte partide». 

Evident, n'am mai insistat.
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3 August: — D. Popescu (N. F. Pr.) îmi comunică 
că lui Lupu Kostake i s'a dat peste degete şi că Rosen- 
berg va, merge, fără îndoială, pe front. D. Welzer înso- 
țea pe Lupu în drumul acestuia la Craiova şi n'a ştiut 
nimic de manopera, lui Lupu şi de abuzul ce a săvârşit, 
speculând prezenţa sa. Acesta să fie oare adevăratul 
motiv al relei dispoziţii a lui Lupu, pe ziua de eri? 
Germanii îşi vor deschide ei, în sfârşit, ochii asupra re- 
lativităţii forţelor ?... - 

— Generalul Ghiţescu îmi spune că tânărul Kostake 
este un foarte rău prefect, autoritar, neglijent. Ghiţescu 
a ameninţat pe subprefecţii, cari ar îndrăzni să adune 
semnături pe formularele impuse de prefecţi. 

— Azi dimineaţă, Cernăuţii, asaltat din trei părţi, 
s'a, predat şi, în revărsatul zorilor, aliaţii au intrat în 
oraş. ” 

Mâine operaţiunile încep pe Siret şi Mackensen 
părăseşte în astă-seară Sinaia pentru a merge pe front. 

“Cum aliaţii se află şi în fața Câmpulungului, Mol- 
dova va fi luată cu asalt din toate părţile. Se desminte 
cu toate acestea străpungerea prin Prisăcani. Se spune 

  

3 aoât.. — Mr.. Popescu (Neue Freie Presse) me commu- nigque que Impu. Kostake a xecu sur les doigts et que Ro- semberg ira sans doute sur le front. Mr. Welzer accompag- nait Lupu pendant le voyage Craiova eţi] ma riensu de la manoeuvre de Lupu et de Pabus qu'il. a eommis en spâculant sa prâsence. Serait-ce la. vraie raison de l'humeur massa- erante de Lupu hier toute la journâe? Les Allemands ouvri- raient-ils enfin les yeux sur la relativit& des forces ? ” Le gâneral Ghiţescu me dit que le petit Kostake est un îr&s mauvais prâfet, autoritaire, dissolu, — Ghiţescu, a. mena- c€ les sous-prefets qui oseraient faire -signer les formulaires impos6s par le prâfet. 
Ce matin. Ozernoviiz, assailli de trois câtâs, s'est rendu ct ă la pointe du jour les alli6s .y ont fait leur entre. 
Demain les opârations commencent sur le Sereth et Mac- lkensen quitte ce soir Sinaia pour aller sur le front. 
Comme les alli6s son aussi. devant Campulung (Buco- vine). la -Moldavie va âtre. assaillie sur tous les bords. On ctment ntanmuins la percăe par Prisacani. On dit que le
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că guvernul se strămută la Chişinău, dar Regele nu pă- 
răseşte Moldova (91). 

4 August. — Vizita lui Virgil, Arion, care e încântat 
de înţelegerea, dintre Carp şi mine, cu toate că din a- 
ceastă înţelegere n'a eşit nimic precis. Deocamdată, dom- 
nii aceştia desfăşură o activitate covârşitoare pentru 
subseripţia lor. Prin cafenele, restaurante, circulă o a 
treia formulă, mai îndulcită: privitor la pace, însă 
mai personală pentru Carp. Prin saloane, de asemenea 
lumea, se ocupă de această circulară. Unii prefeeţi, cum 
este cel de Ilfov, nu refuză adeziunea anonimă a ţărani- 
lor şi mi se afirmă că la Băneasa şi:pe proprie- 
tatea lui Finkels au fost convocați ţăranii, cărora li s'a, 
cerut. semnăturile pentru pace. 

Le spun tuturor cât de periculoasă consider eu o 
astfel de propagandă. Pacea cu Germania şi cu aliaţii ei 
nu e pacea, ci o altă stare de război; aşa dar nu trebue 
a amăgi pe țărani. 

— Lupu Kostake, care de câteva zile poartă lumea 
pe umerii săi — generalul Ghiţescu îmi spunea că din 

  

gouvernement se transporte ă Kishinew, mais que le Roi ne 
auitte pas la Moldavie (7!)). 

4 aoât, — Une visite de Virgile Arion, enchant6 que 

«nous nous soyons entendus», Carp et moi, alors que nous 
nous sommes entendus que pour le quart d'heure, il n'y 

avait rien ă se dire de precis! En attendant, ces Messieurs 

developpent uns activit devorante pour leur souseription. 
Dans les cafâs, aux restaurants, on fait circuler une troi- 
sieme formule plus €dulcorte quant â la paix, plus pa- 

sonnelle pour Carp ; dans les salons. les femmes s'en oceu- 

pent; certains prâfets, tel celui d'Ilfov, ne dedaigne pas 
Padhâsion anonyme des ruraux et on m'affirme quâ Ba- 

neasa et sur la propriât de Finkels on a convoqu€ les pay- 
sans, anxquels on a demand s"il/s voulaient signer pour la 
paix. 

Je dis ă tous combien je considăre une telle propagande 
comme dangereuse: la paix avec PAllemagne et les alli€s 

n'est pas la paix, mais un 6tat de guerre autre: done il ne 
faut pas leurrer les paysans. | 

Lupu Kostake, qui porte depuis quelques jours le monde 
sur ses €paules — le gensral Ghiţescu me disait, qu'en cau-
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conversaţiă ce aj avut cu dânsul, punea pe Carp pe al 

doilea pian ! —, și care afirmă textual că, în aşteptarea 
evenimentelor ce se pregătesc, el «adună arme şi muni- 

țiuni», a sfârşit prin a declara că va răspândi un ma- 
nifest Moldovenilor prin aviatori şi va însoţi pe Mac- 
kensen pentru a decide populaţia să nu emigreze. 

5 August. — George Stirbey se reîntoarce dela 
Viena. Foarte bine primit de Czernin, care i-a declarat 
că storțările tutulor tind a păstra României integritatea 

sa. Românii vor putea să-şi aleagă un Rege, căci, cu 

nici un preţ nu mai poate rămâne pe tron Regele Fer- 

dinand; de asemenea, nu va putea domni nici prinţul 
Carol. 

Stirbey nare impresiunea; că tot aceeaşi excludere 

dela tron ar lovi pe prinţul Nicolae cu o Regenţă. Dar, 

oricare ar fi dinastia. fie . ..-.  mrgică, fie ea ger- 
mană, «Austria va area în Ron. mia o influență mai 

mare după război şi fi.:i "ra Germania». 

Pentru moment, asi::.ză *, -*-- comandă militarii 

şi, după vorbele d-lui :* fankna»::: S6zan (ginerele lui 

St. Kerestyi devenit niupriai:, meneralii austriaci sunt 

   
   

  

sant avea lui, Carp ne passe qw'en second ordre — et qui dit 

textuellement qu'en attendant les grands 6vânements qui se 

prâparent, lui «rassemble les armes et les munitions» — a 

dit ce soir ă ma soeur qu'il compte lancer un manifeste aux 

Moldaves par les aviateurs et acecompagner Mackensen pour 

dâeider partout la population ă ne pas emigrer, 

5 aofit. — Stirbey retour de Wien. Trâs cordialement 
recu par Czernin, qui: lui dâelara que leurs efforts ă tous 

tendent ă garder ă la Roumanie son intâgrit6. Les Roumains 
pourront 6lire leur roi, ear ă aucun prix ne peut rester sur 

le tione le roi Ferdinand et, pas mâme le prince Carol. Stir- 

bey n'a pas impression que la mâme exelusion frapperait 

aussi Nicolas avec une râgence. Mais, que ce socit une dy- 

nastie Habsbourgienne ou une dynastie allemande, «c'est 
VPAutriche qui aura une Plus grande part d'influence en 

Roumanie apres la guerre et Waccord avec PAllemagne». En 

attendant, dit Stirbey, les militaires commandent et selon 

Mr. de Iancovici-Bâzan (gendre de St. Keresty, devenu mag- 

nat), les gânâraux autrichiens sont nommâs et degommâs 

par les Allemands,
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numiţi şi destituiţi de Germani. O noță specială de ex- 
cludere contra familiei Brătianu, aşa de vie, încât am 
întrebat dacă Austria ar merge până la exil! 

— Pe când stăteam de vorbă, Stirbey şi cu mine, 
pela 9 ore şi jum. d. de Mirbach îmi trimite carta sa de 
vizită, pe care era scris cu creionul că, gravitatea cir- 
“cumstanțelor va scuza ora indiseretă a vizitei sale. — 
I-am răspuns că sunt fericit de vizita sa, pentru a putea 
semnala unei autorităţi germane primejdia propagandei 
printre ţărani. 

- Imi cere marele sacrificiu de a renunţa la, călătoria 
mea, pentru că, zilele acestea, va fi absolută nevoie de 
mine în ţară. (Notez, că trebuia să mi se remită pas- 
poartele încă de eri seară, “Sâmbătă, şi în ultimul mo- 
ment am fost anunţat că nu vor fi gata decât Luni 
seara. Sunt opt zile de când durează luerul ăsta...). Co- 
lonelul  Hentsch mă roagă cu tot dinadinsul. — N'am 
vorbit, zie eu politică decât o singură dată cu colonelul. 
N'am fost pus la curent de dânsul despre nimie şi sunt 
uimit că vizita mea la Berlin a devenit nep'ăcută, toc- 
mai când Carp a amânat orice discuţii pentru vre-o 

  

Une note spâciale d'exelusion aussi contre la famille Bratiano, si vive, que jai demand s'ils allaienț en Autriche jusqw'ă exil. - 
_Nous 6tions lă de notre conversation lorsque, ă 9 h. %, Mr. de Mirbach me fait passer sa carte avec la note, au crayon, que la gravit€ des cireonstances excusera lheure indiserăte de sa visite. 
Je lui dis que ie snis heureux de sa visite Pour pouvoir signaler 4 une autorită allemande le grand danger de la pr'opagande parmi les paysans. Il me dit qu'on va me de- mander le grand sacrifice de renoncer presentement ă mon voyage, parce qu'on a ces jours-ci absolument besoin de moi dans le pays (Note: on devait me remettre mes passeports hier soir. samedi. et tonţ ă coup on a annone ă Thâophile (mon maître d'hâtel) qu'ils ne seraienţ prâts que lundi soir. I! y a huit jours qu'on s'y applique..) Le colonel Hentsch m'en prie expressement, — Moi: Je n'ăi caus€ qu'mne fois politique avec le colonel ; je n'ai plus 6t6 mis au courant de rien par lui et je suis 6tonn6 que ma visite ă Berlin soiţ devenue dâsagreabia Juste quand Mr. Carp lui-mâme a ac-
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10 zile. Mirbach a protestat, zicând că sunt de luaţ 
măsuri împreună. — «Dacă vizita mea e neplăcută la 
Berlin sau cuiva de aci — (am insistat asupra creditului 
lui Neniţescu pe lângă Hentsch, care ar fi putut inspira 
„această sugestiune), n'am. decât să mă înclin». — In 
decursul conversaţiunii, dânsul spune: «Stere nu va fi 
abandonat». — Eu: «Dar Carp mi-a spus-o categorie».— 
Ei: «Poate că aveţi o părere anticipată, presupunând că. 
d. Carp este excesiv». — Eu: «Cred că-l cunose mai 
bine ca d-v !» 

Mai notez că am avut prilejul să repet lui Mirbach. 
ceeace spusesem lui Hentsch: nu m'am daţ deoparte; 
am fost dat deoparte, şi nu am nici o răspundere pentru 
greşelile săvârşite. i 

Mecanismul închipuit de Carp pentru proclamarea 
Suveranului n'a deşteptat din partea lui Mirbach nici 
aprobare nici desaprobare. Există oare un acord de 
principii | 

— Am eşit din salon. Costică Arion mă întâmpină. 
EI a fost convocat de Hentsch la 6 ore pentru a .exa- 
mina, cu miniştrii (vom vedea dacă se află şi Einna) 

  

cus6 un point mort qui devait se prolonger pendant une di- 
:zaine de jours. — Il a protest disant qu'il Y avuit des me- 
sures ă prendre en commun. — Moi: Que ma visite soit 
desagrâable â Berlin ou ă quelgwun ici — jai insist sur 
le crâdit de Mr. Neniţescu auprăs de Hentsch et qui pourrait 
-avoir inspir6 cette suggestion —.je n'ai qawă mw'ineliner. 

Au cvurs de la conversation: «Stere ne sera pas aban- 
donnâ>. — «Mais Carp me Pa dit expressement». — «Vous 
avez peut-âtre une prevention ă supposer que Mr. Carp est 
“excessif>. — Moi: «Je crois mieux le connaiître que vous»: 
Je note encore que Jai en Poccasion de r&pâter ă Mirbach ee: 
que Javais dit â Hentseh: Je ne me suis pas mis de c0t6, on 
m'a mis de câte et je n'ai ancune responsabilit6 pour les 
fautes commises. | 

Le mâcanisme imagin6 par Carp pour la proclamatiou 
lu Souverain n'a 6veill6 chez Mirbach ni improbation, ni. 
approbation. Y aurait-il d6jă un accord de principe ? Nous 
sortions du salon; Costică Arion faisait les cent pas. 7] est 
convoqu€ par Hentsch A six heures pour examiner avec les 
ministres (nous verrons si Hinna en est) «les modalites ă.
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«modalităţile de stabilit». — Ar fi voit să te roage şi pe 
tine, însă am spus că eşti şet de partid şi că aceasta nu 
se poate. — Faci o greşeală să primeşti, zie eu (Stirbey 
de faţă); aceasta va, da iar loc să se spue că ai trecut: 
de partea, lor: — Protestări: — Eu insist şi adaog că 
Hentsch ar fi putut să vorbească cu mine, dacă se ames- 
tecă să pună la cale politica noastră. — «Va veni să te. 
vadă mâine». — «Mi-e indiferent ceeace se face şi se. . 
vorbeşte astă seară; toate acestea nu mă leagă în nimic». 

— Reflectând asupra unor amănunte din convor- 
birea mea cu Mirbach, observ că, în toate împrejurările 
în cari am discutat cu ministrul, el a avut grija să-mi. 
reamintească despre o indemnitate de război. Eri, când 
i-am spus că n'aşi vedea cu ochi buni un Rege nou, dis- 
cutând aranjamentele economice cari ne vor fi impuse, 
Mirbach â avut un joc de fizionomie şi un gest cari pă- 
reau că spun: «şi cât de aspre!»... 

Ministrul a recomandat de asemenea, o disereţiune- 
absolută şi s'a plâns de toţi acei domni cari trăncănese: 
Beldiman, Brănişteanu, Spies Ş. a... Aceste nume m'au: 
impresionat; dar am explicarea, lor. 

  

€tablir». «On voulait te prier aussi, mais Jai dit que tu: 
Gtais chef de parti et que cela ne se pouvait».— Moi: Tu as. tort d'accepter (Stirbey present), cela prâtera encore â Pin-. irigue que tu es gagnă â leur oause. — Protestation: — Jiin- 
siste et jajoute : Mr. Hentsch pouvait Gauser avec moi si] se mâle d'arranver notre politique. — Lui: Il doit venir ta- voir demain.. — Moi: Ca m'est &gal ce qui se fait ou se dit 
ce soir; cela ne me lie pas. 

En reflâchissant ă certains dâtails de ma conversa- tion avec Mirbach, je note encore qu'en toutes circon- stances, quand j'ai caust avec le ministre, il a eu soin de me: rappeler 'qu"il y aurait une indemnit€ de guerre; hier, quană je lui ai dit que je voyais mal un Roi tout neuf debattant 
les arrangements &conomiques qui nous seront impos6s, Mir- bach a eu un jeu de physioniomi€ et un geste de la main qui semblaient dire: «Oh! combien dures!» Le ministre a re- comhmand6 aussi une diserâtion absolue et se plaint de tous 
ces Messieurs qui jabotent; «le jeune Beldimano, :Branis- teanu, Spiess». Ces noms m'onţ frapp6. Jen ai Vexplication.
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6 August, — Arion îmi istorisește conferința de gri: 
să se găsească mijlocul de a, se înştiinţa armata ca, să se 
opună de a fi dusă dincolo de Prut. S'a obţinut mai 
întâi o proclamaţiune semnată de Mitropolit (foarte 
frumos redactată de Virgil, îmi spune Costică), şi care 
va fi adusă la cunoştinţa soldaţilor de pe front. Sa 
emis ideea să se previe şi. generalii. 

Lupu, care a avut ideea manifestului Mitropolitu- 
lui Konon, nu voia altceva decât să meargă până la 
avant-posturi, închipuindu-şi. că ele se vor deschide de 
la sine. a 

Neniţeseu arăta chiar drumurile, cunoscute. numai 
de el singur!... 

S'a mai vorbii să se trimită pe front emisari, sau 
ofiţeri deghizați... In sfârşit, toate copilăriile imagina- 
bile, la cari Arion a. avut bine-înţeles prezenţa, de spirit 
să nu ia parte. Unul a emis de asemenea părerea să se 
adreseze mie pentru această operaţiune. - Arion mi-a 
precizat bine faptul acesta... | 

Asupra mai multului sau mai puținului concurs de 
găsit, Hentsch a făcut aluzie la mine: «dânsul nu împăr- 
tăşeşte totdeauna, vederile d-lui Carp (capul lui Lupu ! 
zice Arion), înţeleg că fără Marghiloman nu se poate în- 

  

6 aoîit— Arion me raconte la contârence d'hier: trouver le 
moyen d'avertir Parmâe qw'elle ne se laisse pas enmener au de- 
lă du Pruth. On a W'abord obtenu une proelamation signâe par 
le Mâtropolite (trâs joliment redigte, me dit Costica: elle 
est faite par Virgile) qu'on fera tenir aux soldats du front; 
on a ensuite pensă aux gân6raux ă prâvenir; Lupu — qui a 
eu Lidâe du manifeste de Konon — ne voulait rien moins que 
daller aux avant-postes, se figurant qui'ils s'ouvriraienţ 
d'eux-mâmes. On a parl6 d'Emissaires â trouver, d'officiers 
:A deguiser: Neniţeseu allaiţ jusgw'ă tracer des itin6raires de 
lei seul connus. Tous les enfantillages imaginables, auxz- 
quels Arion a eu le bon esprit de ne pas prendre sa part; 
'Quelgw'un a mis aussi !'opinion qu'on pourrait s'adresser ă 
moi pour trouver des 6missaires â envoyer ă larmâe. Arion 
ma bien prâeis6 le fait... 

Sur le plus au moins de concours â trouver, Hentsch a 
greff6 une question me regardant; îl ne partage pas toujours 
Jes vues de Mr. Carp (tâte de Lupu, dit Arion); je comprends
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făptui ceva durabil + însă d. Marghiloman n'a vorbit 
niciodată politică cu mine» (dar lunga noastră eonvor- . 
bire dela 22 Iulie?,.). El lasă să se înţeleagă că ar voi să 
mă vază şi Costică stărue să merg, — ceeace eu refuz să 
fac, mai cu:'seamă după comunicarea de eri dimineaţă. 
(Colonelul ar vrea să joace rolul politie principal, care 
nu e de talia sa). Apoi, Hentsch se plânge de indisere- 
țiuni: Stere ştie tot ce s'a : petrecut între “d-nii 
Carp şi Marghiloman. El a raportat: convorbirea. lui 
Spies (din nou revine numele acesta). A: vorbit apoi de 
un ofiţer von Osten, care venind la d. Marghiloman — 
nu l-am văzut niciodată —, a urmat după asta un raport. 
al poliţiei (Nam înţeles nimic), E 

__ "Toată lumea ştie că. după întrevederea cu Carp. a 
îost în secret la Sinaia ; de aci observaţiuni dela Tiilff, 
că «își riscă poziţiunea lui» ete... In: scurt, o agitaţiune 
pe care nu o explică chiar scurtul termen de 10 zile pe 
«care colonelul îl acordă căderei Moldovei! 

Curios de constatat că Hentsch, care se plânge de 
indisereţiunile altuia, a raportat lui Lupu K. ceea ce 

  

que sans Mr. Marghiloman on ne peut erâer quelque chose 
de durable; mais Mr. Marghiloman n'a Jamais caus6 poli- 
tiqgue avec moi (et notre long entretien du 22 iuillet?). [1 
laisse entendre qu'ii voudrait me voir et Costica m'excite ă 
Laller voir; c'est ce que je refuse de faire apres la commu- 
nication d'hier matin. (Disert et parleur qui s'6coute, le co- 
lonel voudrait jouer le râle politique principal qui n'est pas 
â sa taille), 

Lă-dessus Hentsch se plaint des indiserâtions: Mr. Stere 
sait tout ce qui s'est pass6 entre Mrs. Carp et Marghiloman. 
E:+ Stere Pa racont â Spiess (voiei le nom qui revient). Il a 
encore parle d'un officier von Osten, qui ayant 6t6 chez Mr. 
Marghiloman — je ne Pai jamais vu, — ceci a 6tâ dâjă objet 
de rapport de police (je n'ai rien compris), 

Et tout le monde a su qu'il avait 6t6 seerttement ă Sinaia 
aprăs son entrevue avec Carp; de lă des observations de 
Tiilft; que lui joue sa position. Bref, une agitation qui n'ex- 
plique mâme pas la brăve 6ch&ance de 19 jours que le colo- 
nel assigne ă la chute de Ja Moldavie! 

Il est trâs curieux de constater que Hentsch, qui se 
plaint des indiserâtions d'autrui, a rapportă â Lupu Kostake
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spusesem despre uşurinţa lui, tocmai când el, Hentsch, 
se năpustise asupra lui Lupu. I-a spus chiar că el ştie că 
Lupu luase masa la mine, deşi îl vorbisem de rău. 
Extraordinar lucru pentru un negociator ! | 

Faptul mi-a fost comunicat de Hinna şi confirmat 
chiar azi dimineaţă de Paul Theodoru, 

— D. de KonradSheim venind să mă, vază, aşa zi- 
când pentru hârtiile mele de drum am fost obligat să-i 
spun că piecarea mea va fi poate amânată indefinit, în 
urma, demersului de eri. Ii mărturisesc că singurii el 
şi Stirbey au cunoştinţă de asta şi că aşi voi ca, contele 
Czernin să ştie pentru, ce lipsesc dela întâlnire. 

— Mi se dă în păstrare două acte :_ întâi: O ordo- 
nanţă a Primăriei din Câmpulung, obligând: populaţiu- 
nea, sub pedeapsă de amendă, să salute pe ofiţerii a- 
liaţi; al doilea: Un exemplar al cireulării Carp, nume: 
rotat şi vizat de cenzură... In sfârşit, tot ce trebuie 
pentru a-i da pecetea presiunii milițare germane. 

7 August, — Pollanka confirmă ştirea că frontul de 
la Siret e forţat la Focşani şi că râul a fost trecut în trei 
puncte. 

| 

  

ce que javais dit de sa l&gerets, lui qui a foncs sur Lupu. Il lui a mâme dit qu'il savait que Lupu avait dîn6 chez moi alors que, soi-disant, javais mâdit de lui! Extraordinaire pour un nâgociateur! Le fait m'a 6t$ communigu par Hinna et confirm immâdiatement apres par Pau] Theodoru, ce ma- tin mâme; 

Mr. de Konradsheim âtanţ venu me voir, soi-disant pour mes papiers de voyage, je suis oblig6 de lui dire que mon depart 6tait peut-âtre indefiniment remis, par suite de la demarehe d'hier, Je lui confie que seuls lui et Stirbey la 
connaissait et que je voudrais que le comte Czernin sacha pourquoi je manque au rendez-vous. 

On me remet deux actes ă conserver: Une ordonnanee du 
Maire de Campulung obligeant la population, sous peine 

- dVamende, ă saluer les officiers alliâs. Un exemplaire de la formule qu'on fait signer pour Carp — beau paâpier, num& vol — vis6 par la cemsure. Tout ce qu'il faut pour lui don- ner Vestampille de la pression militaire allemande. 
7 acât. — Par Vollanka on a la confirmation de la nou- velle que le front du Sereth est force â Focsani et que la ri-
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Comunicatul de azi nu suflă o vorbă, 
— Eşire violentă din partea lui Vârnav contra, lui 

Dobrovici, şi tot cu această ocaziune plângere contra 
lui Lupu şi Carp. Foarte emoţionat, el afirmă că lipsa, 
de combustibil a fost calculată pentru a permite unor 
speculatori să-şi vândă pădurile lor pe preţuri nebune. 

Mai vorbeşte de o transacţiune încheiată cu 
Eftimiu, în sumă de 65.000 lei, foarte secretă şi 
achitată înainte. Faptul e că Dumitropol, avocatul lui 
Eftimiu, e unul dintre cei mai zeloşi Carpişti. 

— Noua propagandă a lui Lupu Kostake. E vorba 
de discursul ţinut lui Iorgulescu. In substanţă spune: 
m'am înţeles cu Carp în totul, dar abia. sosit la Bucu- 
reşti. am aflat că Regele nu părăseşte Moldova, şi a- 
tunei... miam schimbat părerea; — Suntem în plin 
Byzanţ !... | 

— Mi se aduce detalii asupra modului de a se culege 
semnături, Receanu (Ilfov) convoacă pe săteni şi-i 
pune să iscălească «pentru a obţine pacea». Proprie- 
tarilor le arată un al doilea, registru, pe care sunt 
obligaţi să înscrie pe toţi cei cari refuză, «ca astfel 

  

vitre a 6t6 franchie sur trois points. Le communiqu€ de ce 
matin n'en souftle mot. 

Longue diatribe de Varnav contre Dobrovici; par la 
mâme oceasion plaintte contre Lupu et Carp. Tres 6mu, îl 
affirme que le manque de combustible a 6t€ caleult pour 
permettre ă certains spâculateurs d'âcouler leurs forâts aux 
Prix fous que nous savons. Il parle aussi d'une transaction 
conclue avec Eftimiu — 63,000 lei, — tres secrete, mais paye 
comptant: toujours est-il que Dumitropolu, Pavocat d'Efti- 
miu, fait aujourd'hui un zăle carpiste du meilleur teint. 

La nouvelle propagande de Lupu: c'est le discours tenu 
â Iorgulescu. Je m'âtais entendu avec Carp en tout, mais ă 
peine arrive Bucarest j'ai appris que le Roi ne quittait pas 
la Moldavie et j'ai toume casaque.. 

C'est rtellement Byzance! 
On revient avec dâtails sur les facons de prendre des sig- 

natures. Raceanu (Ilfov) convoque les paysans et leur de- 
mande de signer afin d'obtenir la paix, (Baneasa, chez Fin- 
lels; chez les Odobescu, ainsi que Didine Carntacuzene me 
V'afiirme, ia propriâtaire effrayâe 6tant venue demander con-
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Germanii să cunoască pe aceia cari s'au declarat contra, 
lor». (Dobrescu). Şi aceia cari autoriză astfel de ma- 
nopere, ştiu că starea viitoare a ţării nu va fi pacea. 
Prefectul de Giurgiu a trimis petiţiuni unora, spunând 
să facă propagandă, căci numai astfel am putea împie- 
dica pe Austriaci să ne ia Oltenia (Iliescu). In Pra- 
hova, preotul Popescu-Mălăeşti a aflat că la sate se 
smulg iscălituri, promiţându-se Basarabia. In Ilfov, 
Rachtivan a, văzut primari mergând cu jandarmi nemți 
să adune iscălituri dela oameni. Aşa dar, la această au- 
toritate va, recurge Carp pentru a-şi stabili-o pe a sa! 

— Am văzut pe Stere. Henisch sa plâns lui Arion, 
că am povestit lui Stere convorbirea mea, cu Carp în 
timp ce eu văd pentru prima, oară pe Stere acum, după 
vizita dela Călineşti. Stere a scris lui Horstmann că 

  

sell). Aux propristaires il leur montre un second registre, 
sur lequel il menace d'inserire tous ceuz qui refusent, «afin 
«que les Allemands connaissenţ ceux qui se sonț deelares con- tre eux». (Dimitrie Dobrescu). | 

__ Iratmosphăre faite est telle que Radu .Odobeseu a recu 
de sa famille le conseil de ne pas protester «ca să nu pă- 
țească, ceva». E1 ceux qui aultorisent ces manoeuvres savent - 
“que ce n'est pas la paix qui serait letat futur. du pays. Le 
prâiet de Giurgiu a remis des pâtitions ă Tudor Hodivoianu, 
bombard& eonseiller gentral, en lui disant de faire la pro- 
pagande, que c'est de cette facon seulement qu'on empâehera 
que les Autrichiens nous prennent VOltenie. Enfin, en Pra- 
hova, le ptre Popeseu-Malaesti a appris par les curs qu'on 
ramassait des signatures en promettant la Bessarabie. Dans 
Ilfov, Rahtivan a vu que les maires allaient. ramasser avea 
le gendarme allemand des sienatures. 

Et c'est â cette autorită que Carp se rapportera pour 
-Stablir la sienne! | 

Vu Stere. Hentsch sest plaint â Arion que jeusse ra- 
cont ă Stere mon entretien avec Carp, guand je vois Stere 
“pour la premiăre fois six jours apres ma visit6 ă Calinesti. 

Stere a erit â Horstmann sa renonciation dâfinitive ă 
faire paraître son jourmal. Dans sa lettre îl rappelle que 
cette autorisation lui a 6t& donnâe apres la remise de son 
m6morandum, done en connaissance de cause, Comme Pappa- 
vition de ce journal est dâsagrâable â Carp, îl ne veut pas
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renunță definitiv la proiectul apariţiunii ziarului său; 
motivând că. această: apariţiune ar fi neplăcută - lui 
Carp.: M'a: întrebat formal dacă am vorbit cu Carp des- 
pre dânsul. A trebuit să-i spun' adevărul, De oarece 
Hentseh afirmă” că menţine şi consideră ca ceva înde- 
plinit înţelegerea Stere-Carp, “Stere conchide Că, sau 
Carp nu: spune tot adevărul, sau în realitate bate în 
retragere, Bu cred mai curând că colonelul: s'a încurcat 
în negocierile sale; E 

“ 8: August. — Succesul pe frontul - Focşani e anun- 
țat'cu multă prudenţă în comunicat şi nu se: mai vor- beşte de trecerea Siretului. Cu toate astea sc afirmă din 
nou că râul'a-fost trecut la Ciuslea. e. 

—'Eri's6ară, "Tzigară! mi-a spus că Hentsch va veni 
să mă vază. Ce însemnează această nesocotită' mano. 
peră de a se anunţa mereu, ca şi când o astfel de vizită 
ar fi ceva miraculos ?.. 

—.Atlu dela Paul Teodoru că vizita mea la Ber- 
lin e rău văzută de. grupul Carp. Iată cum explică Teo- 

  

que tout entretien ultârieur avee Carp parât influencă par Poctroi eventuel de cette autorisation, et il signifie ă Horst- mann 'Vabandon dâfinitif de son projet. 
Stere m'a' demand formellement si javais parl6 avea Carp de lui, J'ai dâ lui dire la verit6. Comme, semble-t-il, 

Hentseh affirme qu'il maintient et considere comme acquis: Fentente Stere-Carp. Stere en conelue que, ou bien Carp ne dit pas toute la vârită, ou râellement Carp cherche  une- retraite. 
| 

Je crois plutât que le -colonel s'est embrouill6 dans ces- negociations. - 
8 aoiit. — Le succâs sur le front Focsani est tres pru- demment annones “par le communiqu€ et Yon n'y parle pas du Sereth travers6. On affirme pourtant de nouveau que ja rivitre a 6t6 -passte â Ciuslea. 
Hier soir Tzigara m'a dit: Hentsch va venir vous voir: Qu'est-ce qiie cette sotte manoeuvre de se faire constamment 

annoneer, comme si une pareille visite 6tait quelque chose de Drodigieux? En attendant, Paul Theodoru 6tant venu re- 
prendie contact, j'apprends que ma visite ă Berlin tait tres ma] vue du câte Carp, et Paul 'Theodoru explique ainsi: 
«Carp se teme ca dir conversaţie înţelegându-se că ar putea
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doru: «Carp se teme:ca din convorbiri înţelegându-se 
că ar putea încape..csva concesiuni, acest lucru să nu 
slăbească puterea :lui de rezistență». Aşa dar, lovitura 
porneşte de aci şi, evident, Carp are singur monopolul 
independenţei. şi patriotismului. Paul Teodoru blamea- 
ză «pantahuza», dar o va iscăli, dacă Carp i-o cere. El 
săseşte pe Lupu espilăros. şi orbit de nebunia măririlor: 

Şi iată cine qă tonul în: politica. noastră !... 
9 August. — Cu siguranţă, la Focşani, oprire. Co- 

municatul menţionează că străpungerea s'a. lărgit, însă 
nu spune nimic despre trecerea Siretului. In Oraş, cir= 
culă svonul tă-inamicul afost bătut, -.- 

Spre seară, Rujinski a spus lui Stirbey că Românii 
sau bătut cu disperare, că pe linia de. bătaie .se adu- 
ceau neîncețat regimente proaspete, dar. că frontul în- 
cepea, să se clatine. In vremea aceasta, Carp pune să 
se iscălească moţiuni !,.. . .: | m 

10 August; — Comunicatul înregistrează lupta, vie 
care „se dă. la. Focşani, precum şi massele de: oameni a- 
runcate în foc. .Niei. o schimbare, — motivul: se subîn- 
ţelege, — pe restul frontului. 
  

încape ceva concesiuni. aceasta să nu slăbească puterea lui 
de rezistenţă». Done, le coup est venu de lă et €videmment 
Carp a seul'le monopole de lindâpendance et du patriotisme,. 
Paul Vheodoru blâme la «pantahuza», mais la signera si Carp 
le lui demande. Il trouve Lupu enfantin et aveugl6 par la 
folie des grandeurs. Ne semble plus &tre confit ă Nenitesen 
que d'ailleurs Golescu, Pinsâparable de Paul "Theodoru, traite 
maintenant d'imbâeile... et: c'est ca qui donne le ton ă notre 
politique. a | 

9 aoât. — Il y a certainement arvât â Foesani: Le com- 
muniqu porte qwon a 6largi la perese, mais we dit pas que 
le Sereth a 6t€ traversâ. En ville on colporte le bruit qua 
Vassaillanţ a recu une tape. Vers le soir, Ruginski a dit â 
Stirbey que les Roumains se battaient d6sespsrement, qu'on 
mettait en ligne constamment des regiments nouveaux, mais 
due le front commengait â flâchir. 

- Pendant ce temps-lă, Carp fait signer des motions.. 
19 aoât. — Le communiau 'porte bien les iraces de la 

lutte -vive qui se livre ă Focsani et des masses qui sont 
" dettes dans la mâlte. Stagnation, probablement pour . cause, 

sur “le: reste du front, 7 -
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— Em. Culoglu a venit să mă vază. Liberal disi- 
dent: Brătianu <a violat Constituţia». Nu recunoaşte 
însă superioritatea lui Stere şi critică cu violență pe 
Simionescu. Şi aici acord perfect fue 

— Popescu (N. F. Presse) îmi spune că acţiunea 
austriacă va fi întărită şi că se va, trimite alteineva cu 
mai multă greutate decât Konradsheim, El crede că 
politica, lui Hentsch nu e cunoscută la Berlin şi că în- 
suși mareșalul nu aprobă modul de a vedea al lui 
Carp. — Până la ce punct informaţiunile lui sunt 
exacte ?... „- 

— Mă informez la d-na Lydia Filipescu despre 
reîntoarcerea contelui Praschma, care. plecând la Ber- 
lin, mi-a scris acum douăsprezece zile: «vă, aşteaptă 
Ja Berlin»... Am încercat, cunoscând disereţiunea 
sa, să-i vorbese de intervenţiunea lui Hentsch 
de a împiedica călătoria mea. Ii spun că voi vorbi 
dle aceasta cu Praschma, când, peste două zile, voi 
fi fixat situaţiunile într'o scrisoare pe care o voi 
trimite lui Mirbach. Săptămâna e aproape trecută şi 

  

Em. Culoglu est venu me voir- [l n'est plus avec Bru- 
tiano «qui a viol6 la Constitution», Voilă le plus elair de sa 
dâclaration. Mais îl ne reconnaît en rien la superiorită de 
Stere et maltraite Simionescu. Accord parfait lă aussi! 

Popescu (N. Fr. Pr.) me dit que action autrichienfie va 
ctre renforese et qu'on va envoyer quelgw'un ayant plus de 
poids que Konradsheim. I1 croit savoir que la politique suivie 
par Hentsch n'est pas connue ă Berlin et que le marechal lui- 
mâme n'approuve pas la fagon de voir de Carp. Jusqu'ou les 
informations. sont elles exactes?... 

Chez M-me Lydia Philipescu je vais m'informer du re- 
tour du compte Praschma qui, îl y a une douzaine de jours, 
se rendant ă Berlin, m'avait 6crit: «on vous attend ă Berlin, 
Jen ai parl€ îl y a huit jours oă j'ai dă y aller». (Le comte 
Praschma a fait trois voyages Berlin lors de la crise ehan- 
celier), Je suis amen6, connaissanţ sa diseâtion, a lui parler 
de lintervention de Hentsch empâchant mon voyage. Je lui 
dis que jen parlerai â Praschma quand, dans deux jours, 
Paurai fix€ les situations dans une lettre que je comptais 
crire ă Mirbach, — la semaine est presque 6coulâe et nul ne
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nimeni până acum nu mi-a spus cari.sunt acele ches- 
tiuni grave pentru cari «e nevoie de mine aci». 

Seara primesc dela d-na F. biletul următor: «Vi- 
neri. Prietenul nostru doreşte mult să vă vază şi va. 
veni îndată ce va fi posibil. Nu faceţi nimic înainte de: 
a-i vorbi. Ştiri bune. Nu-i vorbiţi de aceste cuvinte. 
Eram nerăbdătoare să vă seriu imediat». 

— În aceeaşi seară, primesc următorul bilet dela 
d-na Didina Cantacuzino: «Dragă prietene, A: Sturdza. 
a sosit acum cu un mare număr de ofiţeri; Evenimen- 
tele se precipită. Fii foarte atenț. Arde scrisoarea». 

— Kiriacescu ştie că manifestul mitropolitului sa 
tipărit în 40.000 de exemplare. 

11 August, — 'Telegramele anunțau eri un atac în 
direcţiunea Adjud, ceeace pentru unii însemnează con- 
firmarea luptei depe Siret la Ciuşlea, şi pentru alţii o 
mişcare de învăluire făcută pentru a captura armata. 
română (?). 

Comunicatul anunţă azi că mai multe diviziuni. 
germane au trecut Şuşiţa şi atacă cu succes în direc- 
țiunea Adjudului Nou. Succesul acestei întreprinderi 

  

ma, dit quels 6taient les sujets graves pour lesquels «on avait: 
besoin de moi iei». 

Le soir je recois de M-me Philipescu le bilet ci-dessous: 
« Vendredi. Notre ami est tres dâsireux de vous voir et ira 
chez vous aussitât que possible. Ne faites rien avant de lui 
avoir caus6. Bonnes nouvelles. Ne lui parlez pas de ce mot: 
J'6tais impatiente de vous 6erire de suite»: 

Le soir recu le petit poulet suivant de Didine Cantacu- 
zene ; «Mon cher ami, A. Surdza vient de rentrer avec un 
grand nombre d'officiers tout ă Pheure. Les 6v6nemenis se: 
precipitent, soyez trăs attentif, Brălez ma lettre», 

Kiriacescu sait que le manifeste du Mâtropolite est tir6ă. 
40.000 exemplaires. 

11 aofit. — Les tâlegrammes privâs annongaient hier une: 
pointe dans la direction d' Adjud, ce qui, pour les uns, est la 
confirmation de la tape sur le Sereth ă Ciuslea et pour les. 
autres est un mouvement tournant, pouvant amener la cap- 
ture de larmâe roumaine (7). Le communiqug ' annonce ce 
matim que des divisions allemandes ont pass€ la Susita et: 
attaquent avee suceâs dans la direction Adjud-Nou. Le suc-.
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pune în pericol armata lui Averescu, care luptă în re- 
giunea Bacău. 

— Au sosit 60 de ofiţeri dela Crefeld. Nu sa co- 
municat nimic la Crucea Roşie, care îngrijește de pri- 
zonieri la Bucureşti. Au fost duşi la hotel Bratu şi azi 
dimineaţă au fost evacuaţi la Buftea şi Mogoşoaia. 

Lupu mi-a promis lista lor, Se lăuda că le-a dis- 
tribuit cei 2000 lei, «pe cari i-a câştigat eri la Club»! 

Ştiu prin Stirbey că, la sosirea ofiţerilor, Lupu le-a 
ținut un discurs. Tzigara mi-a confirmat şi dânsul 
faptul. , 

Ce au putut ei să semneze ? 

— Convorbire cu Lupu Kostake, care vine să mă 
vază sub pretextul neînsemnat de a-mi da o explicaţie 
relativ la o mică discuţiune cu Simionescu, la Club. — 
II întreb: «Care e situaţia lui Sturdza ? A părăsit fron: 
tul ? — «Da, e dezertor! După ce sa luptat şi sa 
luptat bine pentrucă a fost propus pentru. gradul de 
general, i s'a dat ordin să ia un alt comândament, îna- 
poi. pe Prut. Dânsul n'a primit și împreună cu Wach- 
mann a fugit întrun automobil». (Textual). 
  

eds de cette entreprise met en danger Parmâe d'Averescu qui 
lutte dans la r&gion Bacau. Ă 

Une soixantaine d'officiers sont arrivâs: On n'a rien com- 
muniqu6 ă, la Croix Rouge, qui a pourtant la garde et la 
charge des prisonniers ă Bucarest. On les a descendu î 
Thâtel Bratu, Calea Grivitza, et ce matin on les a 6vacu6s 
sur Buftea et Mogosoia. Lupu m'a promis leur liste. Ii s'est 
vante de leur avoir distribu6 les 2000 lei «qu'il a gagnâ hier 
au Club!» Je sais par Stirbey qu'ă leur arrivee ils ont 6t€ 
harangu6s par Lupu. 'Tzigara ma confirmă le fait du 
discours. (31 aocât). 

C'est le gratin des officiers en plus grand nombre ras- 
semblâs â Crefeld. Que leur a-t-on fait signer? 

Conversation avec Lupu, qui vient me voir sous le futile 
pretexte 'de me donner une explication au sujet d'une petite 
altereation, au cercle, avec Simionescu. — Moi: Sturdza, 
quelle est sa situation? A-t-i] quitt6 le front? — Lui: «Oui.Il 
est dâserteur. Aprâs s'âtre battu eț bien, puisqu'on Pa pro- 
pos6 pour le grade de genâral, on lui a donns l'ordre de 
prendre un autre commandement. en arri&re. sur le Pruth, 
Il n'a pas accept et avec Wachmann îl s'est sauvt dans une 
automobile». (Texztuel).
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Lupu îmi remite manifestul Mitropolitului: E re- 
dactat de Virgil Arion. Se propusese un apel semnat de 
oameni politici; el, Lupu a, propus „manifestul Mi- 
tropolitului. — Lupu mă întreabă: «Toţ eşti supărat 
pe mine ?» — «Nu, însă, blamez pantahuza». 

EI îmi explică pe larg că lucrul acesta Sa făcut ca 
să nu pară Carp prea izolat. Mă căznese inutil să-i în- 
făţişez greşala şi actul odios a] acestei manopere. 

«Mackensen, adaogă el, a dat cele mai bune asigurări. 
Vorbeşte chiar de întreaga Basarabie; vrea o Românie 
mare şi tare. In proclamația sa, Mackensen va declara 
că nu primeşte a trata cu dinastia. nici cu guvernul. 
Pentru ce continui să rămâi. deoparte ? Armata trebue 
desfiinţată şi refăcută: în număr restrâns, căci nu mai 
avem ofiţeri. Nici o responsabilitate ministerială, pen- 
tru a nu mai îndura de acum înainte tirania electorală 
a partizanilor. Nu suntem noi oare ultra-democraţi 1 Pa- 
lade şi Take Ionescu, miniştri. o dovedesc... Țara după 
Fanarioţi, a fost „pervertită, mai - cu seamă .de, intri- 
gile Austriei; iată de ce nu vrem Să mai auzim de ea; 
cunosc sentimentele lor şi «Martha mi-a scris acuma în 
  

Lupu me remet ie manifeste du Mâtropolite. Il est redise par Virgile Arion. On avait propos6 un appel sign6 par des hommes politiques: c'est lui, Lupu, qui a propost le mani- 
feste du Mâtropolite. : ” : 

Lupu: Vous âtes toujours fâeh6 contre moi?— Moi: Non, Mais je blâme la pantahuza. — Lui w'explique longuemeni que c'est pour que Carp ne paraisse pas îsole. Je m'ingânie inuiilement ă lui. faire toucher du 'doigt Pinconvenient eţ : Yodieux de cette manoeuvre. Mackensen a donnâ les meil- leures assurances, [|] parle mâme de toute la Bessarabie. On veut une Roumanie grande. et fortifiee. Dans sa proclama- tion, Mackensen dtelarera qu'i n'accepte pas de traiter avec la dynastie, ni avee le: gonvernement, Pourauoi eontinuez- vous de rester de cât6? L'armâe doit &tre enticrement licen- cite et reformâe, mais tres restreinte, car il n'y a pas d'ofti- ciers. Plus de responsabilită ministârielle pour ne plus avoir 
ă subir la tyrannie 6lectorale des partisans. Est-ce que nous ne sommes pas ultra-d&moerates? Pallade et Take. Ionescu, ministres, le prouvent Le pays. apres les Phanariotes, a ât6 surtout, perverti par les intrigues des Autrichiens; voilă pourquoi nous ne voulons rien de P'Autriche; je connais leurs
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urmă asupra acestui. subiect». (Risuni teneatis !...), <Ne 
trebue un Rege serios, încercat, german...» — «Acestea. 
sunt tot intrigile Austriei, al cărei agent este Netzham- 
mer». 

— Contele Praschma s'a anunţat pentru ora 5. El 
îmi declară cu multă insistenţă că n'a văzut nici pe 
Hentseh, nici pe Mirbach, într'adins, ca să nu aibă nici 

un contact. Are amabilitatea să-mi spună că sunt real 

mente necesar, însă nu se credea că lucrurile vor merge 
aşa de încet în Moldova. Impresia lui e că Berlinul nu va 
desemna imediat pe viitorul Suveran. Şi pentrucă nu îm- 
părtăşeşte opinia lui Carp, el îmi spune că nu crede că 

sar putea răsturna Dinastia, de oare ce lucrul acesta ar 

crea, dificultăţi la încheierea păcii. In orice caz Suvera- 
nul ar trebui să fie ales, şi el admite toate părerile mele 
asupra acestui subiect, «numai—adaogă el cu naivitate— 
dacă Camera votează anexiunea la Austria ?...» (Cine 

poate să le bage în cap astfel de idei ?) Din desvolta- 

tarea ce caută a da ideei sale, înţeleg că la mijloc e tot 

Stere care-i ameţeşte. 

  

sentiments et «Marthe m'a encore 6erit ă ce suiet». (Risum 

teneatis!...). Îl fauţ un Roi sârieux, 6prouvâ, Allemand... — 

Moi: Mais on a parl d'un prinea bavarois? — Lui: Ce soni 
encore les întrigues de l'Autriche, dont Netzhammer est 
Yagent. 

Comte Praschma s'est annoncâ pour 5 h. Il me dâclare 
avec trop d'insistance qu'il n'a vu ni Hentseh ni Mirbach 
pour qu'il m'ait aucun contact. ]l a Pamabilite de me dire 

que je suis râellement nâcessaire, mais qwon ne pensait pas 
que cela irait si lentement en Moldavie. Il n'est pas et ne 

croit pas que Berlin soit pour la designation immâdiate du 

futur souverain. Et pour mieux donner le contrepied de l'opi- 

nion de Carp, il me dit qwiil ne eroit pas qu'on puisse bannir 
la Dynastie, parceque cela donnerait lieu ă des difficultes en 

plus ă la paix. Dans tous les cas, le Souverain devrait âtre lu 
et îl partage toutes mes opinions ă ce sujet, «Seulement, me 

dit-il naivement — si cette Chambre vote Pannezion ă VAu- 

triche» 2 — (Qui peut leur fourrer de pareilles idâes en tâte ?) 
Des dâveloppements qu'il donne ă son idee, je comprends que
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Praschma îmi mai spune: «Dacă aşi fi guvernul ger- 

man, aşi ţie cu mult mai mult la România decât la 
Polonia». Pentru conte — care mi-a declarat că i sa 

oferit un loc în guvern, dar pe care a ţinut să şi-l re: 
zerve pentru mai târziu —, pacea se apropie, probabil 

în lanuarie. Discursurile lui Lloyd George şi mai cu 
seamă dificultăţile guvernamentale din Franţa o iîn- 

dică. «În curând vom avea un guvern Clemenceau, 
«deci anunţarea păcii»! 

In privinţa aceasta, îi arăt cât ar fi mai eficace 

a se încheia pacea cu Dinastia -noastră decât cu un 
guvern provizoriu. El îmi răspunde că la Berlin se 

gândesc la aceasta, — Dar, spun eu, trebue încercat lu- 

crul cu oameni politici, nu cu afişe. — EI ezită în faţa 

dificultăţilor punerei în practică şi convine că singur un 

om cu greutate poate face încercarea; dar care e acela, 
care sar aventura printre ofiţerii franco-englezi ? Re- 

'gele e oare liber ?—[i răspund că dacă nu isedă nici 

-0 garanţie, dacă se simte părăsit, e sigur că nu va mai 

  

est toujours Stere qui les tracasse. Praschma me dit mâme 

«si Jâtais le gouvernemenţ allemand, je tiendrais bien plus 

ă la Roumanie qu'ă la Pologne». Pour le comte — qui m'a, 

dit qu'on lui avait offert une place dans le gouvernement, 

mais qu'il a tenu 4 se reserver pour plus tard, — la paix ar- 

rive: en janvier probablement; les discours de Lloyd Geor- 

ge Lindiquent aussi et surtout les difficultes gouvernemen- 

tales en France: «Nous en passerons par un gouvernement 

'Clemenceau et c'est lP'annonce de la paix»: A ce propos je 

lui fais remarqner comme il serait plus efificace. si on veut 

€branler lEntente, de faire la paix avec notre Dynastie, 

qwavee un gouvernement provisoire, et il me dit: «On y 

'compte un peu ă Berlin». — Mais, lui fais-je, on amorce par 

des hommes politiques, non par des affiches. Il entre dans 
le sujet et reste hâsitant devant la difficult de mise en pra- 
“tique. Il convient quun homme de poids seui pourrait ris- 

-quer la tentative, mais, que! est celui qui s'aventurera au 
milieu des officiers francais et anglais ? Le Roi est-il libre * 

Lă-dessus je lui dis que si on ne lui donne aucune garantie, 

s'il se croit abandonn, îl est Evident qu'il n'aura aucune 

force de râagir. 

6
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avea, putere să reacționeze. — Nu i-am spus-o, dar m'am 
gândit destul la răul pe care ni-l face Carp în orbirea 
lui! Nici nu poţi sugera idei care să cruţe puţin sângele 
bieţilor noştri Români ! 

12 August, — Soldaţii noştri se bat cu eroism. Eri, 
Praschma era cu totul uimit de rezistenţa  extraordi- 
nară pe care armata noastră o desfăşoară în toate 

punctele. «Dar pentru ce ?» întreba e. surprins. 

Comunicatul de azi dimineaţă spune că inimicul a 
îost aruncat în văile Slănic şi Oituz «der zăh sich 
wehret» (care se apără cu turbare) şi, mai jos, vorbeşte 
de atacurile disperate, de şapte ori reînoite. Cu toate 
acestea, aliaţii au succesul de partea lor, iar trupele 

cari rezistaseră așa de bine în văile Caşinului, Oituzu- 
lui şi Slănicului, sunt acum în retragere. E vorba, pro- 
babil, de atacul anunţat de două zile la Şusiţa — direc: 
țiunea Panciu-Adjud. — 'Trupele Averescu ameninţă să 

"aibă retragerea tăiată, 

Austro-Germanii sar afla chiar înaintea 'Târgului- 
Ocna. — Lipsurile trecute sunt cu prisosinţă împlinite. 

  

Je ne lui ai pas dit, mais je Pai assez pens6: voilă le 
mal que, dans son aveuglemenţ, nous fait Carp: On ne peut 
mâme pas suggârer des idâes qui &pargnent un peu le sang 
de nos pauvres Roumains! N 
„12 aoât. — Nos soldats se battent heroiquement, Hier, 
Prasehma âtait tout €tonn de la râsistance extraordinaire 
que notre armâe dâveloppe sur tous les points. «Mais pour- 

» quoi î» — disait-il, naivement surpris. 
Le communiqu de ce matin dit qu'on a rejet6 dans la 

vallăe Slanic et Oituz Pennemi «der zâh sich wehret» (qui 
se dâfend avec rage) — et plus bas on reparle des attaques 
desesperees, sept fois renouveltes... Nâanmoins, les alliâs 
semblent tenir enfin le succâs et les troupes, qui avaient fait 
si bonne contenance dans les vallâes de Casinu, Oituz ei 
Slanic, sont maintenant en retraite. C'est problamement Pat- 
taque annoncâe depuis deux jours sur la Susiţa — 'direetion 
Panciu-Adjud-Nou, qui dâtermine ce recul, Les troupes Ave- 
rescu menacent d'avoir la retraite coupe. Les Austro-Alle- 
mands sont mâme devant Târgu Oena. Les dâfaillances pas- 
ses sont largement rachetâes.
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— Colonelul Verzea: a aflat că. col. Sturdea, în dis- 
cursul ţinut ofiţerilor, s'a rostit astfel : «cine vrea. să 
contribue cu noi a reclădi țara noastră sub ocrotirea 
germană, mare decât să iscălească şi va fi repatriat». 

Vorbele acestea au aruncat o teribilă. sămânță de 
diseordie printre prizonieri, .cari şi-au .asvârlit unul al- 
tuia cuvântul de trădător. De asemenea, se zice că şi eri, la hotelul Bratu, cuvântarea ținută celor cincizeci de 
ofiţeri a mărit nemulţumirea. De notat, .că singurul 
care a fost puş imediat în libertate a fost Pop Şerbă- 
nescu, căruia i s'a dat un loc la jandarmii din Bucureşti, 

„— Eri, Neniţescu a fost printre .cei dinţâi cari Sau dus să vază pe ofiţerii sosiți. Era de faţă când li se 
vorbea. | N 

Tot. dânsul — după cum am aflat dela, d-şoara Neu- 
man — a, insinuat unui magistrat că e pus pe lista nea» 
gră, prin faptul că a refuzat să semneze pantahuza.: 
«Dar cum ? D-ta să fii în contra armatei germane ?» 

— Lupu mi-aduce lista, ofiţerilor sosiți şi cari au 
fost expediaţi la Mogoşoaia şi Buftea. La prânz, a spus 
în fața tuturor că-i va trimite la Luca Niculescu sau 
aiurea «să se înţolească», căci sunt în lipsă, de toate. 
      

  

  

Le colonel, Verzea a appris que le colonel Sturdza avait tenu en masse aux officiers le discours : «Qui -veut contri- buer avec nous ă râedifier.notre pays sous Vegide allemande, ma qwă signer et sera rapatri». Cola a jet une. -terrible graine de diseorde entre prissonniers qui .se,sont trait. de traîtres- Il paraît que hier. encore, ă.Ihâtel Bratu, Ja haran- gue qw'on-a tenu aux 50. rapatri6s a augmentă le m&conten.- temenţ. A -noter. que le seul. qwon a mis de suite en 'liberț6 est Pop Șerbănescu, libâral sil en fât, et â qui on .avait donn6 une place de choix dans les gendarmes de Bucarest, Hier, Neniţescu a 6t6 des premiers ă se rendre auprâs des officiers rentres. Il 6tait prâsent lorsgu'on les haranguait, Le mâme — je Vai appris par M-elle Neumann — a insinu$ ă un magistrat qu'il 6taiţ sur la liste noire. parce qu'il avait 
refus€ de signer la pantahuza. «Da, cum? D-ta să fii în con- tra armatei germane?...y , - 5 Lupu m'apporte la liste des officiers arvivâs et qu'on:a 
expedi6 ă Mogosoaia et ă Buftea. A dîner il a dit devant tout le monde qu'il allaiţ les envoyer se nipper chez Luca “Niculescu ou ailleurs, car îls manquaient de tout. Pourquoi
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Peniru ce aceste cuvinte, când Sturdza stă ascuns 

în Bucureşti (s'a, încercat să-l ascunză chiar de prefec- 

tul de poliţie, mi-a spus Tzigara) şi când ofiţerii au 

fost imediat expediaţi în camioane afară din Bucureşti? 

13 August. — Bătăha e formidabilă. Aceasta rezultă 

şi din comunicatul nemţesce şi din cel românesc. Pe Oi- 
tuz, Aliaţii au luat Grozeşti şi se pare că obiectivul tru: 

pelor cari înaintează pe aci şi acela al trupelor cari se 

află în faţa “Târgului Ocna, este de a atinge Oneşti, 

nod de comunicaţie. Incăerare generală şi sângeroasă. 

— Mavrojany îmi raportează : fiul lui Burghelea 

este prizonier; are grad de plutonier. A fost chemat, 
acum opt zile, împreună cu alţi şease soldaţi la inspec- 

toratul de prizonieri şi âcolo Virgil Arion şi Victor 
Beldiman au încercat să-l dăscălească şi să-l convingă 
a trece liniile ca să îndemne pe soldaţi a se preda. I-au 

vorbit şi de 30.000 lei... Burghelea a refuzat categoric. 
Au voit să-i citească manifestul; dânsul a refuzat de a- 
semenea. Rezultatul : şease zile ţinut la 'Tonola, pentru a 

împiedica indiscreţiunile. Acum fiind liber, tânărul nu 

  

ces paroles quand Sturdza cache sa prâsence ă Bucarest—on a 
essay6 de le dissimuler» mâme aux yeux du prâtet de police, 
ma dit Tzigara lui-mâme — et que dans des camions en a 

de suite expâdi€ hors de Bucarest ces Messieurs? 

____13 acât. — La bataille est formidable. Cela resulte et du 
“communiqu6 allemand et du communiqu€ roumain. Sur POi- 
tuz, les alli€s ont pris Grozesti et îl semble que lPobjectit des 
troupes qui avancent par lă et celui da troupes qui sont de- 

vant Targu-Oena est d'atteindre Onesti, noeud de communi- 
.cations. Mâl6e genârale et tres sanglaute. 

Mawrojany rapporte : le fils de Burghele est prisonnier ; 

son grade est plutonier. Îl y a huit jours, îl a 616, avec d'au- 

tres six soldats, appeles â l'inspectorat des prisonniers et I4- 
bas Virgile Arion et le jeune Victor Beldiman ont essay€ 
de Lendoctriner pour lui faire passer les lignes et aller pro- 
voquer les scldats â se rendre. On lui a puri€ aussi de 30.000 
lei. Il a refus6 net, «Mais il ne faisait rien de mal, puisque 
le Mâtropolite en donne Pexemple» et on a voulu lui lire le 
manifeste, dont il a refus6 d'entendre le texte: six jours de se- 
cret ă Tonola pour empâcher les indiserâtions. Maintenant
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se fereşte să, vorbească, după cât se vede. E] a povestit tot lui Mavrojany. Aceasta, coincide cu ceeace se pusese la cale în conferinţa ţinută la 5 August. 
Se crede că şi pe lângă ceilalţi ofiţeri aduşi alaltăeri, sa făcut aceleaşi încercări, Şi, cu toate acestea, cei cari fac o astfel de ispravă, nu sunt Germani, ci un ministru şi un alter-ego al lui Lupu Kostake. 1... 

14 August. — Lupta continuă. cu furie pe tot fron- tul dela Siret la Trotuş. Eri se anunţa căderea Panciu: lui, care e una din cele mai tari poziţiuni, şi apropierea: din ce în ce mai mulţ de Târgu Ocna, de oarece se men- ționează de ocuparea gărei Saline, pe care buletinul o numește greşit gara Slănic, 
Volanka mi-a spus că sosirea, trupelor de rezervă Sa terminat şi că opt diviziuni de pe frontul Galiției orientale au fost transportate azi prin Predeal-Ploeşti- Buzău, şi evaluate la 120.000 oameni, fiind siguri a da lovitura, de graţie pe frontul moldovean 1... Guvernul nostru mobilizează de asemenea. Victor Beldiman plea- că azi la Berlin în calitate de curier de cabinet (compar- timent de clasa întâia, rezervat, îmi spune Dom- browski !), 

  

    

employ6s de la mâme fagon. Et ce ne sont pas es Allemands, mais un ministre eţ Palter ego de Lupu qui font cette be- 

14 aocât. — La bâtaille continue furieuse sur tout le front du Sereth au 'Trotus, Hier on annoncaâit la prise de 

GEjă termine et que 8 divisions du fronţ Galicie oriental sont aujonrd'hui transportâes par Predeal-Ploesti-Buzaw. avec leur apport de 120.000 hommes, sâreg de terminer le con p de bouclier sur le front Moldave, Notre «gouvernemenţ» mobilise aussi et Victor Beldimano part aujourd'hui pour Berlin comme courrier de cabinet (compartiment, de pre- miăre, r6servâ, me dit Dombrovski). 1] paraîf que les nou-
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"Se pare că ştirile aduse lui Carp nu l-au satisfăcut. 

(Plecarea amânată pe mâine; anunţată mie direct). 

— Dombrowski — care vâna, adeseori cu al doilea, 

Quartiermeister Boceklin — îmi comunică că dela Viena 

se va trimite în locul lui Konradsheim o altă persoană, 

cu mâi mare vază, care să poată vorbi mai ferm în nu- 

mele Austriei. | 

— Volanka. Sâmbătă seara a fost în cercurile mi- 

litare maie mișcare. S'a crezut, la un moment, că so- 

seşte Hindenburg. (Svonul a circulat şi în oraş). In 

orice caz, Mackensen e azi în oraş. E vorba să se mute 

cartierul general la Râmnic. | 

Mackensen este foarte leal, nicidecum dușman al 

Austriei şi nu e, desigur, în curent cu instigaţiunile 

lui Hentsch în contra Austriei. Volanka a întrebat pe 

un ofiţer din statul-major german dacă Berlinul e în 

cureiit cu uneltirile politice ale colonelului şi dânsul i-a 

răspuns :: «gewiss nicht !»; în curând va vorbi Czernin 

«grob» (wird ganz grob sprecheri). 

“Fapt câracteristie : Volanka îmi spune că printre 

ofiţeri e îmar6 excitare de oarece nu li se permite să-şi 

  

velles apportâes ă Carp n'ont pas donne satisfaction. (De- 

part remis ă demain, — annoncâ ă moi directement).. 

_ Dombrovski, qui. chassait souvent avec le second Quar- 

tisr-Meister Boecklin, me communique. que de Wien. on va 

envoyer â la place de Konradsheim quelqu'un de plus haut 

grăâde, qui puisse parler uri, peu plus ferme au nom de 

P'Autriche. 

__ Volanka. Samedi il y a.eu dans les cercles militaires 

grand remue-mânage le soir. On a.cru ă Varrivâe de Xlin- 

denbourg. Dâns tous les cas, Mackensen €st aujourdhui en 

„ ville. Il est; Question de porter le quartier general â Ramnic. 

Mackenșen est trâs. loyal, pas ennemi de PAutriche . et 

p'est certainement pas au courant des instigations de 

Hentsch contre PAutriche. Il a demande ă un officier de 

_PEtat-Major allemand si Berlin est au courant des agisse- 

inents .politiques du, colonel et il. lui fut râpondu : «gewiss 

iijeht!» Bientât Ozernin parlera sgrob», — «Wird ganz grob 

sprechen». i ae 

" 'Drait carăctâristique:, Volanka me, dit qu'il .y a grande 

exeitation parmi les officiers de ce. qu'on ne permet pas &
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aducă soțiile lor în Bucureşti : «la noi murim de foame, iar aci găsim de toate». 
— La căpitanul Ielkmann, (Zentral-Polizei, Abt. 

Politik), la care mă aflam pentru afacerea d-nei Lizon 
Grecianu, condamnată la un an închisoare pentru. că a 
ascuns armele soţului său (generalul Robescu, pentru 
acelaş lucru, a plătit o amendă de 3000 lei; iar Pop 
Șerbănescu nimic !) — aflu că se pregătesc noui liste 
de ostatici. Ziua de 13 era cea din urmă zi acordată gu- 
vernului român pentru schimbul între internaţi cu os- 
tatici. Guvernul, la început, a promis, acum însă se 
face că maude. 

Germanii sunt deciși a trimite pe ostatici în Bul- 
garia şi a aresta şi pe alţii. Or, la sfârşitul lui Mai. 
când am văzut: pentru prima, oară, pe Hentsch, dânsul 
mi-a spus că nu va mai ordona, nici o arestare şi că nu 
mai vrea să cadă pe capul lui răzbunarea Austriei. A- 
ceasta, însă nu se potriveşte deloe cu realitatea. 

Prin Kiriaceseu, care îmi aduce aceeaşi ştire, îmi 
dau seamă că e ceva care se ştie de mai mult timp. 
DN N IN 

leurs femmes de les rejoindre ă Bucarest: «chez nous, nous mourons de faim et ici on trouve toat», 
„_„Chez le eapitaine Jelkmann (Zentral-Polizei, Abt, Poli- tik), chez lequel je me trouvais pour laffaire de M-me Li- son Greceanu, condamnâe ă un an de prison pour avoir fait murer ă Brancovan les armes de son mari (Le genral Ro- beseu, pour les avoir enterr6 dans sa, cave, a eu 3000 lei a- mende et le Pop Serbanescu pour le mâme fait, rien) — fap- prends qu'on dresse de nouvelles listes d'otages. 

Le 13 6tait âă 6châance le dâlai accord au gouvernement roumăin pour remise des înternâs conire liberation des ota- ges; le gouvernement avaitţ dWabord promis; maintenant i] fait le sourd. Les Allemands ont decid€ â envoyer les ota- 
ges en Bulgarie et â en arrâter dW'autres. Or, fin mai, lorg- que je vis pour la premitre fois Hentseh, il m'a dit qu'il ne ferait plus d'arrestations et qu'il en avait assez d'endosser- les vengeances des Autrichiens.. Cela ne rime plus avec la râalitâ. Je m'apercois, par Kiriacescu, qui m'apporte la mâme nouvelle, que c'est dâjă une nouvelle &vent&e; gu'on la ven- tile depuis quelque temps dâjă. 

   



88 NOTE POLITICE — 1917 

15 August. — Mari transporturi de trupe pe linia 

Giurgiu. Trenurile civile nu mai circulă. Se aduc întă- 

riri turce şi bulgare pe frontul din Moldova. Această. 

mare bătălie va lăsa în urmă bătălia naţiunilor din vea: 

cul trecut, 

— Chestiunea ofițerilor aduşi de Sturdza întărâtă 

pe toată lumea şi misterul de care e înconjurată deş- 

teaptă toate bănuelile. Sturdza, se ascunde. L-am întâl- 

nit, din întâmplare, la hotel Bratu, unde mă dusesem 

să văd pe locot. Haşigan. Era însoţit de Lupu, care vi- 

zitează continuu pe ofiţeri, deşi nu l-am văzut niciodată 

în vre-un alt lagăr de prizonieri, dela Decembre, de 

când îi avem în Bucureşti. Sturdza se scuză că nu mi-a 

făcut vizită şi adaogă: «Sper că sunteţi de acord asupra 

a tot ce se face». — Ii răspund: «Nu ştiu nimic şi nu 

mi s'a spus nimie». EI era. în spatele meu aşa că nu ştiu 

ce cap a făcut! 

In oraş, există convingerea că se caută ofiţeri pen- 

tru a-i trimite ca emisari pe lângă soldaţii noştri din 

Moldova, spre a-i decide să se predea. 

  

15 aoât._—Grands transports de troupes sur la ligne Giurgiu 

aussi. Les trains civils ne circulent plus. On amene des ren- 

forts tures et bulgares sur le front de Moldavie. Cette grande 

bataille laissera loin derriere la bataille des Nations du si- 

ele dernier. 

La question des officiers ramenâs par Sturdza exeite 

tout le monde. On Pentoure de tant de mysttres que cela 

&veille tous les soupeons. Sturdza se cache. Reneontr6 par 

hasard ă Phâtel Bratu, oa jâtais all€ voir le It. Haşiganu, 

ii y 6tait arriv6 avec Lupu Kostake. Lupu rend constamment 

visite aux officiers: on ne la jamais vu dans aucun camp 

de prisonniers, dans aucun, depuis dâcembre que nous en 

avons ă Bucarest. Le colonel Sturdza s'excuse de ne pas 

mavoir fait visite, «dar nu pot să mă arăt câteva zile» etil 

ajoute: «Sper că eşti de acord asupra atotcese face». Je lui 

râponds: «Nu știu nimic şi nu mi sa spus nimic». Îl 6tait 

dans mon dos et je ne sais quelle impression il a gard. 

On est convaincu en ville que Pon cherche des officiers 

pour les envoyer comme 6missaires aupres de nos soldats de 

Moldavie pour les dâcider ă se rendre. Pas beaucoup de
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Nici-un discernământ: S'a adus căp. Grigorescu 
Gheorghe, un ofiţer reformat, rău văzut, pentru a-l 
numi la, Poliţie. Căp. Voia dela Escortă râdea e] însuşi 
de zelul germanofil de circumstanţă ce a trebuit să 
depună pentru a se întoarce mai repede în ţară. 

Am notat deja cazul lui Pop Șerbănescu. Wach- 
mann şi Constantinescu Stelian au fost numiţi la «Bu- 
karester Tagblatt», iar Kercea, şef de cabinet al lui 
Lupu. 

— D-1 de Konradsheim a venit la mine mai mult 
după ştiri, decât ca să-mi comunice ceva. Dar, a sfâr- 
şit conversaţia asupra politicei momentului prin con- 
cluzia : «Totul se vai sfârşi prin retrimiterea la Regi- 
ment a, colonelului Hentsch şi a tutulor cari-l încon- 
Joară !» 

La o întrebare a mea, mi-a afirmat că a informat 
pe d. de Czernin asupra, cauzei neplecării mele. 

16 August, — «Tagblatt» dă un rezumat asupra fa- 
zelor prin cari trece bătălie; ::.... *- -:-Oituz, Am păs- 
trat această istorisire. Ziarui rai. câteva rânduri 
asupra ţinutei. splendide au iuye.-: . -atre. Comunica- 
tul român nu a fost dat. Ci: ioate i: tea a sosit, 

  

discernement. On a ramen€ le capitaine Grigorescu Gheor- 
she, ofticier reforme, pour le mettre dans la police Le 
capitaine Voia de PEscorte se moguait lui-mâme du zăle 
germanophile de circonstance qu'il a dâ jouer pour 
rentrer plus vite. J'ai note le cas de Pop Serbanescu. Wach- 
mann et Constantinescu Stelian ont ât& dâjă casâs au «Bu- 
karester Tagblatt» et Kercea est devenu chef de cabinet de 
Lupu. 

Mr. de Konradsheim est venu plut6ţ aux  nouvelles 
qwayant quelque chose ă me communiquer. Mais, îl a fini 
une conversation sur la politique du moment par la con- 
elusion: «Tout ca finira par le renvoi au regiment du co- 
lonel Hentsch et de tout son monde». Sur interpellation, il 
m'a affirmâ avoir inform6 Mr. de Czernin sur les causes de 
mon non-dâpart. 

16 aoât. — Le «Tagblatt» donne un râsumâ des phases 
par lesquelles passe la bataille quiil appele la bataille du 
Sereth-Oituz. Jai gardâ ce rtoit. Il consacre la splendide te- 
uue de nos troupes. Le communiqu6 | roumain n'a pas 6t6
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Se spune (Corteanu) că e din cauza, notei entuzias- 
te : oliţerii , în cămaşă şi în fruntea unităţilor lor, şar- 
Jează cu o furie magistrală. S'a anunţat oficial luarea 
capului de pod dela Băltăreţu (Siret-linia dreaptă Foc- 
şani-Tecuei) şi col. Sturdza a afirmat că Băutăreţu fiind 
ocupat : cum se află pe malul stâng, aceasta ar însemna 
că Siretul a fost trecut. 

— Comicul unit cu odiosul. Lupu Kostake ne isto- 
riseşte liniştit că a fost condamnat la moarte şi averea 
sa confiscată ! Aceasta se petrecea la masa, de joc... — 
Ii reamintese cu ironie că Constituţia noastră nu pre- 
vede confiscarea. 

Cu toate că această poveste e de râs, totuşi s'a răs- 
„pândit în publice şi Tudoriţă (Rosetti) a aflat-o într'o 
Bancă. A: muri pentru patrie !... Faptul acesta şi tele- 
grama trimisă Regelui relațiv la depozitele din Bănci, 
—telegramă menită a nu ajunge niciodată la destina- 
ție—caracteriză pe personagiul nostru, viitor vice-rege, 
după cum crede !,, i 

— Wachmann, evident trimis de Sturâza, îmi ex- 
plică pe larg sensul «acţiunii lor» : Regenerarea Ro- 
mâniei (prin ofiţerimea, în parte dubioasă, din captivi- 
tate ?);... latura, politică a acestei acţiuni;... politica co- 
lonelului Sturdza;... iniţierea prizonierilor;... iată vor- 
  

donn€. Il est arriv6 pourtant. On dit (Corteanu) que c'est ă 
cause de la note enthousiaste: les officiers se  mettent en 
chemise et ă la tâte de Jeurs unitâs chargent avec une furie 
magistrale. On a annoncâ officiellement la prise de la tâte 
de pont de Băltăreţul (Sereth-ligne droite Foeşani-TFecuci) 
et ie colonel Sturdza a affirme que Băltărețul âtant occup&: 
comme c'est sur la rive gauche, cela voudrait dire que le 
Sereth a 6t6 franchi (91). 

Le comique se joint ă Yodieux. Lupu nous raconte tran- 
quillement qu'il a 6t6 condamu€ ă mort et son avoir â la 
confiscation. Je lui rappelle ironiquement que notre Consti- 
tution d6fend la confiseation.  Malgr6 cette fable risible, 
tout le monde en est plein aujourd'hui. Mourir pour la pa- 
trie! Ca et la reclame avec le tâlegramme envoyt au Roi 

-au sujet des dâpâts dans les Banques, tel6gramme vout ă ne 
jamais arriver 'au destinataire, campent notre personnage, 
futur Lieutenant royal ă Ven ceroire.
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bele cari reveneau mai des. Ba încă, era un căpitan, 
Teodorescu, citat cu elogii, care voia, să reînvieze, ca 
bază a unui nou partid politie, societatea «Bunul Ro- 
mân», — iar altul, căpitan Savel Popescu, luase la Cre- 
ield chiar iniţiativa unei liste de adeziune la, «politica, 
col. Sturdza». . ” 

Wachmann a fost ofiţerul de ordonanţă al lui 
Sturdza, care, pare-se, fusese desemnat să ia, comanda 
diviziei lui Grigorescu Eremia, când acesta a fost nu- 
mit comandant de corp de armată. Sturdza luase înţe- 
legere cu col. Crăiniceanu, care comanda un regiment de 
infanterie, şi probabil şi cu alţi ofiţeri asupra cărora 
Wachmann păstrează tăcere. EL trebuia să discute cu 
Germanii garanţiile sub care ei, în urmă, ar împiedica. 
armata să «treacă Prutul». (Nu era atunci (Dee.—Ian. 
1916/17) chestiunea, Prutului la nici o ordine de zi). 
La 4 Februarie. Sturdza împreună: cu Wachmann 

şi cu ordonanța au trecut liniile în faţa unui «regiment; 
amic», dar care nu fusese înștiințat de: plecarea lui 
Sturdza. Au început: focuri, s'a ripostat şi aprinderea 
a fost generală. Ordonanţa a fost ucisă, Asupra, lui 
avea memoriile lui Sturdza, în care dânsul nota toate 
ineidentele' vieţii, ca, și conversațiile ţinute, plus '18.000; 
lei. <A fost o mare imprudenţă din partea noastră». - 

Wachmann a sosit în linii, o oră înaintea colonelu- 
lui. S'au obţinut repede dela Viena şi Berlin. toate ga: 
ranţiile : «atâta încredere inspira colonelul !»... 

De aci înainte povestea devine confuză. — Sa re- 
întors Sturdza şi fugit-a din nou î;.. Crăiniceanu a fost 
descoperit şi împuşcat; de asemenea mulţi alţi ofiţeri; 
dar guvernul n'a îndrăznit să meargă mult înainte cu 
această, procedură. Intradevăr, un soldat prizonier la 
Lamsdorf. a, declarat că făcea parte dinti'un batalion 
care, împreună cu ofiţerii lui, declarase că nu tree Pru- 
tul. Au fost trimişi la front şi nimie alț, 
 Waehmann mai spune că era, de faţă când Regele a 
venit să decoreze steagurile din divizia, Grigorescu. A 

- sosit conducând el însuşi automobilul. - Frânt în. două, 
nu a putut aşterne nici zece vorbe în şir pentru a, înălța
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«cruciuliţa, ce agăța de bastonul steagului». Lui Sturdza 
i-ar fi zis pe nemţeşte : «Wie geht es dir, Sturdza î» şi 
acesta ar fi mulţumit în româneşte.. 

In orice caz, când Sturdza a apărut în Germania, 
sa temut să se arate ofiţerilor şi, după 15 zile, Wach- 
“mann s'a dus ca, un simplu prizonier să sondeze terenul 
la Dănholm... 

17 August. — Lupta continuă uriaşă, înfiorătoare.. 
Nu se spune că trupele noastre cedează şi că se retrag. 
In toate cazurile, e o retragere bine ordonată, cu contra- 
atacuri viguroase, | 

Târgu-Ocna nu e luat. Comunicatul român din 12: 
(în «Pester Lloyd» sosit azi dimineaţă) afirmă că noi 
am reluat fabrica de sticlă. Acest comunicat confirmă. 
că bătălia aceasta a fost cea mai mare din câte s'au dat. 
pe frontul rus. 

— Sturdza este îngrozit de ce a găsit aici. Indeci- 
ziune la Germani: negocierile pentru ofițeri durează. 
de luni de zile; intrigi la Români. El e hotărât să se 
retragă la Călineşti şi «să aştepte acolo de va fi nevoe 
de el». 

Relativ la pantahuza Carp, dânsul o judecă «cet 
puţin inutilă». Ji vine greu să creadă că Petre Carp e 
la curent şi că o aprobă. Ii arăt că se înşeală, Asupra 

  

17 aocât. — La bataille continue gigantesque, affreuse. 
Il v'est pas dit que nos troupes câdent et se retirent. Dans 
tous les cas c'est une retraite bien ordonnâe avec attagques 
vigoureuses, Targu-Ocna n'est pas pris; le communiqu6 rou- 
main du 12 (dans le «Pester Lloyd» arrivâ ce matin) affirme 
que nous avons repris la fabrique de verres. Ce communiqu€ 
confirme que cest la plus grande bataile de celles qui ont 
St livrâes sur le front russe. 

Visite du colonel Sturdza. (V. aussi 18 acât au bas)- — 
II est effar de ce qu'il a trouvă iei. Indâcision chez les A]- 
lemands: les negociations pour les officiers durent depuis 
des mois; intrigues chez les Roumains. Il est dâcid6 â se 
retirer ă Calinesti et y «attendre qu'on ait besoin de lui». A 
propos de la «pantahuza» Carp, îl la juge au moins inutile: 
Il a de la peine ă croire que Carp soit au courant et ap- 
prouve. Je le detrompe: Au sujet des projets Carp, îl eroyait
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proectelor Carp, el credea că e vorba numai de un pie: biscit al lui Carp pentru alegerea unui rege. N'are nici o încredere în pătrunderea lui Lupu. Credea, pe Neni- țescu inteligent, nu însă un ambițios prost. 
Trec la acţiunea întreprinsă cu ofiţerii. Sar fi ajuns la soluţiunea, următoare : fiecărui ofiţer repatriat să i se dea locul destinat dinainte. Vorbesc de diferitele so- luţiuni posibile de pace. El recunoaşte că pacea, cu re: prezentantul Regelui, care a, declaraţ războiul, ar fi mai eficace pentru a sfărâma, blocul, 
O chestiune directă : «Regele, ar putea şi ar fi EI liber s'o facă ? Bl: «Fără îndoială. Regele n'ar avea de cât să hotărască şi armata Sar supune. Armata, va, face ceeace sar porunci de sus». De altfel, soldaţii şi ofi- ţerii ar trage cu turbare asupra Ruşilor ! Tot timpul, pe front, sunt goluri: Ruşii, ne mai ascultând de ni- meni, părăsesc poziţiunile lor. In fiecare moment, tre- bue aduse rezerve pentru a umplea golurile, Acest fapt i-a fost confirmat de maiorul Chiţescu care a fost fă: cut prizonier». — «Regele, se crede el legat de Brăţia- nu —E]:«Cred că se va scăpa de dânsul fără nici o re- muşcare», 
RI 

que Carp songeait pour le moins d un plebiscite pour l'elec- tion d'un roi. Il wa aucune confiance dans la clairvoyanee de Lupu. Il croyaiţ Neniţeseu iîntelligent, mais pas sottement "-ambitieuz. 
Je passe â Poeuvre entreprise avee les ofticiers. On se se- vait arrât6 â la solution: trouver pour chaque officier qu'on rapatrie d'avance la place destine, 
Je parle de differentes solutions de paix possible. I! reconnaît que la paix avea representant du Roi qui a d6- clar6 la guerre, seraiţ plus efficace pour briser le bloe. Question directe: le Roi pourrait-il et serait-il libre de le "faire? — Lui: Sans doute. Le Roi n'aurait qwă dâcider et Parmâe obâirait. I/armâe fera ce que den haut on ordonne- 'rait. D'ailleurs, soldats eţ. officiers tireraient avec rage sur les Russes. Tout le temps sur le front il Y a des vides: ce sonţ les Russes qui, sans crier gare, quittent leurg positions; on doit chaqua fois prendre les râserves pour combler les trous. Cerci lui a ât6 confirm6 par le major Chiţescu qui vienț d'€tre fait prisonnier. — Le Roi se eroiraitril li6 Bratiano ? — Sturdza: Je erois qu'il le lâcheraiţ Sans aucun remords, 
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„Am voit să controlez ceeace Haşigan mi-a istorisit 
despre lagărele de prizonieri. La început prizonierii au 
fost grozav maltrataţi. Dânşii au suferit de frig 
şi de foame. Canalele. fiind îngheţate, drumurile des- 
fundate, cărbunii şi proviziunile ajungeau cu întâr- 

ziere, se distribuiau mai întâi populaţiei civile şi numai 
la urmă prizonierilor. «Marile Puteri au schimbat poli- 
teţe între ele şi au căutat să lovească numai în cei 
mici». | 

La Lamsdorf, cei din lagăr mor de foame, Dânsul 

a văzut 1200 morminte de Români. La autopsie, s'a pu- 
tut constata că stomacurile lor erau atrofiate. 

Oamenii, de altfel, soseau epuizați, atât cei valizi 
cât şi cei invalizi. 

Schwarmstedt fusese la început un lagăr de repre- 
salii. Când a, fost lichidat pentru a-l transforma, întrun 
lagăr aspru de ofiţeri, i' s'a schimbat numele primitiv; 
până într'atât reputaţia, sa era îngrozitoare. 

Haşigan mi-a spus că prizonierii aveau perne um- 
plute :cu paie putrezite şi că. noaptea, smulgeau -paiele. 

-de pe paturile lor mizerabile pentru a mesteca ceva, !... 

Sturdza a fost consultat asupra soartei a trei .ofi- 

țeri evadați şi închişi la Kiăstrin şi pe raport a scris : 

  

J'ai -voulu contrâler -ce que Haşigan m'avait dit des -camps 

' de prisonniers- Dans les premiers temps, on avait ihorrible- 

ment maltraite les prisonniers. Ils ont souffert du -froid 

et de la faim. 'Canaux gelâs, :routes encombrâes, charbon et 

“provisions arrivaient avec retard. et l'on -servait -d'abord 
la population civile et en dernier lieu les -prisonniers. «Puis 

les grandes puissances se sont fait des politesses; -on -a tapâ 

sur les petites». A Lamsdorf on est-mort.de faim. ]l a vu 
1200 tombes allign6es de Roumains 'morts. A autopsie, on 
avu des estomacs atrophiâs et râduits au quart. Les hom- 

mes 'arrivaient d'ailleurs 6puisâs: on avait enrâgimentă. les 
valides comme les invalides. Schwarmsteat avait 6t6 un 
camp de represailles; quand on Pa liquid6, pour en faire un 
camp dur d'officiers, on lui a change son nom primitif, ă tei 
point sa râputation 6tait effroyable. Hasigan m'a dit qw'ils 
avaient des oreillers bourrâs de paille pourrie -et que la, 
nuit ils arrachaient de Ja -paille de leurs grabats pour mâ- 
cher quelque chose!... Sturdza -a 6ât& consuli6 sur le sort des 
trois officiers 6vades et qu'on avait enfermâs ă Riistrin et,
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ei nu' merită nici-o pedeapsă, căci dacă aşi fi fost şi eu în lagărul din Schwarmsteat, aşi fi făcut: exact ca dânşii... 
E Ni sa raportat la Crucea Roşie că soldaţii se în- tindeau pe pântece ca, să nu fie văzuţi cum mâncau iarba... 

a 
— Teigara Samurcaş vine să-mi anunțe că voeşte să se retragă. «Se vor cere dela dânşii lucruri desagrea- bile» — “presupun: că e. vorba, de campania, cu iscălitu- rile; — afară de asta, toţi se ascund de el, cum de pildă a ivst cazul cu manifestul, apoi sosirea, lui Sturdza, : el preferă să plece curat, o 
— Bărbătescu îmi arată îngrijorarea, sa : "Tzigara i-a spus că sa săturaţ de atâtea plictiseli. Cu un altul i-ar veni greu să servească, Lupu a voiţ să-i încredinţeze " oarecari servicii politice; dânsul a refuzaţ, I-a cerut a tunci să-i recruteze patru sau cinci agenţi spre a-i ins tala pe culori. Bărbătescu i-a prezentăt pa: Penciulescu şi alţi trei takişti sau liberali deochiaţi. Lupu le-a ținut un mare (!) discurs; marile evenimențe cari se pre- 
ÎN 

„Sur le rapport il a pu €crire: «Ils ne m6ritent. aucune puni- tion, car si javais 66 dans le camp de Sehwarmstedt, jau- rais fait exactement comme eux...>,. - | On nous avaiţ rapporte ă la Croix Rouge que des sol- „dats se metiaient 4 plat ventre pour qu'on ne s'apergut pas "quit broutaient Pherbe... 
a “ Tzigara-Samurcas vient m'annoncer qu'il veut se retirer: «On va exiger deux des choşes d6sagrâablesy — je suppose la campagne de signatures, — eţ Puis on se cache de lui, comme cela a 6t6 le cas pour Je manifeste, Parrivâ de Sturdza: il prâtâra s'en aller Propremariţ, 

dit qu'il en avait par dessus la tâte; avec un autre il auraiț de la peine Ă servir, Lupu Pa appel€ pour appeller ă ses ser- vices; Barbateseu a obiect de suite: «comme Police je ne puis rendre des services politiguesy. Lupu alors a demandt qu'on ]ni recruţâţ quatre ou cinq agents ă installer par cou- leurs; Barbatescu lui a present Penciuleseu et trois autrea takistes on libâraux dâconfits. Lupu leur a tenu son grand discours: leg grands 6v6nements qui se Preparent, la grande
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pară... opera însemnată de adus la îndeplinire... .Bărbă- 
tescu e înmărmurit de naivitatea lui Lupu, care nu cu: 

noaşte pe nimeni şi nu ştie nimic din organizarea, poli-' 
tică, 

— Banca Generală geme de ţărani — femei cu deo- 
sebire — cari «vin să expedieze bani pentru prizonieri. 
La Crucea Roşie sa înregistrat un mare număr de pa- 
chete individuale predate de ţărani. 

18 August. — Intrebuinţarea jandarmilor germani 

pentru a smulge iscălituri continuă, Colonelul Hentsch 
lucrează cu sârguinţă împreună cu Lupu. Beldiman -e 
expediat în grabă la Berlin, iar mie nu mi se dă nici o 
urmare la comunicarea pe care mi-a făcut-o Mirbach la 

5 August. Nu înţeleg ca lucrurile să se petreacă cu uşu- 
rinţă şi scriu lui Mirbach. Am trimis scrisoarea la biu- 

roul său şi Mirbach a iscălit pe plie de primire. Singur 
Stirbey e la curent. Am ţinut să se ştie că am simţit 

manopera şi am grija să-i reamintesc "că «vizita mea 
fusese agreată la Berlin». 

  

oeuvre ă accomplir... Barbatescu, stupefait de la naivet de 

Lupu qui ne connaît personne et ne sait rien, rien des or- 

ganisations politiques. 

La Banque Gen6rale est encombrâe de paysans, de fem- 
mes surtout qui, ces dernitres nu-pieds, viennent envoyer 

de Vargent aux prisonniers. A la Croix Rouge on avait dâjă 

enregistr& le grand nombre de paquets individuels remis 
par les paysans. 

18 aoât. — On continue ă employer les gendarmes alle- 

mands pour extorquer des signatures; le colonel Hentsch 

travaille assidâmeriti avec Lupu ; on expâdie dare-dare le 

jeune Beldimano A Berlin — et, ă moi, on ne donne aucune 

suite ă la communication que Mirbach m'a faite le 5 acut. 
Je n'entends pas que les choses se passent par dessus la 

Jjambe et j'âeris ă Mirbach. 

La copie est au dossier, J'ai envoy€ la lettre au bureau 

officiel de Mirbach et il a sign6 reception sur l'enveloppe. 

Stirbey seul est au courant. J'ai tenu qu'on sache que j'ai 
senti la manoeuvre et jai soins de rappeler que ma «visite 
avaiţ 6t6 agrâe â Berlin».
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— Vizita unui profesor L. V, Stadecekyj dela, Cluj, adus de Dombrowsky, care îndi şopteşte să fiu circum- spect. N'a vorbit decât de Ungaria şi Bulgaria. A mai “fost altădată în România. 
— Răniţii curg. A: trebuit să, punem la dispoziţia autorităţilor germane spitalul nostru dela, şcoala, de Poduri şi Şosele, precum şi cel dela Şcoala de Comerţ. 
— Brănişteanu îmi. anunţă că «Lumina» va, apă- rea. Hentsch sa, răsgândit şi li sa comunicat că. zia- rul e autorizat să apară şi ar fi de dorit ca, aceasta să se facă repede... Se pare că cuvântul de ordine este: e indiferent dacă aceşti domni se înţeleg sau nu. Faptul a- cesta, e o cofirmare a ştirii că Berlinul a preferat să nu sufle nimic pentru moment şi să lase pe Carp în aer. Imi reamintesc că Sturdza mi-a, spus eri: «Nemţii socotesc că pot aplica la noi sistemul «divide et impera »!... 
— Vârnav tratează pe Dobroviei de tâmpit,  de- dându-se la tot felu] de afaceri. Ar fi vânduţ cu 150.000 lei un vagon de alcool până, aproape de front. 

ÎN a II 

Visite d'un professeur L. V. Stadeczky de Koloswar, que Dombrowsky m'avait amen€ tout en me soufflant dans Po- reille que je devais âtre circonspeetţ. Nous n'avous parl6 que de la Hongrie et de la Bulgarie. Il a dâjă 6t€ autretois en Roumanie. 
Les blesses affluent- Nous avons d6jă dă mettre ă la dis- position des autoritâs allemandes notre hâpital de P'Eeole Ponts et Chausses et de la Scoala de Comerţ. 
Branisteanu m'annonce que la: «Lumina» va paraâtre. Hentseh s'est ravisâ et leur a; communiqu que le jouinal €tait autoris6; on dâsirait mâme. que ce fut vite... Il semble que le mot d'ordre est: on ne tient pas du tout ă ce que ces Messieurs s'entendent. C'est une confirmation de la nouvelle que Berlin a prâfâr6 ne rien dire pour le quart d'heure ei laisser Carp en Pair, Je me souviens que Sturdza m'a dit hier: Messieurs les. Allemands ont Pair d'appliquer chez nous le systeme du «divide et impera». 
Ch. Varnas, Il traite Dobrovici de crâtin, se prâtant ă tous les trafies. II] aurait vendu 150.000 lei un wagon d'alcool jusque sur le front. En attendant, Manliu, que son pere avait 

7
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Deocamdată, Manliu, pe care tatăl său î] expatriase 
pentru un furt de argintărie, trafichează cu ori ce-i cade 
în mână. «Lupu e deo inconştienţă şi de'o incapacitate 
catastrofală». 

— Depeşile anunţă că Papa a adresat tuturor Pu- 
terilor propuneri de pace. Nu se cunosc încă condiţiu- 
nile. S'a zis că Papa ar dori ea, această manifestare 
pentru pace să fie concomitentă cu a treia aniversare 

„a sa. Insă data nu coincide nici cu ziua de naştere, nici 
cu data suirii în Scaunul papal. E oare vre-o legătură 
cu noua atitudine germană despre o pace sigură pentru 
lanuarie ? 

19 August. — Azi dimineaţă, nici un comunicat, al 
armatei Mackensen. Comunieatul de pe frontul Archi- 
ducelui Iosif, de altă parte, nu dă decât ţifra prizonieri- 
lor făcuţi din ziua de 19 Iulie, începutul ofensivei în Ră- 
sărit. ” | 

Comunicatul român cu data de 18 August vorbeşte 
de un atac respins al nemților, la, fabrica, de sticlă din 
Târgu-Oena. Nimic mai mulţ. Se pare că sa ajuns la 
un punct mort, 

— Părerea lui Spiess, cu care am dejunat, asupra 

      

expatri6 pour un vol d'argenterie, trafique da tout, Lupu est d'une «inconscience et d'une incapacit6 de catastrophe». 
Les depâches annoncenţ que le Pape a adress6 â toutes les Puissances des ouvertures de paiz. On n'en connaît pas encore les conditions. Le Pape devait, pour son troisieme an- niversaire, se manifester, disait-on commun&menţ, Or, la date ne coincide ni avec jour naissance, ni avec date couronne- ment. Y a-t-il quelque liaison aveo la nouvelle attitude al- lemande d'une paix assurte pour janviert 

19 aoât. — Ce matin pas de communiqun de Parmâe Mac- kensen. Le communiqu€ du front de Parchidue Joseph, de son cot6, ne donne que le chiftre des captures faites depuis d'une attaque repousste des Allemands sur la fabrique de le 19 juillet, commencement de Poffensive dans VEst: Le communiqut roumain portant date 18 aoât parle verres de Târgu-Ocna. Rien de plus. On semble âtre arrive â 
un point mort. 

Opinion de Mr. Spiess, avec lequel j'ai dejeun€ chez ma
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României : «In fond, Berlinul nu ştie ce vrea». — Cu 
atât mai mult, replie eu, ar trebui să lase lumea în pace 
şi să nu mai agite politica aceasta. — Perfect de acord. 

20 August. — Pe fronţ stagnare complectă. Lupta 
din Flandra continuă cu înverşunare. Italienii se re- 
deşteaptă şi o mare ofensivă începe şi din partea 
aceasta. In Moldova aproape nimic. Comunicatul aus- 
triae, care vorbea despre urmărirea armatei române în 

„retragere, a devenit mut asupra acestei chestiuni; iar co- 
municatul român din 19 menţionează că pe frontul de 
luptă dela Mărăşeşti, de 13 zile, aceasta este prima 
pauză ce se poate înregistra. 

— Vorbe de gazetar : Popescu (N. F. P.) pretinde că 
e vorba de neînțelegere între Ludendozrf şi Hindenburg 
şi că Michailis e de partea, acestuia din urmă. 

— Defilare de internaţi cari vin, să solicite inter- 
venţia mea, când eu nu pot nimic: Motru, Dumitreseu- 
Câmpina şi loachimoviei, Dela Motru aflu că primul 
manifest al Universităţii, pe care l-a semnat,—singur— 

  

soeur, sur la Roumanie: «Au fond Berlin ne sait pas ce qu'il veut». — Moi: Raison de plus pour laisser les gen tranquilles et ne pas agiter toute cette politique. — Lui: Par- faitement d'accord. 
20 aoât. — Sur le front stagnation complâte. La bataille de Flandre continue acharnâe; les Italiens se râveillent et une grande offensive commence de ce câte aussi; mais en Moldavie plus -rien. Le communiqu6 autrichien, qui parlait 

de la poursuite de Parmâe roumaine en retraite, est devenu 
muet sur cette questionet le communiqu€ roumain du 19 
porte que sur le front de bataille de Marasesti, depuis 13 
jours, “est la premiăre pause qu'on puisse enregistrer, 

Potins de journaliste: M. Popeseu (N. F. P.) prâtend awil y a prise entre Ludendorţ et Hindenbourg et que Mi- chaelis est; du cât6 de ce dernier. 
DEfil€ de internâs qui vienment solliciter mon interven- 

tion, moi qui ne puis rien: Motru, Dumitreseu-Campina et „ Toachimoviei. De Motru japprends que le premier mani- feste de P'Universit6 qu'il a, sign6 — le seul — taiţ redig6
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era redactat de Onciul, însă acesta s'a ferit să-l iscă- lească. | 
21 August. — Nici o ştire importantă de pe frontul nostru. Se face numărătoarea prizonierilor la Mără- şeşti. Această însemnează că nu e nimic de comunicat, Dar, afară de marea, ofensivă italiană, un atac formi- dabil francez a început la Verdun, Afară de Salonic, e o ofensivă învierşunată pe toate fronturile, 
Enciclica Papei spune, cu drept cuvânt, că pentru toată lumea onoarea armelor este neştirbită şi că ar fi o nebunie de a mai continua un războiu inutil, pentrucă toţi sunt de acord că nu va fi nici cuceriri, nici îndem- nitate, libertatea, mărilor, «care sunt comune lumii în- tregi». De două ori, Papa revine asupra zădărniciei continuării războiului. 

_— D. Horstmann invitat la dejun după dorinţa sa: — E un lucru copilărese a, crede pe cancelarul Michatlis ca fiind omul lui Ludendorf, EI este -omul care va restabili balanța între civili şi militari şi cum nu ţine la locul ce ocupă, nu va avea faţă de dânşii slă- biciunile predecesorului său, care ţinea, să-l păstreze. 
  

par Onciul, mais que celui-ci s'est bien gardă de signer aussi, 21 aoât. — Aucune nouvelle importante de notre front. On fait un dânombrement de prisonniers â Marasesti: c'est une garniture pour les jours oi on a rien de bonă commu- niquer. 

Mais 4 part la grande nouvelle offensive italienne, îl y a aussi une formidable attaque francaise ă Verdun. Sauf Salonique, il y a done offensive acharnâe sur tous les fronts, L'encyelique du Pape dit justement que pour tout le monde lhonneur des armâes est sauf et que se serait folie de continuer une guerre inutile, puisqu'on est daccord qu'il ne doit y avoir ni conquâtes, ni indemnită, libert& des mers «qui sont communes ă tout le monde». A deux reprises le Pape revient sur Vinanit€ de Ia continuation de la guerre. Mr. Horstmann invit ă dâjeuner sur sa demande; C*est enfantin de croire que le chancelier Michatlis soiţ Ihomme de Ludendorf; c'est Yhomme qui râtablira la balance entre civils et militaires, et comme îl ne tient pas ă sa place, îl n'aura, pas vis-â-vis d'eux les faiblesses de son Predecesseur,
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D. Kiihimann nu se va, lăsa să tie călcat pe picior de către militari; Foarte bogat prin femeea sa care a murit; ajuns la cele mai înalte demnități în scurt timp, Bavarezul, ferm până la brutalitate, va reda diplomaţiei rangul ce i se cuvine în hotărârile afacerilor. 
Exemplu : a numit pe Bernstortf la Constantino- pole, cu toate că militarii voiau ca, ambasador pe atot- puternicul ataşat militar generalul de Lossow. Trebuie răbdare şi să profiţi de momentul oportun ; de două ori, elogii aduse răbdării lui Mirback. Aşa dar Mirbach aşteaptă ceasul pentru a pune pe Hentsch sau pe ori care alt militar la locul lui, 
Regretă că nu m'am dus când mă îndemnase dân- sul şi că am aşteptat întoarcerea lui Știrbey. Aşi fi fost acolo (Berlin) în epoca când «toate aceste intrigi se ţe- seau aici».—Eu : Ar fi interesant, de pildă, de a examina, dacă o pace cu România, oficială—la ceasul acesta-—n'ar fi posibilă şi dacă această pace n'ar face, altfel de spăr- tură în Antantă decât o pace separată ce se doreşte cu o Românie ocupată. Mai insinuez că Regele, după spu- 

  

qui tenait ă la sienne. Mr. de Kiihlmann ne se laissera pas mareher sur les pieds par les militaires: tres riche par sa ferame morte, arriv6 au maximum en peu de temps, le Ba- varois, ferme jusqwă la brutalite, îl fera reprendre ă la di- plomatie son rang dans la decision des affaires. Exemple: il a nomme Bernstortt â Constantinople malgrâ les militai- res qui voulaient ambassadear le tout puissant attach6 mi- litaire, le gân6ral de Lossow, II faut de la patience et se trouver lă quand le moment opporiun est venu: par deux fois 6loge de la «patienee» de Mirbach. (Done Mirbach at- tend son heure poui remettre Hentsch ou touţ autre mili- taire ă sa place...) Regrette que je ne sois pas parti quand il m'y poussait et que Jeusse attendu le retour de Stirbey. Jaurais 6t6 lă-bas (Berlin) â Vpoque oh «toutes cos intri- gues se sont nouâes ici». — Moi: Il eut 6t6 int6ressant, par exemple, de examiner si une paix avec la Roumanie ofți- cielle — ă cette heure — n'âtait pas possible et si cette paix- lă ne ferait pas autrement brâche dans PEntente que la paix s6pare qu'on dâsire avec la Roumanie oceupâe. J'insinue que le Roi, au dire de Sturdza, est libre et serait obâi par
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sele lui Sturdza, este liber şi că armata, îi este supusă. 
EI : In orice caz, aceasta ar fi imposibil din cauza Aus- 
triei. 

__ Dânsul îmi vorbeşte apoi de plecarea precipitată a 
lui Boecklin, comandantul Marelui Cartier, dar nu-mi 
spune nici o vorbă de plecarea anunțată peste tot a lui 
Hentsch şi a lui Rosemberg. Mai adaogă că «nimeni 
nu poate aproba proiectele d-lui Carp. Nu se va răs- 
punde şi, în modul acesta, probabil va înceta, criza, po- 
litică». | 

Notă desagreabilă : «Care este Regele care ar con- 
simţi să vină atâta timp cât mai e încă o «Militiir-Ver- 
waltung» şi cum să renunţi mai de înainte la acest «Mi- 
lităr- Verwaltung» când azi avem nevoie de  grânele 
D-voastră ? Războiul submarin e o prostie care a adus 
Germaniei duşmănia Americei. Tonajui dispare pen- 
tru inamici dar şi pentru noi, şi în viitor nu trebuie să 
ne mai gândim la închirierea de corăbii pentru trans- 
portul grâului ; deci rezervoriul va fi în România». În 
rezumat : toată politica lui Carp e inadmisibilă, 

Dar, nici un angajament şi mai cu seamă nici 0 ex- 
plicare sau scuză relativ la călătoria mea interzisă. 

    

armee. — Il me repond: En tout cas ce serait împossible 
cause de bAutriche— Il me parle du dâpart prâoipit6 de 
Boecklin, commandant du Haupt-Quartier, mais ne me dit 
mot du dâpart qu'on annonce partout de Hentsch et de Ro 
semberg. Mais il ajoute que nul ne peut approuver les pro- 
jets de Mr. Carp: on ne râpondra pas et c'est comme cela 
que probablement cessera cette crise politique. — Note dâ- 
sagrâable: «Quel est le Roi qui consentirait ă venir alors 
qu'il y a encore une Milităr-Verwaltung, et comment renoncer 
de longtemps ă cette Miliţăr-Verwaltung, quand nous avons 
besoin .de vos bls?> — La guerre sous marine est une bâtise 

“qui a valu ă l'Allemagne Pinimiti6 de l'Amerique. Le ton- 
rage disparaît pour les ennemis, mais aussi pour nous et 
dans Pavenir îl ne faut pas songer au prix du fret ă trans- 
porter du bl6; done, le râservoir sera en Roumanie. — En 
resume: toute 14 politique Carp inadmissible. Mais aucun 
engagement et surtout aucune explication ou excuse pour 
la question de mon voyage interdit.
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Se confirmă plecarea lui Esterhazy şi numirea lui Weckerle. Horstmann îmi spune că Impăratul a refu- zat demisia şi i-a dat un congediu. Incăpăţănarea lui Esterhazy de a se retrage e o notă rea pentru un om tânăr care primise, acum două luni, însărcinarea. E şi o înfrângere pentru Czernin : «A fost mare mirare ca, după şease luni, să i-se acorde unui ministru, care mavea nici o decorație, St. Ştefan şi acum ordinul Toison d'or. Noi a trebuit să-i oferim de asemenea Vulturul Negru." După acestea, n'a mai rămas nimie. Pentru, ce toate acestea 2», , 
La 5 ore văd pe Dombrowski, care de Sâmbătă mă urmăreşte continuu pentru a afla motivul de întâr- ziere a plecării mele, 
Am aşteptat un semn. dar cum nici Horstmann ma relevat nimie asupra acesţui punct, am vorbit lui Dombrowski despre demersul lui Mirbach în numele lui Hentsch; apoi de scrisoarea mea fără răspuns şi stăruința mea ca Berlinul să fie avizat. Am înştiințat pe Dombrowsky că Românii, afară de. Ştirbey, nu ştiu nimic despre afacere. «Nu vreau să trec, spun eu. nici în ochii lui Bussche drept o persoană care se dă de o 
i II II 

Confirmation du depart de Esterhazy et de la nomina- tion de Weckerlg. Horstmann me dit que YEmpereur a refusă "la demission eţ oftert un congs. T'entâtement de Esterhazy de se retirer est nne auvaise note pour un homme jeune qui avait acceptă, il ya ă peine deux mois, la charge, Echee pour Czernin: lă-dessus grand 6tonnement qu'on ait en six mois donnâ â un ministre, qui mavait aucune dâcoration, le «St. Etienne» et maintenant la «Toison d'Or». Nous avons dă lui donner aussi, du coup, P«Aigle Noir»: aprăs cela il n'y a plus rien. «Pourquoi faire tout cela? 
A 5 h. je vois Dombrowski, qui depuis samedi me tâton- nait pour savoir ce qui avait retarde mon dâpart. Jai at- tendu un signe et comme mâme par Horstmann il n'y a pas eu tentative de corriger ou colorer la chose, j'ai dit â Dom- browski la dâ&marehe de Mirbach au nom de Hentseh, ma. lettre sans râponse et mon insistance â ce que Berlin en fut avis6. Dombrowski est averti que les Roumains sauf Stir- bey ne savent rien de affaire. «Je ne veux passer, dis-je, 
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parte pentru că sițuaţia pe front nu e bună, nici în ochii 
lui Czernin drept o persoană, căreia îi este frică de a 
vorbi cu dânsul, pentru că Germanii de aici Sar su: 
păra». | | . 

— Starea prizonierilor noştri din. Bulgaria este în- 
grozitoare. Păstrez o scrisoare a doctorului Mihail din 
care reese adevărul. Știrbey scrie prințului de  Reuss 
(0. K. M.) junior, reamintindu-i că toate demersurile 
noastre au rămas fără, efect. 

Căpitanul Zelkmann dela Poliţia-Centrală îmi con- 
firmă că guvernul român a răspuns în fine propunerii 
de a se face schimbul între internaţi şi ostatici, însă 
că nu s'a fixat; încă data. Aceasta a supărat din nou pe 
Nemţi şi se aşteaptă ca dela Berlin să sosească ordinul de 
trimiterea, ostaticilor în Bulgaria. | 

Afară de aceasta, Germanii refuză de a pune în ]i- 
bertate pe acei cărora le reproşează ceva, ca Dumitres- 
cu-Câmpina, care cinic, în naivitatea lui, spune că n'a 
primit decât 80.000 lei dela Germani şi că a prevenit 
«cinstit» pe Hennenvogel că la venirea lui Crăiniceanu 
la jurnal încetase de a putea aduce vre-un serviciu. 

  

ni aux yeux de Bussche d'un Monsieur qui se dâfile, parce- 
que ca ne va pas bien sur le front, ni aux yeux de Czernin 
pour un Monsieur qui a peur de causer avec lui; parceque 
les Allemands d'ici ont fait de gros yeux». 

| L'6tat, de nos prisonniers en Bulgarie est affreux. Je con- 
serve une lettre du Dr. Michail qui le met â nu. Stirbey 6crit 
au Prince de Reuss junior, rappelant que toutes nos dâmar- 
ches sont restâes sans effet. Le capitaine Jelkmann de la 
Police centrale me confirme que le gouvernement roumaia 
a enfin r&pondu â la proposition de rendre les internâs 
moyennant mise en libert6 des otages, mais en dâelarant ne 
pas pouvoir encore fixer une date. Cela a provoqu de nou- 
velles col&res et on s'attend ă ce que de Berlin vienne Pordre 
d'envoyer les otages en Bulgarie. Aussi refuse-t-on de relâ- 
cher des gens auxquels on a quelque chose A reprocher, tel 
Dumitreseu-Câmpina, qui eyniquement, â force de naivet6, 
me dit qu'il n'a jamais touch que 80.000 lei des Allemands 
et qu'il a «honnâtementy prevenu Hennenvogel qu'ă Parrivee 
au journal de Crainiceanu îl avait cess6 de pouvoir rendre 
service...
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22 August. — Pe frontul nostru nimic. Din compa- 
rarea, comunicatelor român şi austro-ungar s'ar deduce 
că armata austro-germană se află în defensivă. Atacu- 
rile Verdun, Champagne, Flandra au influenţat mult 
frontul oriental. Ma 

— D-nul de Konradsheim mă, vizitează de dimi- 
neaţă. Ii comunic sensul scrisorii mele către d-nul de 
Mirbach. La sfârşit, îmi spune că dacă aşi voi să fac 
propuneri sau să, comunic ceva, prin scris contelui Czer- 
nin, el stă la dispoziţia mea. (Cred că acesta, era şi sco- 
pul vizitei sale). 

Am declinat oferta, căci o comunicare prin. scris 
Dar avea acelaş efect ca o conversaţie pentru a exa- 
mina, diferitele faze ale unei chestiuni complexe. I-am 
spus şi lui dacă, din punctul de vedere central, mar fi 
locul de cercetat spărtura care ar face în Antantă o 
pace cu România, oficială, adică cu Dinastia, şi Armata. 
Ce mare păcat că Hentseh-Carp m'au împiedecat a lucra 
la Berlin şi Viena în acest sens! 

Am mai vorbit despre schimbarea de guvern în 

  

22 aoât. — Toujours rien sur notre front. De la compa- 
xaison des communiqu6s roumain et austro-hongrois on di- 
rait que Varmâe austro-allemande est plui6t sur la d6fensive, 
Les attaques Verdun, Champagne, Flandres ont tout de mâ- 
me agi sur le front oriental. 

Mr. de Konradsheim me rend visite de bonne heure, soi- 
disant pour des nouvelles. Je lui communique aussi le sens 
de ma lettre ă Mr. de Mirbach. I] finit par me dire que si 
je voulais faire des proposilions ou communiquer guelqgue 
chose par ccrit au comite Czernin, il &tait ă ma disposition. 
(Je crois que c'âtait lă le but de sa visite). Je dâcline Pofira, 
car une communication par 6crit n'avait pas la souplesse 
d'une conversation pour examiner les dificrentes faces d'une 
question complexe, | 

A lui aussi j'ai parlă si, au point de vue central, îl n'y 
avait pas âă examiner la brâche qui ferait dans YEntente une 
paix avec la Roumanie officielle, dest ă dire avec la Dy- 
nastie et Arme. Combien c'est triste que  Carp-Hentsch 
m'aient empâch6 de faire â Berlin et Wien le travail nâces- 
sâire dans ce sens, 

Nous avons parl6 aussi du changement de gouvernement
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Ungaria. Esterhazy era considerat ca «Strohmann» al 
lui Andrassy şi dacă Andrassy nu-i urmează, este că, 
probabil, «se rezervă». 

— După amiază, o cartă de vizită de plecare dela 
d-nul Arthur Rosemberg. Merge la Râmnicul-$.; unii zic pe front. A fost înlocuit înainte de a sfărâma, «par- 
tidul. d-lui Marghiloman».  Ovreiul pus să controleze 
ministerul de interne va, priva pe Neniţescu de o Bge- 
rie menită să-i completeze intelectul, | 

24 August. — Dombrowski vine să se informeze dacă Mirbach a răspuns la serisoarea, mea de Sâmbătă. E uimit că n'a dat semn de viaţă. Căpitanul Pallo a ple- 
cat eri şi, de acord cu K'onradsheim, va informa Viena 
despre aceste împrejurări. (Dacă e adevărat, aceşti domni dau mai multţă importanţă ca mine lucrurilor 
neînsemnate de aici). | 

Volanka, totdeauna bine informat, îmi istoriseşte că plecările lui Boecklin, ale maiorului Dern (pe care nu-l 
cunoşteam) şi ale altor mai mici, sunt motivate de tra- 
ficurile din unele biurouri. (Eri, Mata îmi spunea că 
a înștiințat pe Dern de pungăşiile ajutorului său, Mon- 

    

en Hongrie. Esterhazy 6tait consider6 comme le Strohmann d'Andrassy et si Andrassy ne lui succăde pas, c'est que pro- bablement «il se râserve encore». 
Dans Papres midi carte p. p. c. de Mr. Arthur Rosem berg. Il va ă Râmnic-Sărat; les autres disent sur le front. Îl a saut6 avant d'avoir brist le parti «de Monsieur Marghi- loman». Le vice-vaguemestre juif prâposă au contrâle du Ministere de /Intârieur privera Mr. Neniţescu d'une Egârie bien faite pour complâter son intellect. 

24 aoât. — Dombrowski vient Sinformer si Mirbach a repondu ă ma; lettre de samedi. Il est 6tonuă quiil n'ait pas donn€ signe de vie. Le cap. Pallo est parti hier et d'aecord avee Konradsheim il informera, Wien des cireonstances. (Si cest vrai, ces Messieurs attachent plus d'importance que moi aux petits faits d'ici), 
Volanka, toujours bien inform6, me raconte que les d6- parts de Boecklin, du major Dern (que j'ignorais) et d'autres plus petits sont motive par les trafies de certains bureaux. Hier Matac me disait qu'il avait averii Dem des tripotages de son adjoint Monske avec les vims- Matac citait des faits.
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ske, cu vinuri. Matak cita, fapte.) Volanka certifică că 
cunoaşte cazul unui ausweis pentru ţuică, care a cos- 
tat 15.000 lei. 

Volanka istoriseşte cu o vie satisfacţie că informa- 
țiile culese din ţări neutre, ca Elveţia mai cu seamă, con- 
sideră, pe Czernin ca omul care s'a revelat în timpurile 
din urmă şi care singur e în stare de a face pace.. In 
vizita, sa la Berlin, s'a ocupat mai cu seamă de ches- 
tiunea poloneză care a dat greş. Polonezii voese să fie 
un Stat, însă nimeni nu se gândeşte a se înscrie în ar- 
mată. Sau chemat voluntari şi Varşovia n'a dat de 
cât o sută, din care jumătate evrei. Toţi ar voi să se 
scape de această chestiune, cu riscul de a îi reluată 
de Rusia. Nimic de făcut cu Polonezii, cari se găsesc 
foarte bine, unii la Viena, alţii la Berlin şi restul 
în Rusia. 

(Şi Horstmann şi Prasehma mi-au spus că aface: 
rea poloneză n'a dat nimie bun şi a costat prea scump!) 

E bizar că Stirbey a primit o scrisoare dela Martha 
Bibescu în care spunea: «Francezii nu vorbese cum 
seriu, Fac curte Austriei. Czernin e omul zilei şi în el 

a N II 

Volanka certifie qu'il connaît le cas d'un «ausweis» pour de “la tzaiea qui a coât6 15.000 ]ei! Volanka raconte avec vive 
satisfaction que des renseignementis de pays neutres, de Suisse surtout, acerâditent Czernin comme l'homme que ces derniers temps ont râvâls et qui seul est en €tat de faire la paix. Dans sa visițe â Berlin, il s'est oecup& surtout de la ques- tion polonaise, qui a 66 un tour. Les Polonais veulent. âtre un Etat, mais personne ne songe ă s'inscrire dans Parmâe; “cn a appel€ les volontaires et Varsovie en a donn6 un cen- 
taine, dont la moiti des Juifs, On voudrait ă tout prix âtre debarass6 de cette question, quitte ă ce que la Russie lare- prenne. Rien ă faire avec les Polonais, qui se trouvent tr&a 
bien les uns ă Wien, les autresâ Berlin, le reste en Russie. 
(Et Horstmann et Praschma, m'avaient dit que Paffaire po- lonaise wavait rien donnă de bon et avait cofitâ tres cher). 

Il est bizarre que Stirbey ait recu une lettre de Marthe 
Bibesco lui disant: Les Francais ne parlent pas comme ils 
crivent; on fait la cour ă YAutriche; Czernin est Yhomme du jour et sur lui se fondent les espârances de paix- C'est 
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se pun speranţele .de pace». Poate că tot din aceeaşi sursă pornese şi informaţiile lui Volanka! 
— J. Duca îmi repetă o vorbă a lui Pau] Teodoru, care e curată inconştienţă : «Noi am cerut lui Macken- sen să atace Moldova!..» | 
— O notă care -Zugrăveşte bine regimul Carp. D-nul Cernătescu îmi spunea eri că e prefect, curator la Madona (Craiova) şi inspector agricol, Lupu nu cu- noaşte altă persoană a, Craiova, 
Astăzi, la direcţiunea Băncilor Populare, şi-a făcut apariţiunea — fiind numit de Virgil Arion—cumna- tul său Crivăz, ex-takist, ghiftuit de Take şi actual- mente bombardat membru în comitetul permanent al Instr. Publice şi în Consiliul de Adm, al Băncilor. E adevărat că, în interval. a scris la «Moldova» şi că «Bu- karester Tagblatt» i-a refuzat un articol în contra mea. Tot în acelaş timp, V. Arion a mai numit întrun. post pe un oarecare Pandele Ionescu, un bătrân alcoolic, fără domiciliu, care doarme prin cârciumi. sau prin hale. Mare scandal. Căpitanul Martin, delegat german, a trebuit să roage pe Crivâtz să părăsească ședința. Şi 
NI 

peut-âtre de mâme source que viennenţ les informations de Volanka! 
“Jean Duca me raporte une parole de Paul 'Theodoru, qui est de la pure inconscience: «Noi am ceruf lui Mackensen să; atace Moldova!» 
Une noţice qui dâpeint bien le râgime Carp: le Dr, Cer- natescu me disait hier qu'il 6tait prefet, curateur de Madona et inspecteur agricole. Lupu ne connaît pas une seconde per- sonne ă Craiova. Aujourd'hui, ă la direction des Bangues Populaires, fait son apparition, nommă par Virgile Arion, le nomms Crivetz, — son beau-frere — ex-takiste gav6 par 

    

Conseil d'Administration des banques. II est vraj que dans lintervalle il a âcriţ ă la «Moldova» et que le «Bukarester Tagblatt» a dâ lui refuser un article contre moi. Du mâme coup, et toujours â une place non-vacante, Virgile Arion a nommâ encore un certain Pandele Ionescu, un vieil ivrogne, sans domicile, qui dorţ dans les cabarets ou les Halles... Grand scandale. Le cap. Martin, dâlâgu6 allemand, a dă prier
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aceştia, sunt oameni, pe cari nenorocirile timpului i-au scos la suprafaţă şi cari lucrează, cel mai sigur, la reabi- litarea liberalilor La 

25 August. — Nimic pe frontul nostru. Mareşalul îşi prelungeşte şederea, la Bucureşti. Statul său Major, de asemenea, e vorba, să se reîntoarcă, Operațiunile sunţ deci virtua] oprite. Relativ la proiectele afişate de că- tre neîndemănatecii prieteni români, acestea au dat greş complect. 

— De Kiihlmann a, rostit primul său discurs în faţa comisiunii permanente a Reichstagului. E] a spus: <Am intrat în anul cel din urmă a] războiului...» O fi ştiind ceval.., 

— Ajutorul de primar liberal Donescy a avut un congediu, a cărei prelungire a, solicitat-o în zadar, 'ca şi ceilalţi internaţi cari sau izbit de un refuz formal. Insă nu s'a mai reîntors la Săveni. Neniţescu l-a însăr- cinat cu o lucrare la Ministerul de Finanţe şi, pentru a termina, această lucrare importantă, a, trebuit să ceară oficial o păsuire, Şi tot acelaş Neniţescu mă, învinuia a
 N N 

Crivetz de quitter la s6ance. Et c'est ce monde que les mal- heurs du temps ont faiţ Surgir, qui travaille le Plus sâre- ment ă la r6habilitation des libâraux.. 
25 aoât. — Rien sur notre front. Le marâchal prolonge son s6jour ă Bucarest. Son &tat-major aussi semble rentrer. Les opârations sont done virtuellement arrâtâes, — c'est, ra- port aux projets affichâs par les amis maladroits roumaius, un râel 6chec, 

Mr. de Kihlmann a prononcâ son premier discours de- vant la Commission permanente du Reichstâg. Il y adi: «Nous sommes entrâg dans la dernitre annâe de cette guerre...» O fi ştiind ceva! 
L'adjoint au maire libâral, Donescu, a eu un cong& dont il a vainement sollicită le renouvellement, tout comme les autres otages qui se sonţ heurtâs ă un retus formel. I] n'est pourtant pas retourn6 ă Saveni. Mr, Neniţescu Pa charge d'un travail au ministăre des Finances et, pour terminer ce travail important, il a bien fallu demander officiellement un sursis-.. Et “est le mâme Neniţescu qui m'aceablait de re-
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că n'am exilat chiar de pe acum pe Brătieni şi pe li- 
berali ! 

21 August. — Tristă aniversare a Consiliului de Co- 
roană şi a declarărei războiului ! 

Pe frontul nostru nimic. S'a luat contact cu pri- 
zonierii luaţi pe Siret: fiul generalului Benone Anas- 
tasiu, maiorul Ruşeaveţianu, ete. Ei desmint că în Mol- 
dova a fost foamete şi mizerie. 

— Straniul prizonier, găzduit, eu aghiotantul său, 
It. Mateescu, într'o casă particulară, maiorul sau loc.- 
colonelul Chiţescu, şi care ruga continuu pe Dobrescu 
(prin note scrise, păstrate de Dobrescu după dorinţa 
mea), a venit azi dimineaţă la mine. Era în civil. Are 
un ausweis pentru a, circula liber în oraş. Asupra arma- 
tei: e bine organizată, cu puşti-mitraliere, tunuri grele 
şi mitraliere în mare număr. Companiile a 4-a formează 
regimente de marş; rezerve în oameni pentru goluri. Ge- 
neralii cari comandă: Averescu, la Bacău; Cristescu, la 
Tecuci; Popovici, Epure, corpuri de armată. Un ofiţer 

  

proches de ce que je n'exilais pas d'ores et dâjă les Bra- 
tiano et les liberaux! 

21 aoât. — Triste anniversaire du Conseil de Conronne 
et de la dclaration de guerre. 

Sur notre front rien. On a pris contact avee des prison- 
niers pris sur le Sereth: le fils du gâneral Benone Anastasiu, 
le major Ruşaveteanu, ete, ă Ploeşti. Ils d&mentenţ qu'en 
Moldavie îl y eut disette eţ mistre. 

L'6trange prisonnier qu'on a logâ avec son adjoint, le It, 
Mateescu, dans une maison particulitre, le major ou lt--eol. 
Chitescu et qui demandait tout le temps âă Dobrescu (par 
notes 6orites que j'ai pri6 Dobrescu de conserver) s'est amen€ 
ce matin chez moi. Il 6tait en civil. Il a un «ausweis» pour 
circuler libre en ville.. 

Sur larmee: elle est bien organiste avec des fusils mi- 
trailleuges, des canons lourds, des mitrailleuses en grand 
nombre.. Les 4-es compagnies ont constitus des râgiments de 
rmarche, reserves stratgiques et râserves en hommes pour 
les vides. Les gânâraux qui commandent: Averescu, â Ba- 
cau; Chiritzescu, â Tecuci; Popovici, Epure, corps d'ar-
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francez de batalion; ofiţeri francezi la regiment şi la ma- rile unităţi câte unul din unitate. Organizarea, franceză a dat rezultate minunațe. Regele şi prinţul Carol pretutin- deni pe front. Berthelot se ocupă mai cu seamă a dirijea instrucţia artileriei grele. Pressan este şeful marelui Cartier. La întrebarea, mea : « gele este EI liber în miş- cările Sale ?» Chiţeseu răspunde : «Perfect liber»; de alt- fel, e Marele Cartier şi Regele ; ministerul nu figurează decât ca legătură pentru muniţiuni. | , 
Chiţescu mă face atent asupra felului curios de a dispune de dânsul. Aşa, la hotelul Bratu-—mai înainte de a fi instalat întrun apartament particular — a fost vizitat de Lupu Costake şi de col. Sturdza, cari i-au vorbit de o misiune. Apoi i sa specificaţ, de a remite scrisori lui Christeseu şi Averescu. E] ar fi obiectat că, presupunând că ar putea traversa liniile, îşi închipuie cineva că îndărătul frontului i se va permite să mear- să dela un cartier general la altul ? «Nu sunt la doui ki: lometri unul de altul !». 

a N N N 

mee. Un officier frangais par bataillon ; des officiers francais au râgiment et aux grandes units, par un par unite. Organisation francaise ayant donnâ des râsultats merveilleux: Le Roi et le Prince Carol partout sur le front. Berthelot est toujours ă Varmee; il semble surtont diriger Tinstruetion de la grosse arțillerie. Prezan est chef du Grand Quartier, 

Sur ma question: «le Roi est-il libre de ses mouve- ments?», Chitescu: Parfaitemenţ libre; d'ailleurs îl y a le Grand Quartier et Je Roi; le ministăre ne figure que comme liaison pour les mMunitions. 
Le major Chitescu me saisit ensuite de lâtrange facon dont on veut disposer de lui. A Phâtel Braţu — avant qu'il ne fut logâ en appartement partieulier — il a eu la visite de Lupu Kostake et du colonel Sturdza, qui lui ont parlg d'une mission. Puis on lui a spâcifi€ de remettre â Christes- cu et ă Averescu deux lettres. [| aurait objeete qwă suppo- ser qu'il puisse traverser les lignes, est-ce qwon se figure que derriere le front on lui. permettra Waller d'un quartier gentral â Vautre? «Nu sunt la doui kilometri unul de altul.» 
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Sturdza ar fi tăspuns: «Când e bunăvoință, se 
poate tot»! 

Chiţeseu adaogă că desiluzia sa e adâncă, căci avea 
pentru Sturdza mare stimă. In acelaş timp, el confir- 
mă că col. Crăiniceanu, care complotase cu Sturdza, a 
tost împuşcat. Tatăl său a cerut revizuirea (2). Noua 
sentinţă a fost executată, propriul său frate comandând 
plutonul (7!!). Socec, degradat la Copou, ar fi închis la 
Galata. Condamnarea ar fi motivată de atitudinea, sa în 
lupta dela Argeş. 

Odată transferat, 'din partea lui Lupu Kostake i 
se aduce de Kercea, noul şef de cabinet, 400 lei chel- 
tueli de drum (mi-a arătat un plic cu bilete şi cu men: 
țiunea: 400 lei.) Două scrisori ale acelui Kercea indică 
că e un început de executare. Maiorul, înmărmurit sau 
şiret, vine să-mi ceară sfatul meu : unde-l trimite ? ce 
vrea dela dânsul ? Conştiinţa lui îl opreşte a se învoi la 
o trădare. 

Mi-e aşa de greu să dau crezământ unei manopere 
atât de stupidă a lui Lupu, încât, dacă n'ar fi serisorile 

  

— Sturdza aurait r&pondu: Quand îl y a bonne volontă, on 
peut tout! 

Le major ajoute que sa dâsillusion est profonde, car il 
tenait Sturdza en haute estime: A ce sujet il confirme que 
le colonel Crainiceanu, qui avait complot avec Sturdza, a 
te tusill6; il avait 6t€ condamnă aux travauxz forces; son 
pere a exige la râvision (9); la nonvelle sentence a 6t6 exe- 
cute, le propre frere commandant le peloton (7). Socec, de- 
grade, ă Copou, serait enfermă ă Galata. Sa condamnation 
serait motivâe par son attitude â la bataille sur VArges. 

Une fois transferă, de la part de Lupu Kostake, le 
nouveau chef de cabinet, Kercea, lui a apportă 400 fres, 
pour frais de voyage, îl m'a montr& un pli avec des billets 
et mention au crayon sur Penveloppe: 400 lei. Deux lettres 
de Kercea — an dossier — indiquent qu'il y a coromence- 
ment d'extcution. Le major, ahuri ou malin, vient me de. 
mander conseil: oă Penvoie-t-on? que veut-on de lui? Sa 
conscience lui defend de se prâter ă une trahison... 

Jai tant de peine ă croire 4 une si stupide manoeuvre 
de Lupu, que n'€taient les lettres de Kercea, je croirais î un
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lui Kercea, aşi crede că e vorba de un roman. Dar Lupu mi-a afirmat de atâtea ori că el e depozitarul gânduri- 
lor serise ale lui Averescu, — încât îl socotesa capabil de toate smintelile. 

Chiţeseu trebuie să-l vadă azi pentru instrucţiuni de. 
finitive. Cere voia să revină apoi la mine. : 

Dau, după mai multe cereri repetate, avizul urmă- 
tor: «Nu cred că d-nul Lupu Kostake vă însărcinează 
cu scrisorile de cari îmi vorbiţi; e o întreprindere care 
vă expune şi vă compromite fără nici un rezultat prac- 
tie. Cel dintâi lueru ce-l va face orice general căruia îi 
veţi înmâna propunerile de a depune armele — după 
cum pretindeţi — va, fi să vă aresteze. Dacă în realitate 
sunteţi importunat, maveţi decât să cereţi comandan- 
tului militar să vă trimită întrun lagăr de prizonieri». 

| Fiindcă Corteanu îmi spune că el cunoaşte pe acest 
pelerin, că e puţin detracat, nu cred că a fost făcut pri- 
zonier, sau atunci, prin vorbe nesăbuite, a dat să se în- 
ţeleagă că ar putea servi ca, spion. 

28 August. — La dejun Horstmann. Lupta dela Si- 
ret a fost o înfrângere : «N'avem destule trupe, din mo- 
    

roman. Mais Lupu m'a si souvent afirme qu'il 6tait dâposi- taire des pensâes secrâtes d'Averescu, que je le erois capable de toutes les insanitâs. Le major doit le voir pour instrue- tions dâfinitives aujourd'hui, I] demande la permission de revenir chez moi ensuite. 
Je donne, aprâs sollicitations reitârtes, Pavis suivanț: 

«Je ne erois pas que M». Lupu Kostache vous charge des 
lettres dont vous me parlez; c'est une entreprise qui vous 
expose et vous compromet sans portte pratique; la premitre chose que fera tout genâra] â qui vous porterez des propo- 
sitions de mettre bas les armes — ainsi que vous le prâten- dez — sera de vous faire arrâter, Si râellemenţ on vous im- 
portune, demandez au commandant militaive de vous envo- 
Yer dans un camp de prisonniers»- 

Comme Corteanu me diţ qu'il connaît le pâlerin, quiil 
est un peu dâtraqus, je ne crois pas quiil ait 6t6 fait pri- 
sonnier, — ou bien alors, par des propos imeonsidâr€s, il peut 
bien avoir laiss6 penser. qu'il pourrait servir d'espion. 

28 aoât. — La Sainte-Marie! — Horstmann a dâjeuner, La bataille au Sereth a ât6 une dâfaite. «Nous n'avons pas 

.8
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ment ce suntem atât de puternic angajaţi la: Verdun: 
nu se mai conta pe o nouă ofensivă la Verdun. Nota 
Papei trebuie să aibă la bază câteva convorbiri preli- 

minare, undeva, poate chiar în Englitera. In Rusia, Ke- 

renski ia în mâinile sale toată autoritatea; (cu admira- 
ţie): e un mare om!. Vedeţi cum evoluiază cu uşurinţă ! 

Cine ştie dacă nu visează Coroana, 7». 

Horstmann văzuse înainte pe Mirbach. Nici o vorbă 

despre nota ce i-am trimis la 25 relativ ia închiderea 

arbitrară a brutăriei cooperative «Viaţa». Germanii au 
un curios sistem de a-şi crea amiciţii într'o ţară. 

— Ziarele reproduce discursul Cancelarului cu pri- 
lejul constituirii unei comisiuni parlamentare. Este 
vorba, de un comitet de şapte parlamentari cari, reuniți 
cu şapte delegaţi din Bundesrath, va, îndeplini pe lângă 
Cancelar rolul de comitet consultativ permanent. Cen- 
trul şi socialiştii dau câte doi delegaţi, printre cari 
Scheidemann şi Erzberger, pe când conservatorii, 
unul singur, contele Westarp. Ce schimbare ! Acest co- 

  

assez de troupes»>, du moment qw'on est si fortement engagâ 
ă Verdun: on ne comptait plus sur une offensive Verdun. 
La note du Pape doit reposer sur quelqgues pourparlers pr&- 
-Hminaires, quelque part, peut-âtre en Angleterre mâme. En 
Russie, Kerenski va prendre toute Pautorit6 en mains (avec 
admiration): cest un grand homme. Voyez „comme il 
&volue avec facilit€. Qui sait s'il ne râve pas de se faire cou- 
ronner î . 

Horstmann venait de voir Mirbach et pas un mot de 
ma, lettre du 18 aoât, pas un mot non plus de la note que 
je lui ai envoye le 25 au sujet de la fermeture abusive de 
ia Boulangerie Cooperative la «Viaţa». Je -laisse passer, 
mais je note. Les Allemands ont une drâle de facon de se 
crâer des amitiâs dans un pays.-. | 

Les journaux donnent le speech du Chancelier ă 'ocea- 
sion de la constitution d'une commission parlementaire. [Il 
sagit d'un comit de 7 parlamentaires qui, runis â 7 d6l6- 
gu6s du Bundesrat, servira au Chancelier de Comitg Con- 
sultatif permanent. Les partis centre et socialistes donnent 
par deux d6l6guâs, parmi lesquels Scheidemann et Erzber- 
ger, tandis que les conservateurs un seul, la comite Westarp!
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mitet va intra în funcţiune cu ocazia, răspunsului la 
nota Papei. «Cum nu poate fi vorba, de schimbarea Con- 
stituţiei în timp de război», această, comisiune va :fi e 
încercare leală. Cancelarul a; precizat că, fiecare mem: 
bru trebue să hotărască, fără «referendum» partidului 
său. E un minister parlamentar care se. întrevede ală: 
turi de guvernul oficial. cc 

— Maiorul Chiţescu a, fost expediat azi dimineaţă. 
“Se pare că eri seara, la orele 9, â căutat să mă re- 
vadă, însă Bărbulescu l-a consiliat să nu o facă. Cor- 
teanu susține că e un om de nimic, un eseroc, care poate 
mânea banii lui Lupu, cum a înghiţit averea soţiei sale: 
Faptul singur al plecării interesează. Lucrul acesta sa 
hotărât îmi închipui. după vizita, lui Lupu. ae 

Seara, de pe terasa, mea, din toate părţile se auzea 
muzica. Cele două Casinouri de ofiţeri din Str. Clemen- 
ței ne trimiteau ecourile pianelor. viorelor şi lăutarilor. 
De zece zile tăcere desăvârşită, Pierderile pe Siret au 
trebuit să: fie teribile. | 

Mavrojani îmi spunea că la Cotroceni felădwebelii 

  

'Quel changement!. Le comiţă entrera en fonctions ă lP'occa- 
sion de la r&ponse ă la note du Pape. «Comme il ne peut 
“âtre question du changemenţ de la Constitution en temps de 
guerre», cette commission sera un essai 'loyal. Le Chance- 
lier a prâeis€ que chaque membre devait dâcider sans refe- 
rendum ă son parti, C'est un ministâre parlementaire qui A 
:se dessine. ă c6t6 de Pauţre gouvernement officiel. 

| Le major Chitescu a, 6t6 expâdi6 ce matin. Îl paraît quă 
9 h. du soir, hier, il a eherch6 ă me revoir, mais que Bar- 
bulescu lui a conseill6 de n'en rien faire. Corteanu soutient 
que c'est un propre ă rien, un eseroe qui peut manger Var: 
gent de Lupu comme il a avalt la fortune de sa femme. 
(Voir notes 30 aoât). Le fait seul du dâpart intâresse, Ce 
fut dâcide, je suppose, aprâs la visite ă Lupu. 

Le soir, sur ma terrase, on 6taiţ entour€ de musique. Les 
deux Casinos d'officiers de la Str, Clemenţei nous envo- 
Yyaient les 6chos des pianos, des violons, des voix des chan- 
tours, des lăutari. Depuis 10 jours silence complet, les pertes 
sur le Sereth ont dă tre terribles... 

Mavrojany.me disait qu'ă Cotroceni des feldwebels alle-
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germani anunțau că la: Focşani a fost şi mai greu ca la 
Verdun. 

29 August. — Căldura continuă a, fi îngrozitoare. De 
trei zile chiar serile nu sunt mai răcoroase. 

Comunicatul austriac de azi dim. anunţă că Ro-: 
mânii au recucerit posiţiunile la nord de Soveja, în va- 
lea, Suşiţei. Comunicatul vorbeşte de superioritatea nu-- 
merică a forțelor române. Din contră, în Bucovina, tru- 
pele aliate, după un mare atac, au luat Boianul, iar- 
Ruşii au fost aruncaţi dincolo de Rakitna, Cum această 
poziţiune se află la nord de Dorohoi-Herţa, acţiunea, în: 
contra Moldovei sar relua ea oare prin acel punct ? 

— Vizita căpitanului Voia, unul din cei 44. A refu-- 
zat o funcţiune, pe când Lupu a, comunicat eri numiri-: 
le la 12 din ei: şefi de poliţie, sub-prefecţi, directori . 
de prefectură, ete, 

La Bucureşti nimic, Tzigara a rezistat. Insă zece- 
au fost trimişi pe front, cu alte cuvinte în Statele Ma- 
jore ale diviziunilor pentru a se întreține cu prizonierii, 
şi azi hotări să se reîntoârcă în linii pentru a face propa= 
gandă de dezertare. 

Pentru a preciza mai bine însemnătatea vorbelor 
  

mands proclamaient gqwă Focşani cetait encore plus dur: 
awă Verdun. 

29 aoât. — La chaleur continue ă ftre effrayante. Depuis.: 
trois jours les soirâes elles-mâmes ne sont plus fraîches. 

Le communiqu autrichien de ce matin porte que les: 
Roumains ont reconquis les positions au nord de Soveja, 
dans la valle de la Suşiţa; le communiqus parle de la sup&- 
riorite numârique des forces roumaines. Par contre, en Bu- 
covine, des troupes alliâes, aprâs un combat dur, ont pris: 
Boian et les Russes ont âtâ rejetes au-delă de la Rakitna. 
Comme c'est juste au-dessus de Dorohoi-Hertza, Pentreprise 
contre la Moldavie reprendrait-elle par en haut? 

Visite de capitaine Voia, Pun des 44. Il a refus6 une. 
fonetion tandis que hier Lupu a communiqu Jeurs no- 
miinations ă une douzaine: chefs de police sous-prâfets, di- 
recteurs de prâfectures, ete., ete. (Rien ă Bucarest. Tzigara a 
tenu bon). Mais dix ont 6t6 envoyes sur le front soi-disant 
dans les €tats-majors, des divisions, pour causer avec les: 
prisonniers et les decider d retourner dans les lignes faire- 
de la propagande. Pour bien pr$eiser la portăe de ce qua-
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dlui Voia, îi spun: «Atunci, vor fi imediat împuşcaţi dacă tree». «E şi părerea mea», adaogă dânsul. Așa, dar, Lupu continuă planul său! | 
— «Mă simt vinovat că am primit să viu» şi apoi el continuă a spune că dacă tatăl său Par fi murit pe când dânsul se afla la Crefeld, ar fi refuzat în ultimul znoment. Noi trăiam acolo liniștiți şi moralmente fericiţi înainte de sosirea lui Sturdza; din momentul acela, ne-am divizat, ne-am bănuit, ne-am acuzaţ, La Crefeld, ne administram noi înşine, iar col. Sturdza comanda, lagă- rul. Maiorul Negrutzi era aghiotantul lui; acesta, a în- 'cureat lucrurile mai mult. Am fost recomandaţi «pentru 

întinerirea Munteniei ocupate». In lotul sosit. sunţ' zece ofiţeri — aproape toţi căpitani — din armata activă, Mi-e ruşine să mă arăt, pentru toţi suntem suspecți. „_ Comentar' asupra, spuselor lui Voia. Eri, la spita- lul Ortodoxiei (No. 113), doi ofiţeri răniţi: Deculeseu — citat prin ordin de zi — şi Drăghiceanu sau bătut cu un camarad care luase apărarea unuia din cei 44. Ei au refuzat să mai locuiască. sub. acelaş acoperământ “cu ceilalţi, | 
  
  

*disait Voia avec embarras, je lui dis: Ils seront  sim- . plement  fussilles s'ils passent, — Lui: Cest mon avis, Done Lupu continue son entreprise! Voia me dit: «Mă “simt vinovat că am primit să viu»; et i] ajoute qu& si son păre n'6tait pas mort pendanţ qu'il €tait ă Krefeld, il aurait, :au dernier moment, retusă. Lui: Nous vivions tranquilles et moralement heureux avant Parrivâe de Sturdza; depuis lors -on s'est divis6, on s'est soupeonn6, on s'est accusâ. A. Crefeld nous nous administrions nous-mâmes ât c'est le colonel Sturdza qui commandait le camp; le major Negruţi 6tait son adjoint; c'est lui qui a le plus embrouill€ les choses. Op nous a chapitr6 «pentru întinerirea Munteniei ocupate». Dans le lot arrivă il y a 10 officiers — presque tous capi- taines — de Parme active. Jai honte de me montrer: nous *sommes pour tous des suspects. 
Commentaire de ce que disait Voia::Hier, â Ihâpital de POrtodoxie, deux officiers blessâs, Deculesen — citations ă. Yordre du jour — eţ Draghiceanu se sont battus avec un ca- marade qui avait pris la defense dun des 44. Ils ont retusâ “de rester sous le mâme toit que les autres...
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30 August, — Numitul Chiţescu a plecat Marţi dim: 
A. trimis lui Dobrescu un bilet, relatându-i convorbirea. 
cu Lupu. Dacă e adevărată, Lupu crede că misterul 
planează asupra, manoperii sale; or, maiorul a fost Luni 
seară la ing. Brătescu, unde, faţă de martori, a povestit. 
toaţă afacerea sa, Bărbulescu era, de faţă. Brătescu mi-a 
istorisit faptul. 

— Ofensiva contra Moldovei a reînceput. Armata 
Mackensen a luat Muncelu, la Nord de Panciu. Aceasta. 
taie din ce în ce mai mult estuarul din valea Suşiţa. Una 
mie prizonieri şi câteva tunuri: 

— Opinia lui Witzleben: Nota Papei nu va, aduce 
nimic: «E o glumă». Nodul chestiunei rezidă în Belgia: 
noi nu putem primi o libertate pentru Belgia, ea apoi 
să facă din ea o' bază de operaţiuni a Engliterei pentru 
an apropiat război. Nu putem libera aşa mulţi prizo- 
nieri: n'avem destule trupe pentru a-i păzi şi cum se 
bat Românii acum şi de ce spirit sunt ei însufleţiţi, 
trebue să luăm precauţiuni suficiente—A fost pentru 
Dv. o înfrângere, —' zio eu. — Witzleben; mirat: In- 

  

30 aoât. — Le nomme Chiţeseu est bel et bien parti 

mardi matin. Il a envoy6 ă Dobrescu. un billet, lui revelant: 
sa conversation avec Lupu. Si elle est vraie, Lupu pense que 
le mystâre plane sur sa manoeuvre; or, le major a &t6 lundi 
soir chez ling. Bratescu, oi, devant tâ&moins, il a racontâ 
toute son affaire. Barbulescu 6tait present et c'est Bratescu 
qui me rapporie le fait. o 

offensive contre Moldavie a recommenese. I/armâe 
Mackensen a pris Muncelu, au nord de Panciu. Cela coupe: 
de plus en plus Vestuaire de la vallse Suşiţa. 1000 prisonniers. 
et quelques canons. 

Opinion de Witzleben. La note du Pape ne donnera rien, 
«C'est une vaste blague», Le noeud de la question râside en: 
Belgique: nous ne pouvons aecepter une libertâ pour la Bel- 
giqua qui en fasse une base d'opration de PAngleterre pour: 
sa prochaine guerre, On ne peut beaucoup relâcher de pri-. 
sonniers — on n'a pas assez de troupes pour les garder, ef 
quand on voit comment se battent les Roumains maintenant 

et de quel esprit îls sont animes, on ne saurait prendre assez. 

de precautions.— Moi: «Ca a 6t6 une dâfaite pour vous». —-
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frângere nu... Am străpuns linia, dar căldura era aşa 
de copleşitoare, încât trupele nu se mai puteau mişca 
(sic). Ş 

— Notă bună pentru Neniţescu. EI a refuzat să 
numească pe Wachmann — fiind dezertor — ca director 
la Băncile Populare. Deşi ca şi instalat de Nemţi, Ne- 
niţescu a fost dârz. E] a comunicat în scris refuzul 
său Direcţiunei, — mi-a spus Corteanu. (De altfel, am. 
aflat aceasta, prin anticipaţiune, chiar de eri dela V. 
Maltezianu). Neniţescu nu e de loc amestecat în aface- 
rea, ofițerilor ; s'a ţinut de o parte de dânşii şi dinadins. 
a lipsit din Bucureşti. 

— De Mirbach mi-a trimis eri seară, târziu, o. 
scrisoare, cu data de 29 August, prin care mă înşti- 
inţează, că, c<ideile pentru realizarea, cărora, cooperarea. 
D-voastră ne-ar fi fost, nu numai prețioasă, dar de cea 
mai mare importanţă, găsindu-se pentru un moment 
trecute pe cel din urmă plan, nimic nu Sar mai opune 
acum la, executarea proectelor dv. de călătorie». Restul, 
formule de politeţă. — Nu voi răspunde . îndată. Nu 
mă voi mişca decât dacă sunt formal invitat să plee 
la Berlin şi dacă mi se cere avizul. 
  

Witzleben, estomagu6: «Dâfaite non, nous avions percâ la 
ligne, mais la chaleur 6tait si accablante que les troupes ne 
pouvaient plus remuery (sie). 

Bonne note pour Neniţescu, Il a refus6 de nommer 
Wachmann — paree que dâserteur — comme directeur des 
Banques Populaires. Wachmann quasiment install6 par les 
Allemands, Nemiţescu a eu de la crânerie,. Par 6criţ îl au 
eommuniqu€ son refus â la direction, — ma dit Corteanr. 
D'ailleurs, V. Maltezeanu me Pavait dit hier par anticipa- 
tion. Neniţeseu n'est en rien mâl6 ă Paffaire des officiers et 
sest tenu loin deux et volontairement absent de Bucarest. 

Mr. de Mirbach m'a envoy€ hier soir, tard, une lettre, 
» date du 29 aofit, par laquelle on m'annonce que «les idtes pour 

la realisation desquelles votre coopâration nous eut 616 non 
seulement prâcieuse, mais de toute premiăre importance, se 
trouvant pour le moment relegutes ă Varri6re-plan, rien ne 
s'oppose plus, ă Pheure qu'il est, ă Pexâcution de vos projets 
de voyage». — Le reste formules de politesse. Je ne râpon- 
drai pas de suite. Je ne bougerai plus que si Je suis for- 
melement invită ă me rendre â Berlin; que si on recherche 
mon aris,
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31 August. — Comunicatul anunţă un nou succes 
la Ireşti, luat după o luptă aprigă cu toată diversiunea 
violentă a Românilor la Muncel, Ireşti e la sud-vest de 
Muncel. E vorba aşa dar de o lărgire a câmpului de 
bătaie. Se va relua ofensiva? E numai o succesiune 
de acţiuni locale pentru a restabili un front?.. Un o- 
fiţer bavarez, prieten cu Maimarolu, Va, asigurat for- 
mal că nu se va mai relua acţiunea pe frontul român. 

Scrisoarea, lui Mirbach pare că e în acelaş spirit. 
— Pe Isonzo, a 1l-a bătălie care durează de 10 zile, 

e formidabilă. Italienii au câştigat teren între Gloez şi 
Dolman. Drumul spre Triest, după cum afirmă Jurna- 
lele, e barat. Aci se dă acum lupta, cea mai vie, cea mai 
aprinsă din toate fronturile. 

— Taigara, foarte nemulţumit, pune din nou de- 
misia la dispoziţia lui Lupu. Regretă că a fost dus 
la ofiţeri, când Lupu le-a ţinut o cuvântare şi, de acord 
cu şeful poliţiei germane, a refuzat să introducă pe 
ofiţeri în poliţie. 

Hinna de asemenea, se plânge de pretenţiunile lui 

  

31 aoât. — Le communiqut annonce un nouveau suceăs ă Ireşti, enlev& de haute lutte, malgrâ diversion violente des Roumains sur Mumcelul. Iresti est au sud-ouest de Muncelul : 
cest done un 6largissemenţ, du champ de bataille. Re- 
prend-t-on /oftensive? Eist-ce seulement une succesion d'ac- 
tions locales pour» stablir un front? Un officier bavarois, ami de Maimarolu, lui a donn€ assurance formelle qu'on ne 
reprendrait plus Paction sur front roumain. La lettre de Mirbach semble âtre dans le mâme esprit.,. 

En attendant, la 1l-me battaille de VIsonzo, qui dure 
depuis 10 jours, est formidable. [] y a gain de terrain entre Goez et Dolman. Mais — affirment les journaux — 
la route de Trieste est barrâe. C'est le point le plus chaud de 
tous les fronts sur lesquels on est engagâ â cette heure. 

Tzigara, tres: mâeontent, vienț de mettre de nouveau sa d6mission â disposition de ILmpu. Il regrette d'avoir 6t6 une 
fois entraînâ chez les ofticiers, lorsque Lupu leur a tenu un 
discours et, d'aecord avec le Polizeimeister allemand, il a refus6 d'introduire les officiers dans la Police. | Hinna aussi se plaint des prâtentions de Lupu, qui tient
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Lupu, care vrea să aibă pe primul «său» procuror, în vederea, «evenimentelor politice» cari se prepară !... (E vorba de Pop-Şerbănescu). E] devine maniac. 
— Bri, Mavrojany a găsit sub o călimară, la Crucea Roşie, un nou exemplar al protestului anonim contra pantahuzei Carp. E o ediţie corectată, din care sa scos numele lui Carp şi care e îndreptată contra alia- ţilor. După amănuntele ce cuprinde, — hârtia fiind gă- sită după o şedinţă a comitetului prizonierilor, — Ma- vrojany crede că autorul ar fi d-na Alex. Cantacuzino sau că dânsa ar avea cunoştinţă de acest act. 
1 Septembre, — Poliţia germană a făcut o desecin-: dere la spitalul Ortodoxiei, unde a făcut o minuțioasă, pereheziţie. Presupun că era vorba, să se dea de ur- mele manifestului căruia i se dă atâta importanţă. Nu Sa găsit nimie suspect. Sunt încântat şi pentru d-na, Cantacuzino şi pentru Crucea, Roşie. 
Apariţia «Luminei». Ca ziar, ceeace poate fi un. Ziar în ţară ocupată: searbăd. Apelul către cititori ar fi bine venit dacă ar fi fost mai scurt. Se spune că Stere 'e deja plictisit de rigorile censurei, - 
    

iavoir son premier procureur, en vue des „Ev6nements poli- tigues qui se prâparenti (I s'agit de Pop Serbanescu). Il devient maniaque. Hier Mavrojany a trouvâ sous un encrier ă la Croix Rouge un nouvel exemplaire de la protestation anonyme contre la «pantahuzay Carp. C“est une 6dițion cor- rig6e, dont on a enlevă le nom de Carp et qui est plus sp6- «ialement tournâe contre les alli6s. DW'apres les dâtails, le papier ayant 6tâ tronvâ aprăs une s6ance du comită de pri- 'sonniers, Mavrojany eroiţ que Didine Cantacuzene pourrait en âtre auteur ou en avoir connaissance, 
1-er septembre. — La police allemande a. fait une descenţe A Phâpital de Ortodoxie e a consciencieusement perquigi- tionnâ: on cherehait, je suppose, des traces du petit mani- feste auguel on a Venfantillage de donner de Pimportance, “On wa rien trouvâ de suspect: J'en suis enchantâ pour Di- dine et aussi pour la Croix Rouge. 

_ Apparition de la «Lumina». Le journal est ce que peut Sire un journal en pays oecupe: terne. L'appel aux lecteurs serait de bonne venue sil 6taiţ plus court. On dit Stere dejă excâd6 par les rigueurs de la censure,.
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— In comunicat, nimic pe frontul nostru. 

— Am răspuns d-lui Mirbach că nu mai primesc 

libertatea de a călători ce mi sa dat, în sfârşit. Nu 
vreau să fac un voiaj de amator. 

3 Septembre. -—— Bărbătescu mi-a comunicat că eri 

sa prins, la eşirea din biserică, un băiat care îm- 
părţia, acele manifeste, de cari s'a făcut atâta vorbă. 

E fiul maiorului Ionescu-Păleaţă, un imbecil protejat. 

de Paul Teodoru. Tatăl său a, venit la mine azi dimineaţă.. 

Acest om. blând, supus, era peste măsură de mişeat. 
N'are nimic de zis contra arestării fiului său, 16 ani, în: 
clasa IV-a de liceu ; acest lucru îl va, face să reflecteze; 

dar fierbând de mânie, ca un cazan sub presiune, în con- 
tra plebiseitului Carp, care a pricinuit reacţiunea care 
zgudue întreaga tinerime. După dânsul, agenţii liberali 

şi takişti fac să intre în mâinile tinerilor un model cu 
menţiunea, «copiaţi şi răspândiţi foarte diseret». Şi tine- 
rimea se înflăcărează. 

Poate că versiunea este adevărată. In orice caz, 
această manifestaţie Carp s'a întors contra Germanilor.. 

Am sub ochi exemplarul din Calafat. La început 

  

Rien sur notre front dans le communiquf. 
J'ai r6pondu ă Mr. de Mirbach que je n'acceptais plus la. 

libert6 de voyager, qui m'est enfin laissâe. Je ne veux pas 
faire un voyage d'amateur, 

3 septembre. — Barbatescu m'a communiqu€ qv'on a pincâ: 

hier, ă la sortie de Y&glise, un jeune homme qui distribuait de- 
ces manifestes dont il a tant 6t6 question. C'est; le fils du 
major lonescu-Păleaţă, le bon imbâeile que protege Paul 
Theodoru. Le pere est venu me voir ce matin. Cet homme: 
dcux, soumis, 6tait tout vibrant. Il n'a rien ă dire contre 
larrestation de son fils, 16 ans, 4-me classe lyese; ca lui 

mettra du plomb dans la tâte. Mais montâ comme une chau- 

ditre sous pression contre le plbiscite Carp, qui a produit 
la râaction, qui secoue toute la jeunesse. Selon lui, les agents. 
lib6raux et takistes qui font parvenir aux jeunes gens un Mo-. 

dâle avec mention: «copiez et râpondez tr&s diserătement»— 
et la jeunesse saute dessus. 

C'est peut-âtre une version vraie. Dans tous les cas, cette: 

manifestation Carp a tournâ contre les Allemands: 
Jai sous les yeux Pexemplaire de Calafat. En tâte les:
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semnăturile : Petre Oprescu, primar ; ilon Cernăteseu, 
prefect ; apoi, cu calităţile lor, mai desluşit scrise ca. 
numele : ajutorul de primar, patru consilieri comunali, 
judecătorul de pace, inginerul oraşului, poliţaiul, comi- 
sarul, secretarul primăriei, easierul comunal, registrato- 
rul; apoi patru agenţi de percepţie. Toţi aceştia pe prima. 
coloană. In urmă, o -setie lungă cu: Farehy, Lskenazy, 
Levy, Samuel, Gerson, Alcalay, ete. Şase alte coloane: 
de nume scrise cu aceiaşi scriitură greoaie şi stângace 
de câţiva «agenţi încasatori». Imi pare rău că n'am pu- 
tut fotografia, documentul ca, amintire a acestor fapte 
de necrezut ! 

— Nimic important pe nici um front. O oboseală ge- 
nerală. Pe «frontul de fier», — aşa, l-a poreclit un ofiţer 
german—al Moldovei, armata, Mackensen se afla, în pro- 
porţia de 1 contra, 3. Deei lipsă de trupe pe frontul o- 
riental și enormele rezerve de cari s'a vorbit atât, poate 
că nici nu există. . 

— Mehedinţi a primit eri pe Haşigan. EI confirmă 
că sa cerut ofițerilor români să iscălească, obligân- 

  

signatures Petre Oprescu, primar; Ion Cernatescu, prâfet; 
puis, avec leurs qualitâs plus lisiblemenţ ccrites que les 
noms: ladjoint au maire, quatre conseillers communaux, le 
juge de paix, lingânieur de la ville, le poliţai, le commis- 
saiire, le secrâtaire de la mairie, le caissier communal, le 
rEgistrateur, puis quatre agents de la perception, ete. C”est. 
la premitre colonne; puis une longue sârie de Farchys, Es- 
chenazi, Levy, Samuel, Gerson, Alcalay, ete. et six auntres: 
colonnes de noms tracâs de la mâme 6eriture lourde eţ 
gauche de quelques «agenţi încasatori» C'est dommage que 
je ne puisse photographier le document comme souvenir de 
ces faits incroyables, 

Rien d'important sur aucun front, On sent la courbature 
gânsrale. Sur le «front de fer» — c'est un officier alemand 
gui Pappelle ainsi — de Moldavie, Parmâe Mackensen stait, 
dit-on, dans la proportion de un contre trois: Done, manque 
de troupes sur le front oriental et les 6normes râserves doni; 
on a tant parl& m'existent peut-âtre pas. 

Mehedinţi a regu hier Hagiganu. Haşiganu confirme 
aw'on a exig des officiers ramenâs une signature les obli-
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«u-i a merge pe front, nu pentru a, combate, dar pentru 
a dăscăli pe prizonieri, spre a face propagandă printre 
soldaţi ca să depună armele. Ca Sturdza, şi Lupu Kos- 
iake să se dedea la o astfel de manoperă, iată un lucru 
grozav de închipuit. Cinci ofiţeri ar fi refuzat. 

— Lovitură de teatru. Comunicatul dela 6 ore, 
seara, anunţă cu data de 2 Septembre că corpuri: de ar- 
mată germane au trecut Duna şi că Ruşii încep a e 
vacua capul de pod «la Vest» de fluviu. E o ştire im- | 
portanță. — Comunicatul precedent cu «întreprinderi de 
patrule, fericite» pentru armata lui Leopold de Bavaria, 
nu lăsa nimie de bănuit, 

4 Septembre. — Comunicatul de eri dim: La l-iu 
“Septembre, armata a trecut Duna la Uxkill. Ruşii în 
retragere, au părăsit, probabil, Riga, căci o telegramă 
anunţă că, în ziua de 3 Septembre, orașul a fost ocupat. 
Impăratul ordonă pavoazarea. Cum s'a obţinut acest 
succes imens ? Se aflau puţine trupe pe frontiera de 
nord ? Predare ? Trădare militară ? Mare victorie ? 

Amănuntele vor fi foarte interesante. 'Trei încer- 
cări ale lui Hindenburg au rămas infructuoase şi din 
  

geant ă aller sur le front, non pour combattre mais pour en- doctriner les prisonniers ă retourner dans les rangs et faire de la propagande, afin que les soldats se rendent, Que le co- ionel. Sturdza et Lupu Kostake se livrent ă cette monoeuvre, Cest affreux â concevoir, Cinq officiers auraient retus. Coup de thââtre. Le communiqgu6 du soir, 6 h., annonce (date 2 sept.) que des corps d'armâe allemands ont travers6 la Douna et que les Russes commencent â &vacuer la tâte de pont «ă POuest» du fleuve. C'est une srosse nouvelle. Le communiqu6 prâcâdent, avec ces centreprises de patrouilles heureuses» pour Varmâe Leopold de Bavicre, ne laissait pas 
Soupoonner. 

4 septembre. — Le communiqu6 de ce matin: le premier septembre l'armâe a pass6 la Douna A Uxkiill. Les Russes en retraite ont abandonri6 probablement Riga, car un. t6l6- gramme annonce que le 8 sept. la ville a 64 occupâe. L'Em- pereur ordonne que le 4 septembre on pavoise. 
Commet ce succăs immense a-t-il 6t6 obtenu? II] y avait 

peu de troupes sur la frontitre du nord? Reddition? Trahi- son militaire? Grande vietoire? Les dâtailg seront tres intâ- 
xessants. Trois essais de Hindenbourg 6taient restâs infruc-
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Septembre 1915 o linişte aproape absolută domnea, pe: acest front, 
— D-nul de Mirbach a plecat, fiind subit chemat, -a Berlin, Horstmann, care dejunase la mine, îmi spune: că Mirbach va informa cu exactitate asupra, situaţiei de aci. Din convorbirea, noastră rezultă că el, ca şi Mirbach,. desaprobă tot ce se unelteşte cu ofiţerii noştri. El recu- noaşte că Sturdza e dezertor şi se miră că P. Carp nu în- ţelege că ceeace face Sturdza, este blamabil şi vatămă. propria lui cauză. «Toată, viaţa lor. ei — Sturdza şi Weachmann, — vor purta greutatea faptei lor». 

5 Septembre. — Comunicațul dă unele amănunte a- supra, cuceririi oraşului Riga şi vorbeşte de lupte îndâr. Jite, însă cu trupele cari acoperă retragerea. Riga a fost atacată prin vest şi sud-vest. Dar ceeace e mai im- portant e comunicatul din astă-seară care anunţă, că Ruşii au evacuat Dunamund. Acest litoral trebuia să aibă o linie considerabilă de forturi. Această ocupare a: portului, fără nici o rezistență, este foarte importantă; şi semnificativă. Urmărirea, trebue să fi fost fantastică, pentru că s'a spus că Ruşii sunt aruncaţi dincolo de: Aa, care e la o mare depărtare N. E. de Riga. 
tueux et depuis septembre 1915 mn silence presque absolu Teg- nait sur ce front, 

Mr. de Mirbach est parti, appel6 subitement, pour Ber- lin. Horstmann, qui d6jeune chez moi, me dit qu'il informera, exaciâment sur la situation d'ici, 
De notre causerie il resulte que, tout comme Mirbach, il desapprouve ce qui se fait avec les officiers; il reconnaît que Sturdza est dâserteur et s'6tonne que Carp ne comprenne pas que ce que Sturdza fait est reprâhensible ei nuițâă sa cause. «Toute leur vie, ils — Sturdza, Wachmann — porteront. le poids de ce quwvils ont fait». 
5 septembre. — Le communiqus donne quelques dâtails sur la prise de Riga et parle de luttes aeharn6es, mais avee leg troupes qui couvrent la retraite. Riga 6tait attaqute par Pouest et le sud-ouest, Mais, ce qui est plus important, c'est le communiqu6 de ce soir qui amnonce que les. Russes ont &vacu6 Dunamunde. Ce littoral devait avoir une ligne consi- derable de forts. Cette oceupation du port sans coup ferir est tres importante eţ significative. La poursuite doit 6tre fantas- tique, puisqui'il est dit que les Russes sont. rejetâs au-delă de: TAa, qui est ă une forte distance nord-ouest de Riga,
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— La o conferinţă dela Crucea Roşie cu binevoi- 
torul şi inteligentul maior Schwabe, inspectorul lagă- 
xelor de prizonieri, am aflat că toţi prizonierii români 
de origină bulgară au fost predaţi Bulgariei pentru a 
fi încorporaţi în armata bulgară! — La rugămintea 
noastră de a nu mai da Bulgariei contingente de prizo- 
nieri, maiorul ne-a, răspuns că â trebuit să fie expediaţi 
acolo, ca pedeapsă, 300 de inşi din lagărele unde nici o 
0 disciplină nu putea să-i înfrâneze. In acest moment, 
se află în România 38.000 prizonieri, împărţiţi în nu- 
meroase grupe. | 

— Am întâlnit la Banca Agricolă pe d. Mărăscu, 
prizonier pe cuvânt, dar carg până acum nu e definitiv 
liberat. In lagărul dela Cotroceni, el regretă curăţenia, 
băile, lumina electrică, aerul sănătos din lagărul dela Şo- 
pronyek, în Ungaria. | 

— O telegramă din Copenhaga transmite ştirea, din 
Petrograd că Stuermer a: murit de uremie. Când l-am 
văzut încărcat de toate păcatele lui Israel şi acuzat chiar 
de Iliescu şi Brătianu, mi-am zis că acest om nu va, inai 
vedea lumina zilei (note 9 Aprilie.) 

  

Dans une confârene6 Croix Rouge avec le frâs bienveil- 
lant et intelligent major Sehwabe, inspecteur des camps de 
prisonniers, nous avons appris que tous les prisonniers rou- 
mains d'origine bulgare 6taient livrâs ă la Bulgarie pour âtre 
incorporâs dans Parmâe bulgare! Sur nos pritres, de ne plus 
donner ă la Bulgarie des contingents de prisonniers, le Major 
nous a r&pondu qu'il a bien fallu y expâdier comme punition 
300 mauvais gargons des camps, dont aucune discipline ne 
venait ă bout, Il y a 38.000 prisonniers en ce moment en Rou 
manie, divises en de nombreux dâpâts. 

Rencontr$ Banque Agricole M. Mărăscu, prisonnier sur 
parole, mais encore pas dâfinitivement libâr6. Au camp de 
Cotroceni, il regrâtte la propretă, les bains, la lumiăre 6lec- 
frique, le bon air du camp d'internement de Sopronnyek, en 
Hongrie. . , 4 

Une dpâehe de Copenhague transmet la nouvelle de Pe- 
tersbourg que Stuermer y est mort d'urâmie. Quant ie ai vu 
charg6 de tous les pâchs d'Israăl et accus6 mâme par Iliescu 
et par Bratianu, je me suis bien dit que cet homme ne ver- 
rait plus la lumitre du jour. (Notes 9 avril).
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— Contele Praschma, la dejun. Reproşuri amicale 
că nu mai plec la Berlin. l-am răspuns explicit : «Ya zis 
că călătoria aceasta nu sar putea face în momentul unei 
crize, când aşi putea da un aviz interesant. Eu o socotese 
ca, un semu de neîncredere aproape insultător. Cum. de 
atunci n'am văzut nici un semn de colaborare politică 
Şi de vreme ce continuă sistemul de a se aşeza, centrul în- 
„regii politici întrun singur om în loc de a înnoda rela- 
ţiuni cu un partid, m'aşi face în astfel de condițiuni, de 
cât un voiaj de reporter politie. Dacă d. de Kiihlmann 
doreşte să mă vadă, mare decât să mi-o spună. — EI: «O 
invitare de felul acesta ar fi prea, oficială; însă cred că 
sistemul se va schimba». Acesta, a fost singurul punct 
caracteristic al convorbirii noastre. 

Relativ la Riga : Acţiunea a fost bine pregătită ; în a- 
fară de alte avantagii—ecred că sau găsit destule lucruri 
bune — vom avea acolo o nouă bună bază pentru sub- 
marinele noastre. 

— Carp e în oraş, însă numai în trecere, Ne-am în- 
tâlnit la Golescu, Banca Agricolă. I se cere să ia în mână 
chestiunea, preţului recoltei, care în regiunea, militară 

  

Comte Praschma ă dâjeumer. Reproches amicaux de ee 
que je ne vais plusă Berlin; je lui dis explicitement.: «On 
ma pas voulu que je voyageasse au moment d'une erise, quand 
je ponvais donner un avis intâressant; dest une marque de 
mâfiance presque insultante. Comme depuis aucun signe 
d'une collaboration politique n'est venue et qu'on continua le 
systăme de placer le centre de toute la politique sur un seul 
homme, au lieu de lier partie avec un parti, je ne ferais dans 
ces conditions qu'un voyage de reporter politique. Si Mr. de 
Kiihlmann dâsire me voir, îl saura me le faire dire>. — Lui: 
«Une invitațion de ce genre serait trop officielle, mais je 
erois que le systâme va changer». — C'est le seul saillant de 
notre conversation. Au sujet de Riga: Ca a. 6t6 trâs bien prâ- 
par; en plus des autres avantages — je crois qu'on a trouve 
beancoup de bonnes choses -—, nous aurons une nouvelle bonne base pour nos sousmarins. 

Carp est en ville, mâis de passage. Nous nous sommes rencontrâs chez Golescu, Banque Agricole. On lui demande 
de prendre en mains la question des prix de la rscolte
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e altul decât cel dela Milităr- Verwaltung. — «Ştiţi, răs- 
punde dânsul, că nu am cerut şi că nu cer nimie Ger- 
manilor !» — Na crezut de cuviinţă să-mi spună un cu- 
vânt asupra urmărei pe care o comporta conversaţia: 
noastră dela Călineşti. | 

„6—7 Septembre. — Bătălia e în toiul ei pe Isonzo. E a 
19-a zi! Pe Dvina retragere precipitată a armatei a 
XII-a ruse. Comandantul ei se plânge de indisciplină şi 
de soldaţi cari refuză să se bată. | 

— Am văzut pe d, Dombrowski. Li comunie moți- 
vele refuzului meu de a călători. Privitor la aceasta dân- 
sul îmi mărturiseşte că It. Kersandt, care se află acum 
în capul poliţiei politice, i-a anunțat, acum opt zile, acor- 
dul complect între Carp şi mine: «Din moment ce d. 
Carp are direcţiunea politicei străine, el concede d-lui 
Marghiloman o oarecare libertate pentru politica inte- 
rioară>. D. Kersandt nici nu mă cunoaşte !... Aceşti 
domni sunt, hotărât, bine informați... 

— Câteva minute în urmă am văzut pe d. de Kon- 
radsheim, care pleacă la Viena. Lui de asemenea i-am 
explicat motivele de demnitate cari îmi impun obliga» 
țiunea de a sta nemişcat. 
  
qui sont autres dans la region militaire que dans la Milităr- 
Verwaltung: «Ştii că nu am cerut şi că nu cer nimic Ger- 
manilor». Il n'a pas jug â propos de me dire un mot concer- 
nant la suite que comportait notre conversation de Calineşti. 

6 et 7 septembre. — La bataille fait rage â l'Isonzo. Le 
19-me jour! Sur la Dwina, retraite prâcipitâe de la 12-me 
arme russe. Son chef se plaint de Pindiscipline et des sol- 
dats qui refusent de se batire, , 

Vu Mr. de Dombrowski. Je lui communique les motiîs de 
mon refus de voyager. A ce sujet îl me raconte que le lieute- 
nant Kersandi, qui est maintenant ă la tâte de la police po- 
litiaue, lui a annoncă, i] y a 8 jours, Vaccord complet entre 
Carp et moi: du moment que Mr. Carp a la direction de la 
politique &trangăre, il concăde i Mr. Marghiloman une «cer- 
taine liberte» pour la politique intârieure. Mr. Kersandt ne: 
me connaît mâme „pas. Ces Mâssieurs sont dâcidemment bien 
iniformâs,... 

Vu quelques minutes aprâs Mr: de Konradsheim, qui part 
pour Wien. A lui aussi j'ai dâ expliguer les raisons de dig- 
nit6 qui me font une obligation de me tenir tranguille.
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— Agenţiile anunţă că guvernul provizoriu rus a: 
"dat <în numele Rusiei revoluţionare» adeziunea sa la, con. 
venţia din Londra din 5 Septembre 1914, — Cu alte 
cuvinte, nici o pace separată. La Londra au fost temeri 
în privinţa aceasta. Deci, se admite că legăturile stabi- 
lite cu Rusia ţaristă au nevoie de confirmare, 

Divulgările generalului Ianuskievici, ex-şet al Sta- 
tului Major rus, în procesul Suchomlinow, au permis 
cancelarului Michaclis de a fixa încă odată punctul că 
nu Germania a deslănţuit războiul. Telegraful dă seama. 
de comunicările făcută de cancelar agenţiei Wolff. In 
ziua de 27 Iulie, Suchomlinow dădea asigurări paeifice. 
La 29 Januskievici le confirma pe cuvântul său de 
onoare dat ataşatului militar german, pe când el avea 
în buzunar ordinul de mobilizare generală. La 30 Iulie, 
Impăratul, căruia ministrul şi şeful Statului Major nw 
i-au dat formal nici o ascultare, telegrafia la. orele 1 şi 
30 m. Împăratului Wilhelm că mobilizarea, care era 
generală, nu se făcea, decât contra Austro-Ungariei (Vi- 
neri). 

— Sa percheziţionat la familia Berindey tot în 

  

Les agences annoncent que le gouvernement provisoire 
vusse a donnă «au, nom de la Russie râvolutionnaire» son 
adhâsion ă la convention de Londres du 5 septembre 1914. 
C'est ă dire pas de paix sâparâe. Done on Va craint â Londres. 
Done on admet que les liens 6tablis avec la Russie tzariste 
ont besoin de confirmation. | 

Les divulgations du gânâral Tanuskiewiteh, ex-chef de 
YEtat Major russe, dans le procâs Suchomlinow, ont per- 
mis au chancelier Michatlis de fixer encore une fois le point 
que ce n'est pas P'Allemagne qui a dâclanehă la guerre. Le 
tel6graphe rend compte des communications faites par le 
chancelier ă Pagence Wolff. Le 27 juillet, Suchomlinow don- 
nait des assurances pacifiques. Ie 29, lanuskiewiteh les con- 

“firmait sur sa parole d'honneur donne ă Vattach& militaire 
allemand, tandis qu'il avait en poche ordre de mobilisation 
generale, et le 30 juillet PEmpereur, auquel ministres eţ chefs 
d'Etat Major ont formellement; dâsobfi, tâl&graphiait ă 1 h. % 
a PEmapereur Guillaume que Ja mobilisation qui âtait gânârala 
ne se faisait que contre PAutriche-Hongrie. (Vendredi). 

On a perquisitionn€ chez les Berendei, toujours: dans ta 

9
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neghioaba afacere a manifestului clandestin. Sunt con- 
vins că, fără absurda încăpățânare a autorităţilor ro- 
mâne, poliţia germană nu şi-ar fi luat asupră-şi o afa- 
cere aşa de copilărească. 

8 Septembre, — Fri, la orele 12 şi jumătate, Scarlat 
Vârnav a fost chemat la Comandatură; n'am mai avut 
nici o ştire de atunci. M'am pus în mişcare; Teodor Ro: 

setti de asemenea. In fine, prin: Tzigara, aflu că a fost 
predat Bulgariei, care a cerut arestarea lui pentru fapte 

din timpul când era prefect la Constanţa. Prea din cale 
afară ! i 

— Pe 'Isonzo, lupta continuă cu îverşunare. — 

Obiectivul tutulor atacurilor este muntele St. Gabriel. 
Italienii se bat. cum n'ași fi crezut niciodată, iar trupele 
austriace se disting prin multă tenacitate, 

— O notiţă care confirmă în totul ceeace-mi spusese 
maiorul Chiţescu. adică că pe frontul Moldovei Ruşii 
îşi părăseau adeseaori sectorul lor şi fugiau fără a se 
mai opri. De multe ori trupele noastre au trebuit să facă 
sforțări eroice pentru a pune stavilă acestor dezerţiuni. 

  

sotte affaire du contre-manifeste clandestin. Je suis persuadt 
que, sans labsurde entâtement des autoritâs roumaines, la po- 
lice allemande ne se serait pas mis ă dos une affaire qui 
donne du relief ă des gaminse. | 

8 septembre, — Hier a midi % on a appel6 Ch. Varnav ă 
la RKommandantur; plus eu de ses nouvelles depuis. Je me 
suis mis en mouvement; le pere Th. Rosetti aussi. Enfin, par 
Tzigara, ntus apprenons qu'on Va livrâ ă la Bulgarie, qui a 
demand son arrestation pour faits remontant â P&poque ou 
il 6tait prefet de Constantza. Neut ans je crois! C'est tout 
de mâme excessif.... | 

Toujours la bataille qui fait rage ă Isonzo. C'est le 
mont St. Gabriel qui est Pobjet de toutes les attaques et qui 
ee, pris et perdu ă tour de râle. Les Italiens se battent comme 
je ne laurais jamais ceru, et les troupes autrichiennes sont 
d'une tenacită dont ă tort on ne les croyait pas capables. 

Une notice gui confirme en tous points ce que le major 
Chitzescu m'avait dit, ă savoir que sur le front Moldavie les 
Russes quittaient souvent leur secteur et s'en allaient sans 
crier gare. Souvent nos troupes ont eu des efforts heroiques 
A faire pour parer â ces dâsertions. Le fait vient dâtre ă
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Paptul acesta e confirmat din nou de It, Teodorescu, 
fiul preotului dela Biserica Amzei, cu ocazia transpor: 
tărei lui la Slatina. Intocmai ca, şi Chiţeseu, el afirmă că 
“moralul soldaţilor noștri este foarte ridicat. Epidemiile 
-au bântuit însă mai cu seamă în populaţia civilă. Ruşii 
se bat rău sau aproape de loe. De 

— Un avocat, Tănăsescu-Govora, mi-aduce pe proto- 
-popul de Vâlcea, care stăruie să pună în libertate pe 
Episcop, care e închis “la schitul Ialomicioara (Dâmbo- 
viţa). Cu ocazia aceasta aflu că judeţul e dat pe mâna 
-speculatorilor, şi mai.cu seamă a prefectului Eitel şi 
a primarului Kiriakide. “Bi speculează prin interpuşi: 
alcoolul, vinul, alimentele şi prin teroare închid gura 
oricui ar îndrăzni să vorbească. Din contra, pantahuza 
a fost primită cu căldură. i i 

9 Septembre. — Iliescu, întors dela Buzău, a fost 
(excepţional) autorizat să călătorească cu tren militar 
direct Foegani-Berlin. ' Un tren enorm, tiesiţ, — câeace 
probează că, oricari ar fi circumstanţele, congediile nu 
sunt niciodată suspendate. Ofițerii şi trupa au tot timpul 

  

nouveau confirm6 par le It. Pheodorescu, fils. du. cur de. 
Veglise Amza, Le .păre a pu voir son fils en gare de Bucarest 
pendant son ţransfert Slatina, "Tout „comme Chiteseu il. 'af.. 
firme que le moral de nos soldats este tres 6lev6.. Les €pi- 
-dâmies ont s€vi, mais surtout dans la population civile. Les 
Ruesses se battent. mal ou pas du tout. ae aa 
Un avocat, Tanasescu Govora, m'amene. le: protopope. de. 

Valcea, qui :cherche ă faire mettre en liberi, 'Evâgue qui. est 
sous el ă Ialomicioara, petit monastere de Damboviţza. 
A ce sujet japprends que le dâpartement est livr6 au mo- 
nopole et aux spâculations du prâfet- Eitel et du maire Ki- 
riakide: ils sont en sous-mains soumissionnaires de P'aleool,. - 
du vin, des aliments et que par la. terreur ils ferment le bee 
ă qui ose Youvrir. Par contre, la «pantahuza»- a 6t€. accueillie 
avec ferveur. . a Mas 

9 septembre, — Iliescu (mon administrateur) revenu . de 
Buzau a exceptionnellement 6t6 autorist ă voyager train mi- 
litaire — un <Urlaubszug» direct de Foesani-Berlin.. Train 
enorme; bond — ce. qui prouve que quelque soient. les cir-, 
constances, les congâs ne. sont jamais suspendus. Les .hom-
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permisiiini pentru a se duce să se odihnească. In tren, 
militarii istoriseau că toată campania din România nu 
i-a costat atâtea; pierderi ca cele avute la Focşani. 

— Demisia lui Ribot. 
— La 3l Aug. Hinnd îmi spusese că îmi va comu- 

nica cât de curând unele chestiuni cari mă privese per- 
sonal. Astă-seară, după prânz, dânsul îmi spune că Lupu 
i-a încredințat că: «se pusese la cale să fiu luat şi dus 
în Bulgaria. Aceasta trebuia să se petreacă pe când Ne- 
niţescu era la vie, ca să nu aibă aerul că a fost ames- 
tecat în ceva». Motivul: Sunt acuzat că am distribuit 
bani pentru a întreţine o propagandă anti-germană !... 
— Răspund lui Hinna că nu dau nici o importanţă la 
toate aceste glume. Incă unul din metodele de a lucra ale 
unora contra altora ; dar de data aceasta, Lupu lucrează 
contra, lui Neniţeseu. Hinna posedă dovezi de grave ne- 
înţelegeri între dânşii. 

10 Sentembre. — Nimie de remarcat pe toate fron- 
turile; totuşi, pretutindeni lupta e generală, şi violentă. 
Pe frontul de Vest, nici un moment de linişte. Pe Ison- 

  

mes et les officiers ont tout le temps des permissions poux 
aller să retremper les nerfs, Dans le train, les militaires ra- 
contaient que toute la campagne de Roumanie N'avait pas 
cofite les pertes qu'on avait essuyes î, Focsani, 

-- — D&mission de Ribot, 
— Le 31 aoât Hinna m'avait dit qu'il chercherait le pius 

vite possible ă me communiquer certaines questions me con- 
cernant. Ce soit, aprăs dîner, chez moi, il me dit que Lupu 
lui avait confi6 «că se pusese la cale să fiu luaţ şi dus în 
Bulgaria». Aceasta trebuia să se petreacă pe când Neni- 
țescu era la vie, ca să nu aibă aerul că a fost în ceva ameste- 
cat». — Motif: je suis accus€ de distribuer de Yargent pour 
entretenir une propagande anti-allemande! Je dis ă Hinna 
que je n'attache aucune importance ă ces balivernes. C'est 
encore une des jolies facons d'agir les uns contre les antres. 
Cette fois-ci c'est Lupu contre Neniteseu — et rien Wautre. 
Hinna aussi a surpris des preuves de graves dissentiments 
entre les deux. : 

10 septembre. — Rien de saillant sur tous les fronts, sanf qu'on s'y bat partout avea violence. Sur le front Ouest, pas 
une heure d'acealmie. Sur /Isonzo rage. La prise du mont St.
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zo. luptă furioasă, Ocuparea, muntelui Sf. Gabriel ar fi importantă pentau, stăpânirea munţilor Hermada, care astupă trecerea către Triest, — Pe frontul nostru, oare care activitate şi, cum trenurile spre Buzău sunt din nou întrerupte, se aşteaptă o reluare a luptei, 
— Convorbire cu Brănişteanu. EI continuă să se mire de puţinul spirit de orientare al Nemţilor, cari încă până azi nu sunţ fixaţi cu obiectivitate asupra oa- menilor politici. E1 atribue o parte -din această confu.. ziune, uneltirilor amicilor lui Carp. Nici Stere nu mai inspiră, încredere ! Mai departe, Brănişteanu îmi isto- riseşte că colonelul Hentsch i-a spus că a făcut serioase mustrări lui Lupu pentru imprudenţele sale anti-aus- triace : «Cum îşi permite să vorbească, aci, în contra aliaţilor noştri !» Eu surâd, aducându-mi aminte de „ceeace știu (Note, 22 Iulie). 
— Se. Vârnav, pus în libertate Sâmbătă seara, îmi spune că Bulgarii protestă cu energie şi că niciodată «dângii n'au cerut, arestarea, sa. De altă parte, la Ielkmann, iStirbey a aflat că arestarea, s'a făcut în urma, cererii «directe dela Sofia. 

  

  

“Gabriel serait importante pour. la domination des monts "Hermada qui bouchent le passage vers Trieste. Sur notre front certaine activită, et comme les trains sur Buzau sont -de nouveau interrompus, on s'attend â une reprise de la ba- “taille. | 
Conversation. avee Branisteanu. Il n'en revient pas sur le peu d'orientation des Allemands, qui encore anjourd'hui ne :sont pas fix€s objectivement sur le compte des hommes po- litiques. Il atribue aux agissements des amis de Carp une partie de cette confusion. Stere lui-m6me -m'inspire plus con- fiance! — Plus loin, Branisteanu me raconte que le colonel 

“Hentseh lui avait dit qu'il avait soigneusemenţ lavă la tâte ă Lupu pour ses imprudences anti-autrichiennes. «Mais com- ment se permet-on de parler, ici, contre nos alli6s»! — Je 'Souris au souvenir de ce que je sais. (Notes 22 juillet). 
Charles Varnav, remis samedi soir en libertâ, me dit “que les Bulgares protestent avee 6nergie et que jamais ils n'ont demand son arrestation. D'autre part, chez Telkmann, “Stirbey a appris que sur lettres de Sofia s'6tait faite cette -axrestation....
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MA Septembre. — Duelul Kerenski-Kornilow. ia pro 
porţiuni. epice.  Kornilow, candidat al lui «Times» şi. 
t«Boho' de” Paris» (Barrăs-Poincar6), a. reclamat,. în nu: 
mele membrilor Dumei, depline puteri civile şi militare. 
Kerenski i-a replicat, destituindu-l ::«Ordon ca generalul. 
Kornilow.să: remită însărcinarea -sa . generalului: Klem-- 
bowsky. Proclam starea de asediu la Petrograd». Pro 
babil.mâine, replica lui: Kornilow. 

12 Septembre. —:. St. Alexandru. O zi caldă : de în: 
ceput de toamnă. Multe: cărţi de vizită şi scrisori. Pro- 

fuziune de flori, 
Pe front, în Bucovina, Ruşii « ocupă la Solka | pozi- 

iunile: aliaţilor: Auzisem totdeauna, spunându-se că mari 
forţe ruse sunt. grupate în "Nordul Moldovăi —:Hotin. 

» 13. Septeimbre. — Moartea Reginei Eleonoră- a Bul-- 
gariei. De mult timp bolnavă de câncer. Sfârşitul său era: 
aşteptat “pentru. .Octombre. Regina ' Blisabetă o stima 
mult şi, prin rudă 'sa, tânărul. prinţ de Reuss, care eră la 
Statului: :Mâjor: aT iui' Mackensen, -am fi avut “cui. să ie: 
adresăm peritiu "a s€ interesa, ' de soarta prizonierilor 
noştri. | i 

  

ie 44 septembre, — Le duel FKerensky-Kornilow prend. des. 
proportions. &piques. Kornilow, candidat du «Times» et de: 
I<Eeho de Paris» (Barrts-Poinear6), avait r&elam6 au nom de: 
membres de la Duma. pleins pouvoirs civils et miilitaires : 
Kerensky 'lui â repliqu6 en le destitiânt, «J'ordonne que le- 
g&n6ral Kornilow remetite sa charge au gânâral Klembows- 
ky. Je: proclame lâtat de sitge A Petrograd et le district 

de Petro». „Probablement demain repligue de Kornilow.- | 

12. „septembre, —.La St. Alexandre. Il fait une chaude- 
journţe d'automne. Beaucoup, de cartes et de Jettres; on, m'en- 

voia 6normemențt de fleurs, 

Sur le front, en Bucovine, les Russes oceupenti ă Solka 
des-positious des alliâs. Javais toujours entendu dire que de 
grandes forces russes sont 'grouptes nord :Moldavie-Hetin. 

13 septembre. — Mort. de la Reine Eltonore de Bulgarie. 
Depuis longtemps malade du cancer. Sa fin 6tait attendue- 
pour -vetobre. La Reine Elisabeth Vestimait beaucoup et, par | 

son :părent, le jeune Prince de Reuss, qui 6tait ă lEtat-Ma- 
dor Mackeusen, nous comptions lintâresser effectivement au: 

sort de nos prisonniers. i
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„___— Blome în drum spre Sofia şi Gebsatiel, întors 
dela, Carlsbad, amândoi la dejun:. Blome, după. plecarea 
lui Gebsattel: Czernin ştie că Germanii au împiedicat 
voiajul meu. La Viena se întreba dacă merg numai în 
acest oraş, căci în acest caz Germanii ar fi avut brutar 
lhiatea să împiedice reîntoarcerea mea. (Notez: 1) Ce 
ideie îşi face cineva despre politica germană la Viena, 
ca să-şi pună această chestiune; 2) pentru ce să-şi închi- 
puiască cineva, că ar putea găsi în mine un fel de com- 
plice ?). Impăratul nu iubeşte pe Germani. Când merge 
pe un front, se întreţine mai mult de o jumătate de oră cu soldaţii, mai mult de sfertul de oră acordat cu ofi- 
ţerii combatanți şi când vine rândul ofiţerilor, germani, abia a întins mâna unuia, că îndată muziea dă semnalul de defilare. Luerul acesta se repetă prea des ca să nu 
fie programatie. Czernin nutreşte aceleași idei. 
„Uniunea personală este visul lui Blome — «ce bot- niţă pentru Unguri !» — cu un vice-rege care ar fi, pro. babil. archiducele Carol Albert. fiul archiducelui Karl Stephan. De altiel, Carol Albert ar fi şi candidatul său 

„+. „Blome, en route pour, Sofia, et Gebsattel, retour de Karls- 

  

bad, â dâjeuner, 

„.iBlome, aprăs le d&part. de Gebsattel: Czernin sait; que les Allemands ont. empâeh6 mon Voyage. On. se demandait â Wien si jallais d Wien ;seulement. les Allemands auraient la 

poș6 cette question; 2) Pourquoi siimaginer trouver en moi une espâce de complice?) — I/Empereur n'aime pas'les Alle- mands. Quand il se rend sur un front, il dâpasse la demi- heure den retieni avec les Soldats, il d&passe le quart d'heure accord6 aux officiers, combattantg et quand. c'est, le tour des. officiers allemands, ă peine a-t-il donnă la main â Lun que. la musique joue la fanfare du d6fil6. Cela se râpâte trop. souvent pour que ce ne soit pas programmatigne, Czernin est dans les mâmes. id6es. I/union personnells est le 'r&ve de Blome. -—: «Quelle inuseliăre pour les Hongroisy! — avec un vice-roi, qui seraiţ probablement Parchidue Charles-Albert, fils de Parehidue Karl-Stephan. Au demeurant, Charles-A]- bert serait son candidat aussi au trâne: bien fait, conrageux
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la tron: bine făcut, curagios, inteligent. Opoziţiunea la, 
uniunea, personală, ar veni. mai cu seamă din partea, Ţa- 

rului Ferdinand. — Noul Preşedinte al Consiliului, von 
Seidler, nu însemnează nimic; e provizoriu. Esterhazy, 

care s'a eclipsat aşa de repede, greu bolnav 'de congestie. 

E greşeala, lui Czernin că a lucrat să cadă Tisza. — Prin- 

tre Germanii cari lucrează la petrol, el a auzit că ar fi 
_ vorba de o ocupare de terenuri pentru o durată de timp 

ce nici nu se poate spune. 

Ducesa de Coburg, aflată în Elveţia dela căderea 
“Țarului, şi-a, pierdut proprietăţile ei de văduvă ! Nu mai 

are nici strictul necesar. A vândut un castel în Bavaria 
Şi. acum e nevoită să se adreseze nepotului său, care nici 

el nu e bogat, spre a o ajuta. Ea vede des pe d- na Geb- 
sattel. 

15 Septembre. — Nimic pe toate fronturile. Pe Isonzo: 
linişte. Acţiunea a fost aici teribilă şi Austriacii recu- 

mosc că au fost în pericol. 

— De când prizonierii au anunţat familiile lor, prin 

  

intelligent. L/opposition de Punion personnelle viendrait sur-. 

tout du Tzar Ferdinand. 

Le nouveau prâsident du conseil, von Seidler, c'est rien: 
du provisoire. Esterhazy, qui a si vite lâche la rampe, est 
syphilitique; il a eu des transports au cerveau: c'est la faute 
-de Czernin d'avoir fait tomber Tisza. — Parmi les Allemands 
qui travaillent au pâtrole, il a entendu 6noncer des idâes 
Woccupation des terrains pour des durâes „au on ne peut 

mâme repâter. 

La duchesse de Cobourg, en Suisse, depuis la chute du 
'Yzar, v'a plus son douaire. Elle n'a presque pas le necessaire. 
Elle a vendu un château en Bavitre eţ doit s'adresser ă la 
bourse de son neveu qui n'est pas riche. Elle voit souvent 

M-me Gebsattel. 

15 septembre. — Rien sur tous les fronts qui ait un ca- 

racțăre d'action mordante. Sur PIsonzo, calme. L'action y a 

St6 texrible et les Autrichiens reconnaissent qu'il y a eu du 
danger. | 

Depuis que des cartes ont annonce aux familles la recep-
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cărţi poştale, de primirea, coletelor ce li s'a trimis şi că 
am înştiinţat că în curând vor fi expediate alte două va- 
goane, e o îmbulzeală 'de nedescris la Crucea-Roşie, Ţă- 
rani, femei, oameni nevoiaşi aduc grămezi de pachete, 
al căror conţinut ne arată spiritul de economie al aces- 
tor oameni. Aşa, găseşti ciocolată, cutii de sardele. unt, 
2onserve de carne, untură, toate lucrurile, în fine, rare 
sau dispărute cu totul. E ceva înviorător., Si cu'ce repa- 
ziciune ţăranii au priceput 'mecanismul ! 

— Lupta Kornilow-Kerensky pâre că a, devenit e- 
pică, după ştirile agenţiilor, fără a putea însă, descurca, 
«ceva; atât sunt de contradictorii diferitele depeşi. Războ- 
iul civil se pare că e foarte apropiat. | 

16 Septembre. — Czernin a plecat din nou la Berlin. 
“Sa spus îndată că chestiunea poloneză se află din DOW. . 
în diseuţiune. Astăzi a apărut în jurnal. diploma acor- 
dată Polonezilor, Actul cel mai caracterisţie este insti- 
“tuirea unei Regenţe care va guverna «până când puterea 
supremă va fi luată de un Rege sau un Regent». Deci 
cele două Imperii au convenit de'a nu hotări nimic în 
chestiunea tronului. Aviz lui Carp şi proiectelor sale. 
  

“tion par les prisonniers des colis qu'on leur a envoyâs et que 
nous avons donnâ avis de 2 nouveaux wagons 'ă expădier. 
“est une cohue folle ă la Croix Rouge. Des paysans, des 
femmes nu-pieds, du petit monde apportent des monceaux 
de paquets dont le contenu revăle Pesprit d'6eonomie de nos 
gens, On y trouve du chocolat en masse, des boites de sardi- 
“nes, du beurre, toutes les ehoses enfin rares ou entierement 
„dispazues. C'est tr&s reconfortant. Et, avec quelle rapidite 
nos paysaus ont saisi le mecanisme! - 

La lutte Kornilow-Kerensky semble âtre devenue 6piqua, 
selon les nouvelles des agences, sans qu'on puisse y demâler 
-quelque chose, tanţ sont contradictoires les! differentes ' d6- 
pâches. La guerre civile semble toute prâte. 

16 septembre, — Czernin 6tait all6 de nouveau ă Berlin. 
“On a de suite dit que la question polonaise €taili; de nouvean 
:sur le tapis. Aujourd'hui a paru dans le Journal la patente 
aecord6e aux Polonais. Le plus eclair en est Pinstitution d'une 
Râgence qui gouvernera «jusqu'ă ce que le pouvoir suprâme 
:soit pris par un Roi ou un Râgenty. Done les deux empires 
:sont convenus de ne rien trancher dâns la question du trone. 
“Avis ă Carp etâă ses projets tranchants. i -
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11 Septembre..— Venind Ja Crucea-Roşie, aflu că me- 
dicul general von (oetz a anunţat pe d-na Săvescu că 
ni se va lua administraţia spitalului Ortodoxiei «aus 
politischen Griinden».. Cer imediat o întrevedere cu co- 
lonelul Hentsch, căci faptul acesta. însemnează, un: semn 
de neîncredere în Crucea-Rogie şi prefer a mă. retrage- 
decât a, înghiţi asemenea măsuri. Stirbey e de părerea. 
mea. De altfel d-na. Alex. Cantacuzino, care aleargă în 
toate părţile, a văzut pe Lupu Kostake şi pa V. Arion. 
Amândoi cunoşteau deja măsura luată. Virgil a adăogat. 
chiar, că lovitura nu: era îndreptată contra d-nei Cant 
tacuzino, ci contra lui Marghiloman şi Stirbey. (D-na 
C. mi-a repetat aceasta la, orele ? şi Jum.). | 

— Brănişteanu îmi raportează că o telegramă anunţă 
că Sovietul votând încheierea unei păci democratice. făiă- 
a ţine seamă de tratatele secrete şi abrâgarea pedepsei 
cu moarte, guvernul provizoriu, fără a mai aştepta Con-- 
stituantă,-ă proclamat republica. E de sigur în actul a 
cesta, Q posibilitate 'de pace. 

„—— n «Pester- Lloyd» din 8 Septeribre o notiţă : asu- 
pra, pretinsului voiaj al lui: P. Carp şi al lui, Marghilo- 

  

07 seutemhre, — Be axrivant Croix "Rouge, japprends 
ave le General-Arzt von Goetz a.annone& â. M-me Savescu 
qu'on ajlait. nous prendre , Vadministration de. Yh6pital:. de- 
POrtodozig. «aus politisehem:. Griinden». Jo demande .de suite 
une. entrevue au colone] Heptsch, car c'est une marqus de: 
mefianee dans la Croix, Rouge et que je prâfâre me retirer : 
que d'avaler. de. pareilles mesures. Stirbey est de mon avie- 
D'ailleurs, Didine, qui court de droite, de. gauche, a vu Lupu 
Kostake et Virgile Arion: les deux connaissaient dâjă la 
mesure arrâtâe.. Virgile a mâme ajoutâ quo le coup:n'âtait 
pas dirig6 contre elle, mais contre  Marghiloman- Stirbey. 
(Elle me Pa râpât6 ă 2% h.). 

Brănisteanu me rapporte qu' un tâl6gramme annonce que. 
le Soviet ayant vot la conelusion d'une paiz d&moeratique,. 
sans tenir compte des traites secrets, et Pabrogation. de la 
peine capitale, le gouvernement provisoire, sans plug atten- 
dre la Constituante,.a proclame la republique. | 

C'est certainement une possibilit€ de paix. 
Dans le «Pester Lloyd» du 8 sept, une notice sur le pră- 

tendu voyage de Carp et de Marghiloman ă Berlin. Ce voyage:
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man la Berlin. Acest voiaj nare vre-o rațiune politică, 
însă vizează necesitatea de a obţine. îndulcirea rigorilor 
în exportaţiunea, recoltelor.—Am fost asigurat că, de cu- 
rând, un număr din «Neue Freie Presse», care n'a fost 
vândut la Bucureşti, conţinea. o lungă eritică contra, ad- 
ministrăţiei militare în. teritoriul român ocupat. Notiţa. 
din «Pester Lloyd» are în cazul acesta o semnificare 
reală, o | LL 

— 5 ore, vizita colonelului Hentsch, care aduce mari 
laude Crueii-Roşii; nici vorbă nu e de motive politice, 
şi că dânsul a fost rău înţeles. Are numai nevoe «pentru 
motive militare, asupra cărora nu poate a se întinde mai 
mult» de un. spital mare; ni se va elibera, chitanţă de tot; 
ce se va lua de ei; că medicul general va avea ordinul 
să aranjeze totul «cu lealitate». “Comunie acest răspuns; 
lui. Stirbey, care spune : «ea de obicei, ei au făcut iar.o. 
boroboaţă şi nu Știu cum so.repare», | 
„_77.Dela generalul Tantiloff seot o ihlțirae, de conce- siuni pentru prizonierii noştri. Însă aflii că la sfârșitul hunei, ostaticii vor fi trimişi în Bulgaria, E „___ 18 Septembte. —" Azi 'dimizicaţă, Dr. Goctz a fost la 
Ortodoxie. A ţinut un discurs în franțuzeşte, aducând 
  

va pas de 'raisons politiques,. mais la nâcessită dobienir- Vadoucissement des rigueurș dans Yexportation 'des râioltes. On m'a assurâ:que râcemment un hum$ro de la «N. F.: Presse». 
qui n'a pas 6t6 vendu â Bucarest, contenait une longiie &ri- tique contre ladministration militaire en territoire 'rominăine occup6. La notice du “«Pester Lloyd», dans le mârae sens! de: critidus, a alors une signification râelle. i 

5 h. Vu le col. Hentsch qui se confond en 6loges pour la Croix Rouge; qu'il n'y a pas trace de raisons politiques “et awil a 6t6 mal compris; qu'il a besoin «pour: raisons militai- res, sur lesquelles îl ne peut s*âtendre plus longuenient» d'un nouveau grand h$pital;, qu'on: nous donnera quittance de tout 
ce que est pris par eux; que le General-Arzt aura Pordre de: 
tout arranger '«loyalement»; Je 'communique ces râponses 
Stirbey; lui: «comme d'habitude, ils ont commis une .gafte 
et ne savent comment la Trâparer»,.: - Pa 

Du 'genâral Tantiloff je tire une foule de coneesasious: pour :nos prisonniers. Mais japprends qu'ă: la fin du mois on va envoyer en Bulgarie les otages. ..: o 
18 septembre, — Ce matin Goetz a 66 î Ortodoxie; il a fait un diseours en francais, couvrant de fleurs la Croix
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elogii Crucii-Roşii. A rugat pe doamne să rămână.Ja pos- 
turile lor, în lazaretul devenit acum german. E 'una, din 
modalităţile găsite probabil de Hentsch. 

De altfel, la Crucea-Roşie, Stirbey şi Mavrojany îmi 
spun că în acel spital se află peste 100 de. pretinşi răniţi, 
cari ar fi trebuit evacuaţi de mult; că ofiţerii primese 
vizite la orice oră şi că ies noapeta. La, 14/27 a fost pe- 

"trecere cu băuturi, discursuri, certuri şi că multe doamne 
şi domnişoare dela Ortodoxia î îngrijau «partea morală» 
a răniților, ete. In definitiv, mam avut decât ceeace a 
căutat d-na Cantacuzino ! 

— Horsimamnm : organizarea Poloniei. Nu s'ar putea 
aplica oare aceiaşi întocmire şi în România ? H orstmann, 
în toate convorbirile noastre, revine asupra, ideei că ar- 
"mata, germană n'ar putea părăsi, de azi pe mâine, ţara; 
că va trebui o ocupaţiune pentru a asigura ordinea. Ace: 
laş sistem va, fi şi în Belgia. — Ii opun vecini : La noi, 
ordinea e asigurată; dacă guvernez, iau asupră-mi răs- 
punderea, deci ocupaţiunea ar fi inutilă. Exemplul Polo- 
niei nu trebue urmat: era o ţară neorganizată ca Stat. 

  

„Rouge. Il a pri6 les Dames des rester ă leurs postes dans le 
lazaret devenu allemand. C'est une des modalitâs trouvâes 
probablement par Hentsch.. Dailleurs, â.la Croiz Rouge, 
'Stirbey et Mavrojany. me disent qu'il y a plus de cenţ prâ- 
“tendus blesses qui auraient dă tre €vacu6s depuis long.- 
temps ; que les offieiers recevaient des visites â toutes les 
heures et sortaient la nuit; le 14/27 acât il y a eu parastas, 
“suivi de boisson, de discours et de rire; que trop de Dames 
-et Demoiselles de POrtodoxie soignaient le «cât& moral» des 
'blessâs, ete. Somme toute, nous n'avons eu que ce que Didine 
.a cherehâ! 

Horstmann: organisation de la Pologne. Na serait-ece pas 
Je modele de-ce qu'on pourrait faire pour la Roumanie? 
Horstmann, dans tous nos entretiens, revient sur Pidâe que 
Yarmâe allemande ne pourrait quitter du jour au lendemain 

le pays; quiil faudra une oceupation pour assurer: ordre; 
qu'il en sera de mâme pour la Belgique. — J'oppose constam- 
ment: Pordre est assur& chez nous; si je gouverne, jen preniis 
la responsabilit€ et une oceupation serait inutile; Vexemple 
«de la Pologne n'est pas ă-suivre: c'stait un.pays non orga-
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România, este un Stat, eare are organe pe cari n'ai decâţ; să le pui în funcțiune, : 
„.— Din toate părţile ai impresiunea. că mergem, spre- pace. Lumea germană ŞI austriacă e convinsă de acesi; lucru. Victoria lui Kerensky, dacă e reală, poate so zo- rească. 

| 
19 Septembre. — J, Kinteseu soseşte din Craiova, cu o doamnă Aurel Mircea, profesoară la, şcoala, normală : «d. Lupu Kostake a, fost la noi pentru revizuirea listelor: acelor cari trebuesc să fie arestaţi sau menţinuţi, precum: 

şi a acelora cari trebuese liberaţi...». (Mircea, se află la Tismana). — D. dr. 'Taubes îmi spune acelaş lucru. 
" Soseşte St, Prumuşeanu, prefectul de Mehedinţi : 

Cele dintâi vorbe ale lui Lupu, îmi spune el, au fost ca. să-l întrebe dacă sa ocupat de această chestiune. Există. deci organe oficiale române cari aprovizionează eu pri- zonieri lagărele; prizonieri cari în curând vor fi trans-. portaţi în Bulgaria. — E în adevăr ceva fantastice ! 
Dar s'a mai adăogat şi un şantaj relativ la revizui-- vea, listelor: şi la Craiova şi la Severin sa făcut uz de. 

el, spre a se aduna semnături pentru Carp. Senatorul li-- 

  

nis6 comme tat; la Roumanie est un tat, qui a des organes: dw'on n'a, qu'ă mettre en fonetion, 
De tontes- parts on a Timpression qu'on marche vers la. paix. Tout le monde allemand et autrichien en est persuads, La victoire de Kerensky, si elle est râelle, peut la prâcipiter. 19 septembre, -— Jean Kintescu arrive de Craiova avec: une dame Aurel Mircea, professeur de Normale: «Mr. Lupu a 6t6 chez nous; pour la, râvision des listes de ceux qui doi-.- vent tre arrâtâs ou maintenus et de ceux qui doivent tre. relâchâs...» (Mircea est â Tismana). 
Puis Mr. Ar. Taubes me dit la mâme chose. Arrive St.. Frumuseanu, le prâfet de Mehedintzi: les premieres parolas. de Lupu ont 6t€ de lui demiander sil s'est occupă de cette duestion.:Il y a done des organes officiels roumains qui sonț. les pourvoyeurs des camps d'otages qui bientât vont âtre transplantes en Bulgarie. C'est vraiement fantastique! 
Un chantage aussi sest greff6 sur cette revision des lis- tes. Et ă Craiova, et â Sevezin on a cherch6 â s'en. servir: pour recutillir des sigenatures pour Carp. Le sânateur Libra!
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beral Isvoranu este vizat în particular, după ce fusese: li- 
"berat în urma insistențelor mele. La Craiova, Lupu a 
„fost pentru a constitui un nou 'consiliu comunal cu con- 
servatorii noştri, dar, în prealabil, el a voit a-i pune să 

semneze. plebiscitul în favoarea lui Carp, însă ei au re- 
fuzat. 

— De câteva zile, «Bukarester. Tagblatt» nu serie 
nimic despre incidentul germano-argentin de care nu: 
mai ediţiunea germană vorbise. «Pester Lloyd» conţine 

elementele complecte ale afacerii. Suedia concedase 

Germaniei uzul cifrului său. Timp de ? ani şi jumătate 
nu sa ivit nici o încurcătură. Insă Statele-Unite avusese 
acelaşi privilegiu şi presupun că cunoaşterea acestui se- 

cret le-a impus să caute cheia depeşilor. suedeze. Horst- 

mann spune că e o copilărie a crede că un cifru ar 7 putea 
rămâne inviolabil. . 

Americanii. au. avut, prin urmare, textul acestor te- 
degrame şi nu l-au divulgat decât în momentul alegeri- 
lor suedeze, pentru ca astfel să poată ajuta .. sforţările 

antantistului Branting. In două depeşi, ministrul ger- 
man, Contele Luxbourg, la Buenos-Ayres, tratează pe 

  
4 

Isvoranu est tout particulitrement vis€, aprăs avoir 6t6 li- 
bâr€ sur mes instances. A Craiova, Lupu a 6t6 pour 'consti- 

tuer un nouveau conseil communal avec nos conservaleurz, 

mais, au prealable, il a voulu leur faire signewr le pl6biseite 

en faveur de Carp et ils ont refuse. 
Depuis quelques jours, le :«Bukarester Tagblatt» ne dit 

mot de lincident germano-argentin, dont PEdition allemande 

:seule avait parl6. Le <Pester Idoyd» contient les 6l6ments 
complets de Paffaire. La Su&de avait concâds Pusage de son 
-chifire ă YAllemagne. Cela avait march€ sans encombre de. 
puis deux ans et demi. Mais les Etats-Unis avaient eu le 
m&me privilege et je suppose que la connaissance de ce secret 

les a poussâs ă chercher la cl6 des d&pâches suâdoises. 
Horstmann dit que c'est un enfantillage de eroire qwun 

«hifire puisse rester inviolable. Les Amâricains ont eu par 
uonsâquent le texte de ces tâlâgrammes et ils ne les ont di- 
vulgu6s qu'au moment des 6lections sn6doises, pour 6videm- 
ment arriver ă seconder les efforts de Tententiste Branting. 

Dans deux dâpâches le ministre allemand, comte Luxbourg, 

A Buenos Ayres, traita le ministre. argentin «d'âne notoire»
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ministrul argeritinian de «măgar recunoscut», şi sfătuegte 
Buvernul : «sau să lase vasele argentine libere, sau dacă 
le scufundă, să le- scufunde fără a lăsa vre-o urmă». — 
Mare spaimă în Argentina. Mare excitare americană. 
Toată orchestra agenţiilor telegrafice în mişcare. Guver- 
nul german a rechemat îndată pe Luxbourg — un om 
-discalificat, foarte inteligent, însă arogant — şi a pus 
să se publice că această notă personală nu era conse- 
«cinţa instrucţiunilor primite, şi că de altminterea n'a in- 
fluenţat de fapt nici un act a] guvernului. 

20 Septembre. — De două zile, puternice atacuri ro- mâne contra Muncelului şi Varniţei şi în vălea, Oituzu- 
lui. Comunicatul adaogă că trupele române au pătruns 
un moment în liniile dela Grozeşti; mari pierderi, se 
spune, din partea năvălitorilor !... Ă 

Cominieatul român: lipsește dela reînceperea aces- tei acțiuni. De altfel, lupte pe toate fronturile, afară de vel rusesc: în Flandra, St. Quentin, Lens. Mâuse (luptă 
mare) şi o acţiune austriacă pe frontul italian din Tirol, de care nu se mai vorbea de mult timp. Italia închizând 
ÎN a N II II II 

et conseille au gouvernement «0u bien de laisser les navires argentins libres ou, Jorsqw'on les coule, de les couler sans laisser de traces». Grand €moi en Argentine. Grande excita- tion americaine. Touţ Yorchestre des agencea tâltgraphiques. Le gouvernemenț allemand. a de suite rappele Luxbourg, — un homme coulâ; trâs intelligent, mais arrogant —., et a fait publier que cette note personne!'le n'6tait pas la consâquence d'instructions recues, et que d'ailleurs elle M'avait, de fait, influene€ aucun acte du gouvernement, 
20 septembre, —- Depuis deux jours fortes attaques. rou- maines contre Muncelu eţ Varnița, et dans la vallâe de LOi- tuz; le communiqu6 ajoute que les troupes roumaines ont penâtr6 â un moment-dans les lignes de Grozesti, — prosses pertes de Vassaillant, nous dit-on!.. Le communiqu6 roumain manque depuis la. reprise de cette activită. D'ailleurs, luţtes sur tous les fronts, sauf le front russe: Flandres, St. Quentin. “Meuse. (grand combat) et mâme une action autrichienne sur le front italien du Tyrol, dont on ne parlait plus depuis
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graniţele sale de trei zile, rămâne de văzut dacă e vre-o 
legătură cu această afacere. | 

— Contele Eugeniu Ledebur la dejun. Ii spun: A-. 

facerea, poloneză pare a fi socotită drept o afacere aus- 

triacă. — «Tot astfel mi se pare şi mie şi e supărător 

lucrul acesta; vina este a administraţiei germane care 

a reuşit rău. Ideia lui Ludendorf era ca Polonia să dea 

un mare număr de soldaţi şi ea ma dat nimic, Mi-ar 

plăcea mai bine ca Polonia să treacă la Germania». — 

E curios cum nimeni nu vrea de această, Polonie !... Apoi, 

se pare că şi Polonezii — cărora li sa promis atât de- 

mult la, începutul războiului, scontând şansele unei re- 

voluţiuni care ma sosit, — cred că universul întreg se- 
bate numai pentru ei. 

21 Septembre. — Un om de treabă, d. Oscar Cisek, 
liberat din lagărul de prizonieri din Austria, mi-aduce: 
ştiri despre aproape 50 grupe de ţărani din Şarul Dor- 
nei cari sunt internaţi la Katzenau (inutil a căuta acest; 

nume în atlas: e un nume născocit de Italienii aflaţi 
în lagăr şi acuzaţi că mănâncă «Katzen !»). 

  

lengtemps. IItalie ayant ferme ses frontieres depuis trois: 
jours, îl restera ă voir sil y a relation avec cette affaire. 

Le comte Eugene Ledebur dâjeune. Je lui dis: «IPaffaire- 
polonaise semble s'emmancher comme Paffaire autrichienne». 
— Lui: «Cela me paraît aussi et c'est fâcheuzx; c'est la faute- 
ă Padministration allemande qui a mal r6ussi. L'idee de Lu- 
dendori 6taiti que la Pologne donnerait un grand nombre de: 

soldats et elle wa rienfourni, Jaimerais mieux qu'on lais- 
sât la Pologne ă PAllemagne». C'est curieux comme personne: 

r'en veut de cette Pologne. Il semble aussi que les Polonais 
— ă qui on a trop promis au dâbut de la guerre, escomptant: 

les ehances d'une revolution, qui mest pas venue, — les Po- 
Jonais paraissent croire que Lunivers se bat rien: que pour: 

eux. 

21 septembre. — Un brave libâr€ des camps d'internement 
en Antriche, Mr. Oscar Cisek (Viitorului 65), m'apporte des: 
nouvelles de 50 couples environ de paysans de Şarul-Dornei 
qui sont internâs ă Katzenau (inutile de chercher ce nom 
dans les atlas: dest un nom invente pour les Italiens habi- 

tants en majeure partie du camp et accusâs de manger les:
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Aceşti nenorosiţi, despre a căror existenţă şi loc de 
detenţiune nu se ştia nimic, sunt înti”o stare de mizerie 
îngrozitoare. Mulţi au murit! Cisek i-a auzit spunând 
că adeseori au înghiţit oțet «ca să le mai strângă stoma- 
cul». — O pâine de contrabandă costă 8 coroane. Sunt 
şi evrei români internaţi acolo; dar din Viena, de pretu- 
tindeni, au fost ajutaţi şi adeseori puși în libertate. 

Alerg la Crucea-Roşie. 'Trimitem o mie de coroane 
şi cutii cu pesmeţi. | 

— Nebunia plebiscitară a lui Lupu îşi produce efec- 
tele. Cernătescu amenință pe magistrați cu transferarea. 
La Piteşti, şeful poliţiei a spus generalului Ghiţescu să 
bage de seamă, căci face o politică «contrarie» Germa- 
niei. Generalul a răspuns: «Urmez politica şefului meu!» 

— Prinţesa Martha (Bibescu) a seris lui G. Stirbey. 
Ea a atlat prin Comşa lucruri interesante. Ştiam că 
Comşa era, <în misiune» la Berna : Take nu uită priete- 
nii; iar banii, pentru misiuni de genul acesta, nu lip- 
sesc, Regele a avut momente de ezitare. — Brătianu, 
prin Stirbey, Pa amenințat cu abdicarea. Stelian a fost 

    

_ «Katzen»!). Ces malheureux, dont on ne soupeonnait ni l'exis- tence, ni Je lieu de dâtention, souffrent de mistre affreuse. Beaneoup sont morts! Cisek leur a entendu dire qu'ils onţ souvent aval du vinaigre pour «<resserrer leur estomace». Un pain de contrebande, 8 kronen. Il y a des Juifs roumains iîn- tern6s aussi lă-bas. De Wien, de partout on les a secourus et souvent mis en libertâ, Je cours ă la Croix Rouge : nous envoyons mille couronnes et des caisses de galettes. 
La folie plâbiseitaire de Lupu produit ses effets. Cerna- teseu menace les magistrats de les faire deplacer. A. Pitesti, le chef de police a dit au genâral Ghiţescu de faire bien aţ- tention ă lui, car îl suit une politique «econtraire» ă PAlle- magne. Le gânâral a râpondu: «Je suis la politique de mon chef!» 

: 
La princesse Marthe a &erit ă G. Stirbey. Elle a appris par Comşa des choses întâressantes. Je savais qua Comşa ctait cen mission» ă - Berne; Take n'oublie pas ses amis st Vargent: pour les missions de ce genre ne manque pas. Le Roi a eu des moments d'hâsitation; Bratiano «par Stirbey» Ya menacâ de Pabdiauer! 

: 

19
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numit ministru în talia : aşa se explică telegrama că 
“Ghika va continua să locuiască la Roma. 

— Azi dimineaţă Maimaroiu şi Ciocârdia îmi spun: 
Împăratul e în România şi a fost eri la Curtea, de Ar- 

peş. Nu credeam nimic.  Astă-seară, întâlnesc la d-na 
Lydia Filipescu pe colonelul Sturdza, care nu-ţi face nici 
o plăcere să-l întâlneşti undeva. El îmi confirmă că Im- 

păratul a fost la Curtea de Argeş şi a petrecut noaptea 

în vagonul său, în apropiere de gara de Nord, venind 
de pe frontul din Transilvania. Pleacă la Sofia ? Linia 

Giurgiu foarte păzită. Şi Lupu Kostake nu Ia văzut! 
Niciodată nu se va consola, de aceasta... 

22 Septembre. — Jurnalul confirmă că Impăratul a 
fost alaltăeri la Curtea de Argeş; un ofiţer, d. Klein- 
schmidt, l-a văzut la Giurgiu. 

— Mehedinţi îmi comunică o ştire care, ori cât de 

necrezut ar părea. cadrează foarte bine cu atmosfera lo- 
cală : un ofițer de poliție german î-a perchiziționat alal- 
tăeri casal... Nu i sau perchiziționat hârtiile, nici nu 
i Sau pus chestiuni... Mai de mult, Carp ceruse lui Me: 
hedinţi să serie o carte contra Regelui Carol. Refuz. 

  

Stelian a €t6 nommâ ministre en Italie: cela explique la 
dâpâche que Ghika continuera de resider ă Rome. 

Ce matin Maimarolu, Ciocardia me disent: /'Empereur 
est en Roumanie et a 6t6 hier ă Curtea de Arges. Je nen 
croyais rien. Ce soir je rencontre chez Lydie Philipeseu le 
colonel Sturdza, qu'on ma pas de plaisir ă trouver quelque 

part. Il me confirme qne !Empereur a âts ă Curtea de Arges 

et a pass la nuit dans son train dans les environs de la 
gare du Nord, venant du front de Transylvanie. Se rend-t-il 
â Sotia ? La ligne Giurgiu 6tait trâs gardâe. Et Lupu ne la 
pas vu! Jamais il ne s'en consolera... 

22 septembre. — Le journal confirme que l/Empereur a 
6t& avant hier ă Curtea de Arges et un officier, Mr. Klein- 

schmidt, Ya vu ă Giurgiu. 
Mehedinţi me communique une nouvelle qui, pour pa- 

raître invraisemblable, ne cadre pas moins avec Patmosphăre 
locale: un officier de police allemand a fouill6 avant-hier sa 
maison ! On n'a pas perquisitionn€ ses papiers, ni pos6 des 

uuestions.... Dans le temps, Carp avait demand ă Mehedinţi 
6crire livre contre Roi Carol. Refus.
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— Pe irontul de Vest, mare luptă (a treia în Flan- 
dra) pe un front de 12 km. Buletinul ne spune că suece- 
sul primei zile a fost de partea Germaniei. 

— In România e aşteptat şi Impăratul Carol. Că- 
lătorie în aceleaşi condițiuni ca pentru Împăratul 
Wilhelm. 

— Horstmann îmi trimite «Norddeutsche Allgem. 
Zeitung», care reproduce textul adevărat al răspunsului 
dui Wilson la nota Papei şi versiunea cu neruşinare fal- 
şificată a Agenţiei Havas. Am trimis câteva fructe d-nei 
Lisette Greceanu. Ea îmi răspunde pe o carte de vizită 
«Madame Paul Greceanu, geboren Prinzessin Ghika»; şi 
când îmi aduc aminte că Paul, foarte francofil, refuzase 
orice colaborare politică din cauza, politicei mele germa- 
nofile! 

23 Septembre. — Comunicatul anunţă ruperea fron- 
tului rus la Iacobstadi (la nord de .Frederickstadt pe 
Dvina), ocuparea acestui însemnat cap de pod precum şi 
a oraşului. Fluviul n'a fost încă trecut, ceeace dă de 
presupus că va fi menţinut ca delimitare a noului front. 

  

Sur le front Ouest, grande bataille (la 3-e de Flandre) 
sur un front de 19 km. Le bulletin tient que le succăs de ce 
premier jour a 616 du cstâ allemand. 

On attend en Roumanie aussi l!'Empereur Charles. Vo- 
yage dans les mâmes conditions que pour l/'Empereur 
“Guillaume. 

Horstmann m'envoit la «Norddeuisehe Allg. Zeitung» 
-qui donne le texte vâritable de Ja r&ponse de Wilson ă la 

note du Pape et la version impudemment falfifite par la- 

'gence Havas. 
Envoy6 quelques fruits ă Lisette Greceanu. Elle me râ- 

pond sur une. carte de visite libellâe «Madame Paul Greceanu, 
geboren Prinzessin Ghika». Et je me rappelle que tout en 
restant bon conservâteur, Paul, trăs francophile, avait, refus6 
toute collaboration politique ă cause de ma politique fidele 
aux Puissances Centrales! 

23 septembre. — Le communigu€ annonce la rupture. du 

front russe ă Iakobstadt, la prise de cette importante tâte de 
pont et Poecupation ce la ville. Le fleuve n'est pas franchi, ce 
-qui laisse ă supposer du “il sera maintenu cornme dâlimitation 
du nouveau front.
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— Nota Împăratului Carol ca răspuns la aceea a. 
Papei este bine venită. Ca latură politică ea pune, pe 
cât se pare, peprimul plan desarmarea, reciprocă şi sue. 
cesivă, libertatea mărilor şi arbitragiul şi, pe aceste baze, 
căutând a găsi soluţiunea chestiunilor pendinte şi ridi-. 
cate de acest războiu, | 

24 Septembre. — Impăratul Wilhelm a părăsit eri 
România, după ce a vizitat Sinaia. Sosind din Riga prin 
Vâreiorova, a fost la Curtea de Argeş; a petrecut noap- 
tea de Joi spre Vineri în trenul săi, gara de Nord; a. 
trecut apoi la Giurgiu; pe Dunăre până la Cernavoda,. 
unde a văzut podul; în urmă pe frontul Siret şi de aci 
la Sinaia. 

Singurul Român pe care l-a văzut a fost 'Tzigara,. 
care l-a primit la Curtea-de-Argeş. Lupu Kostake n'a 
ştiut nimic şi, după părerea lui, vizita <în astfel de con- 
dițiuni» n'a adus'nici un bine, Impăratul «nepromiţând! 
nimic». Dânsul era foarte umilit. Niciodată nu va ierta 
lui Tzigara faptul că Mareșalul, recomandând cea mai: 
absolută disereţiune, 'Tzigara a observat-o chiar faţă de el. 

Tzigara spune că Impăratul e persoana cea mai a- 
mabilă din câte a întâlnit. N'ai crede că ai în faţă o. 
  

La note de TEmpereur Carl en râponse au Pape est de 
belle venue, Comme politique elle semble mettre au premier: 
plan le desarmement r&ciproque et successif, la libert6 des. 
mers et larbitrage; et, sur ces bases, trouver la solution des 
questions pendantes et soulevâes par cette guerre. 

24 septembre. — I/Empereur Guillaume a quitt6 hier la: 
Roumanie aprăs visite ă Sinaia. Arrivanţ de Riga par Vâr- 
ciorova, a 6t6 â Curtea de Arges; pass la nuit de jeudi ă 
veridredi dans son train Gare du Nord ; passe par Giurgiu ;: 
fait le Danube jusque Cernavoda; vu le pont; &t6 sur le front 
Sereth; puis Sinaia. 

Le seul Roumain qu'il ait vu est Tzigara, qui a fait les 
“honneurs de Curtea de Arges; Lupu Kostake n'a rien su ;: 
aussi, ă son avis, la visite «dans de pareilles conditions» a. 
nui (7), PEmpereur «n'ayant rien promis». II 6tait tres mor- 
tifi6. Il ne pardonnera pas ă Tzigara que le marâchal așanţ 
recomimande€ la plus absolue diserâtion, Tzigara lait observâ- 
mâme vis-ă-vis de lui, Tzigara dit: Empereur est Fhomme lo: 
plus aimable qu'il aiţ rencontrâ; en rien on ne sent le jeu de
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<Majestate». E documentat, familiar, cu priviri gene rale asupra tutulor chestiunilor, Admiră pe ţăranul ro- mân. În. orice lucru, convins de superioritatea, poporu- 
lui nostru asupra, poporului bulgar. Ţara i sa părut foarte frumoasă; poziţia Curţii-de-Argeş, cu totul ocei- 
dentală; nimic asemănător cu Orientul, Dunărea nu poate 
rămâne fluviul pe malurile căruia un călător nu poate 
Poposi tără să primească un glonţ de puşcă; el trebuie să devină un al doilea Mississipi. Ce însemnează aci Du- 
nărea bulgară, dincolo Dunărea, sârbă, mai departe ro- mână sau ungară? Comisiunea dunăreană poate sau 
trebuie să rămână, însă de ce să nu se deschidă o cale 
peste lacurile de pe ţărmul drept ? Adresându-se Yeld- 
mareşalului: «Ar trebui să faceţi această lucrare». Mac- 
kensen: «Majestatea Voastră să-mi dea prizonieri şi o. 
fac». De două ori spune: «Cum a putut Regele vostru să 
facă ce a făcut? Lipsă de caracter sau „mare prostie?» «Natură influențabilă şi anturaj rău», răspunde 'Tzigara. 
Mackensen a încercaţ să aducă laude lui Carp. Impăra- tul (făcând gestul monoelului): «Il cunose bine, dar... 
prea bătrân!» 

— Vizita neaşteptată a lui Konradsheim, care se re- 
  

la «Majeste» ; documents, apercus sur toutes les questions, familier. Il admire le paysan roumain. En toutes choses cou- “vaineu de la supâriorit€ de notre peuple sur de peuple bul- gare. Le pays lui a semblă trâs beau ; le site de Curtea de Arges bien occidental, rien de POrient. Le Danube ne peut rester le fleuve sur les bords duquel un voyageur ne peut aborder sans recevoir un coup de fusil; îl doit devenir le 
Mississipi; que signifie iei Danube bulgare, lă Danube serbe, ailleurs roumain ou hongrois? La commission danubienne peut ou doit rester, mais pourguoi ne pas ouvrir une voie ă travers les laes de la rive droite? Au Feldmartchal : «Vous deviez faire ce travail». — Mackensen: «Que Votre Majeste me donne des prisonniers et je le fais!» — Par deux fois: «Comment votre Roi a-ti] pu faire ce qu'il a fait? Absence 
de caractere ou grande bâtise 3» — Tzigara: «Nature influen- cable et mauvais entourage». — Mackensen a essay6 de faire Bloge Carp. I'Empereur: «Je le connais bien (il a fait le este du monoele), mais trop vieux!» | 

Visita inattendue de Konradsheim, qui revient, de Wien,
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întoarce dela Viena, unde n'a petrecut: «Trebuie să 
mărturisesc că mi-a fost foame tot timpul». (Din aceste 
crâmpeie de vorbe îşi poate cineva da seama cât de mult 
dorinţa de a face pace stăpâneşte pe cei de acolo!) Con- 
tele Czernin l-a însărcinat să-mi exprime complimentele 
sale şi să-mi spună cât ar dori să vorbească cu mine. 
N'aţi voi să reluaţi chestiunea acelei nenorocite călă- 

torii întrerupte? Cât timp nu se repară greşeala la, Berlin, 
nu mă voiu elinti din loc. Konradsheim revine în cursul 

conversaţiunii şi-i spun «a merge numai la Viena, ar în- 

semna, o accentuare pe care doresc so evit şi de altmin- 

teri, sunt convins că nu mi sar elibera pașapoarte». — 
Păcat ! repetă el. | 

— Am uitat să notez eri:Praschma, plecând azi pen- 
tru sesiunea Reichsţagului, am fost eri la biuroul său 
spre a-i comunica informaţiile culese dela Comşa asupra 

şovăirilor Regelui. I-am desvoltat din nou teza mea, 

care a fost bine primită de el: «A face pace cu şi prin 

dinastia noastră. Această pace cu România oficială este 

singura care ar putea pricinui o spărtură în Antantă». 

  

cu îl ne s'est pas amus6: «Je dois avouer que jai eu fain 
tout le temps» (Par ces petits apercus on se rend compte 

combien le desir de faire la paix domine les gens!). Le compte 
Czernin Pa charg6 de ses compliments pour moi et de me 

dire combien îl aimerait causer avec moi. — Konradsheim : 

«Est-ce que malheureux voyage interrompu, vous ne vou- 

driez pas le reprendre?» — Je lui r&ponds: «A moins que de 

Berlin on ne râpare la maladresse, je ne bougerai pas». — 

Konradsheim revient dans le cours de la conversation et je 

lui dis «aller rien qu'ă Wien, ce serait marquer une accentua- 

tion que je dâsire 6viter et, d'ailleurs, je suis persuade que 

je n'aurrais pas de passeports». — Lui: encore une fois: «C'est 
dommage.....» 

Onbli€ de noter hier: Praschma partant pour la session 
de Reichstag aujourd'hui, fai 6t6 hier ă son bureau lui cora- 

muniquer le renseignement qu'on avait eu par Comsa sur 

les hâsitations du Roi. Je lui ai de nouveau dâvelopp6 ma 
th&se qui trouve chez lui bon accusil: «faire la paiz avec et 
par notre dynastie. Cette paix avee la Roumanie officielle 

est la seule qui puisse faire brâche dans VEntente».
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— Am remis lui Horstmann o notiţă asupra compo= 
ziţiei liberale a principalelor organe administrative, 
care dă destul de limpede publicului impresiunea dura- 
bilităţii şi forţei liberalilor în toate timpurile. 

25 Septembre. — Dare de seamă oficială despre că- 
lătoria Impăratului în ziarele de azi dimineaţă. 

In oraş, lumea e neliniştită de prezenţa 'Țarului 
Bulgariei şi celor doi fii ai săi, sosiți la Cernavoda; pentra 
a saluta pe Impăratul. Această vizită e socotită ca o 
manifestaţiune a pretenţiunilor Bulgariei faţă de Ro- 
mânia. 

Impăratul a pronunţat la Focşani, înaintea trupe- 
lor, cuvinte aspre pentru «Hohenzollernul necredincios, 
care, urmând unui mare Domnitor înzestrat cu calităţi 
nobile, n'a voit să-i cunoască tradiţiunile de fidelitate». 

Cred totuşi că va fi posibilă o înţelegere cu dinastia 
noastră. 

Se cunoaşte textul autentic al răspunsului Germa- 
niei către Papa. Răspunsul e dat de Cancelar, iar nu de 
Impărat, ca în Austria. Fondul, în ceeace priveşte des- 
armarea, arbitragiul, libertatea mărilor, este. acelaş; 
însă se mai adaogă două afirmaţiuni: 1) Impăratul până 

  

Remis ă Horstmann notice surla composition liberale de 
nos principaux organes administratifs, ce qui donne trop 
clairement au public impression de la perennită et de la 
force des libâraux par tous les temps... 

25 septembre. — Compte-rendu officiel du voyage de 
YEmpereur dans les journaux de ce matin. 

En ville on est inquiet de la prâsence du 'Tzar de Bulga- 
rie et des deux fils venus pour le saluer â Cernavoda, et on 
veut y voir une manifestation affirmant les prâtenţions bul- 
gares sur la Roumanie. I'Empereur a prononce ă Focșani, 
devant les troupes, des paroles dures pour «le Hohenzollera 
infidele qui, suceâdant ă un grand Prince aux nobles pensâes, 
n'en a pas connu les traditions de fidâlitâ». 

Je crois dans le troisieme dessous toute possibilit6 d'ac- 
commodememt avec notre dynastie !.., 

On a le texte authentigue dela r6ponse de 1 Allemagne au 
Pape. Ce n'est. pas PEmpereur comme en Autriche, c'est le 
chancelier qui râpond. Le fond, quant au dâsarmement, ar- 
bitrage, libertă des mers, est le mâme, Mais îl y a en plus
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în cel din urmă moment a sperat că va, putea menţine 

pacea; 2) Impăratul are tot poporul cu dânsul în do- 

rinţa efectivă de pace şi el răspunde de acord cu Parla- 

mentul său (in engster Fiihlung mit der Vertretung des 
deutsehen Volkes). 

E răspunsul la nota americană, care voeşte să sta- 

bilească o distineţiune între poporul german şi dinastie. 

— D. de Below, fost ministru la Sofia, dejunează 

la mine fiind adus de Horstmann. El reprezintă, ered, 

Crucea-Roşie pe lângă «Milităr-Verwaltung». Vorbeşte 
perfect franţuzeşte; în 1913 a fost în treacăt la Sinaia; 

pe timpul lui Leyden a făcut vremelnic parte din lega- 

ţiune. Vorbim de o mulţime de persoane cunoscute de 

amândoi. Are straşnică ideie de Lady Beatrix Barclay, 

de drăgăstoasă amintire. Când erau mai tineri, Barclay 

a suferit; mult de poznele soţiei sale. Au părăsit repede 
Madridul şi în condițiuni supărătoare pentru ea. 

In 1898, Drummond Wolff era ambasador în Spa- 
nia. Primind într'o dimineaţă mai multe depeşi urgente, 

se coboară în cancelarie să caute cifrul. Tablou: Ameri- 

  

deux affirmations: 1) L'/Empereur jusqwâ la dernitre minute 

a espâre garden la paix; 2) 'Empereur a tout son peuple der- 

riere lui, dans Je dâsir effeetit de paix, ef !Empereur repond 
d'aceord avee son Parlement (in engster Fiihlung mit der 
Vertretung des deutsehes Volkes). 

C'est la reponse ă la note amâricaine qui veut toujours 

stablir une distinction „entre le peuple allemand et la 
Dynastie. 

Mr. de Below, ancien ministre ă Sofia, d&jeune avee moi, 
amen6 par Horstmann. Il a les insignes de la Croix Rouge 
et la reprâsente. je crois, 4 la Milităr-Verwaltung. 

Parle parfaitement le francais ; a ât6 en 1913, un instant, 

a Sinaia ; a passag&rement fait partie de la l&gation du temps 

de Leyden. Nous parlons de foule de gens connus en commun. 
Il a une terrible idâe de Lady Beatrix Barclay d'amoureuse 
mâmoire. Lorsqu'ils 6taient plus jeunes, Barclay a beaucoup 
sonffert des frasques de sa femme. Les Barclay ont quitte 
Madrid rapidement et dans des coriditions fâcheuses pour la 

dame. En 1898, Drumond Wolff 6tait ambassudeur en Es- 
pagne; recevant de grand matin des depâches urgentes, îl 

descend, en pantoufles, ă la chancellerie, chercher le chiffre;
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cana, întrebuinţând chei falşe, copia rapoartele engleze pentru a le trimite la Washington. Şi, adaogă Below: «Fericitul bărbat al unei astfel de femei a continuaţ să rămână în carieră». 
— Mavrojany află dela, Neniţesecu că o nouă ofen- sivă se pregăteşte contra Moldovei. Dealtfel, trenurile obişnuite în direcţiunea Buzău nu sunt restabilite, 
21 Septembre, — Obişnuiţi eu marile evenimenţe mi- litare, comunicatele celor din urmă două zile ne par ne- însemnate, cu tot atacul reînnoit cu tărie al Englezilor în Flandra. Tunurile lor par'că se perfecţionează din zi în zi mai mult. Ostanda a fost bombardată şi de pe uscat şi de pe mare. 
— Împăratul a admirat mulţ minele dela Slănic. A ținut o cuvântare pentru a, lăuda munca ce se depune acolo. Horstmann mi-a spus ce impresie mare a făcuţ Slănicul, 

Impresiuni asupra voiajului Impăratului. In lagă- rul carpist mare consternare. Cei exageraţi, ca Golescu, exclamă : «Semn rău de toţ pentru ţară ! Impăratul a 

  

tableau : lAmeriecaine, ayant de fausses cls, copiait les rap- ports anglais pour les envoyer ă Washington. Et, ajoute Be- low : on a gardâ dans la carriere Vheureux mari d'une pareijle femme. 
Mavrojany tient de Neniţescu (par Maltezeanu) qwune notvelle offensive se prepare contre la, Moldavie. Dailleurs, les trains habituels dans Ja direction Buzau ne sonţ pas r6- tablis. 

. 21 septembre. — Habituâs aux gros 6vânements mili- taires, les communiquâs des deux derniers jours nous parais- sent quelconques, malgrâ Pattaque fermement renouvelte des Anglais en Flandre. Leurs canons semblent se perfectionner -chaque jour davantage. Ostende ayant 6t6 bombardă de terre ei de sur mer, i 
V'Empereur a beaucoup admirâ les mines de Slănic. II y a tenu un speech pour louer la besogne qui s'y accomplit, Horstmann m'a dit combien Slanic avait fait impression. Impressions sur le voyage de „VEmpereur. — Dans le camp carpiste, grande mortifieation. Les exagârâ comme Golesen: «Semn. rău de tot pentru ţară; Impăratul a fost la.
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tost la Slănic, la Câmpina şi n'a chemat pe Carp !» Lupu 

este plouat. El nu poate erta lui Tzigara disereţiunea 

observată faţă de dânsul. Mulţi sunt neliniştiţi de pre- 

zența lui Ferdinand al Bulgariei la Cernavoda. De ce 

wa salutat pe Impărat la Rusciuk, ci tocmai în mijlocul 

Dobrogei ? (V. 5 Oct.). Discursul dela Focşani e inter- 

pretat în sensul că niciodată dinastia nu va îi iertată. 

Şi cu toate acestea, încep a deveni numeroşi acei cari 

găsesc Regelui Ferdinand scuza că, fiind Rege consti- 

tuţional, nu putea să facă altfel. 
— Prințul August Wilhelm al Prusiei, care a, repre-. 

zentat pe Impăratul la înmormântarea Reginei Eleono- 

ra, se află în Bucureşti. Tzigara va fi primit azi. Eri, 

Feldmareşalul a vizitat cu dânsul oraşul. 

— Sa găsit o broşură din 1914 a lui Crivăţ. Auda- 

ces fortuna juvat ! Acest domn, care terorizează astăzi 

pe profesori. era în Sept. 1914 un acţionist fervent care 

găsea că: «România ar face o crimă faţă de neamul ro- 

mânesc dacă n'ar grăbi intrarea sa în acţiune». Dar a 

găsit, cu Virgil Arion, drumul său spre Damasc! 
  

Slănic, la Câmpina şi ma chemat pe Carp» — Lupu est pe- 

naud. Il ne pent pardonner ă Tzigara la diserttion observte 

vis-ă-vis- de lui. Beaucoup sont inquiets de la presence de 

Ferdinand de Bulgarie ă Cernavoda. Pourquoi na-t-il pas sa- 

lu6 PEmpereur ă Rusciuk, mais en pleine Dobrogea? (V. 

5 oet.). 

Le discours de Focşani est interpret€ comme. lafirma- 

tion qu'on ne pardonnera jamais ă la dynastie. Et pourtant, 

commencent ă âtre nombreux ceux qui trouvent-au Roi Fer- 

dinand Pexzeuse que, comme Roi constitutionnel, îl ne pouvait. 

pas faire autrement. 

Le Prince Augugte-Guillaume de Prusse, qui avait repr6- 

sent PEmpereur aux funtrailles de la Reine El6onore, est ă. 

Bucarest. Tzigara sera recu aujourd'hui, Hier, le Feldmare- 

chal Va promen€ dans son auto en ville. 

On vient de dâcouvrir une brochure de 1914 du nomm& 

Crivetz. Audaces fortuna juvat. Le Monsieur qui terrorise 

aujourd'hui les professeurs, grâce ă son beau-frăre Virgile, 

&tait en septembre 1914 un pur actionniste qui trouvait que: 
«România ar face o crimă faţă de neamul românesc dacă. 

mar grăbi intrarea sa în acţiune». Il a trouvă, avec Virgile,. 

son chemin de Damas!
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29 Septembre. — La dejun, Spiess şi maiorul Heitz, 
care conduce Primăria din Bucureşti, eu Stirbey şi Ver- zea, care dorea să cunoască pe Spiess, 

Vorbind despre bătălia dela Marna, — după care, 
şi Francezii şi Germanii se retrăgeau fără a fi urmăriţi, 
Francezii revenind cei dintâi din eroarea lor, — Heitz,. 
care era împreună cu Falkenhayn, ne spune: "Trupele 
germane nu mai aveau nici o coeziune şi marele Stat- 
Major a transmis prin colonelul Hentsch două ordine : 
retragere sau continuarea ofensivei, Hentsch, judecând 
situaţia, rea, din cauza pierderii oricărei legături între: armate, a remis ordinul de retragere. Acesta e motivul 
pentru care Împăratul i-a acordat, în România, ordinul : 
“Pour le Merite», singura distineţiune relevată de ziare: 
printre decoraţiile acordate în România, 

— Stauss, care a venit cu prilejul vizitei imperiale 
la Câmpina crede că singurele obstacole sunt: chestiuni 
personale ale lui Lloyd George în Anglia şi Poinear6- în Franţa; apoi, temere din partea oricărui guvern rus: 
de a licenţia armata, — soldaţii-ţărani deveniți liberi şi 
gata, în orice moment a cotropi proprietăţile particulare. 
    

  

29 septembre, — Eu â dtjeuner Spiess et major Heitz, qui dirige notre Mairie de Bucarest, avee Stirbey et Verzea qui desirait connaftre Spiess. En causant de la bataille de la Marne, aprăs laquelle Francais et Allemands se reliraient sans poursuite, les Francais revenant les premiers de leur erreur, IHeitz, qui 6tait avec Falkenhayn, nous dit: Les trou- pes allemands n'avaient plus aucune cohâsion ete grand Etat: Major a dâpâch6 le colonel] Hentsch porteur de deux ordres : retraite ou continuaţion de offensive, Hentsch, jugeant la 
situation mauvaise, â cause de la perte de toute liaison entre 
les armâes. a remis Pordre de retraite. C'est la raison pour laqueile YEmpereur lui a remis en Roumanie ordre «Pour 
le Merite», la seule distincțion que le journal ait relevâe parmi 
les dâcorations accordes en Roumânie. Je donne Lexpliea- tion pour ce qu'elle vaut. , 

— Stauss qui est venu un instant pour accompagner la vi. 
site imperiale a Campina, croit que les seuls obstaeles sont: 
duestions personnelles de Lloyd George en; Angleterre et de 
Poinear€ en France, dont carritre brise, vie en danger, — et: crainte de tout gouvernemenit russe de licencier Parmâe, les 
soldats-paysans devenus libres €tant toujours prâts â se ruer 
sur proprites particuliăres.
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'Tot prin Stauss (Brănişteanu-Verzea) s'a avut impresia 
că Impăratul este ferm hotărât a nu ierta nici Regelui 
nostru, nici dinastiei. De altminteri, Arion afirmă că în 
textul german al cuvântării Impăratului la Focşani, Re- 
gele Ferdinand este arătat ca : «cel din urmă Hohenzol- 

lern care a domnit !...» Nam controlat. | 
1 Octombre. — La Club, Bărbulescu îmi comunică, cu 

indignare şi alţii îmi confirmă (Dobrescu), că Wach- 

mann (ofiţer dezertor), a fost numit director la Banca 
Naţională, iar mica can... de Barnowski, director la Băn- 

cile Populare. Veşnie sistemul colectiviștilor... «Moldo- 
va» (gazeta) este pepiniera care a produs roadele. cele 
mai frumoase !... | 

— Baronul de Witeleben şi un director dela «Dresde- 
ner Bank» îmi fac o lungă vizită, în cursul căreia aflu 
că operaţiunea proiectată a bonurilor ce voia, să emită 
Banca Naţională nu e încă hotărâtă, şi că cercurile fi- 
nanciare sunt neliniştite în ceea ce priveşte emisiunea, 

— dacă ar lua o extensiune mai mare, — a biletelor Băn- 

cei Generale. 

  

Tounjours par Stauss (Branisteanu-Verzea) on a eu Pim- 
pression que Empereur est fermement dâcid6 ă ne pas par- 

donner ă notre Roi ni ă sa dynastie. Arion, d'ailleurs, affirme 
que dans le texte allemand du discours de lEmpereur ă Foc- 
sani, le Roi Ferdinand est design «le dernier Hohenzollern 

qui a regn6...» Je n'ai pas contrâl6. 

1-er octobre. — Au club c'est avec indignation que Bar- 

buleseu me communique et d'autres me confirment (Dobrescu 
qui le tient de Maltezeanu) qw'on a nomm6 Wachmann (0f- 
ficier dâserteur) directeur ă la Banque Nationale et la petite 

can... de Barnovski direcțeur das Bananes Populaires. C'est 

toujours la systâme des collectivistes... La «Moldova» 
est la pâpinidre qui a produit encore les fruits les plus 
plantureux! 

Le Baron de Witzleben et un directeur de la Dresdner 
Pank me font une longue visite, au cours de laquelle jap- 

prends que l'opâration projette des bons que voulait emettre 

la Banque Nationale n'est pas encore dâcidâe et que les cereles 
financiers sont inquiets au sujet de l'6mission — si elle s'6 

1endait encore — des billets de la Banque Gânârale,
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2 Octombre. — T'aigara vine să-mi ceară lista celor cari au fost la dejunul meu; 'Tiilff, guvernatorul, voind a-mi întoarce invitaţiunea, deşi a mea nu era decât o. replică. EI se războeşte din ce în ce mai mult cu Lupu. Lupu «ganz versehnupft» : n'a văzut încă pe Maclken- sen, cu toate că i-a cerut să] primească, şi apoi vizita aceasta a Împăratului, la care dânsul n'a luat parte... Tzigara mai adaogă : poliţia germană, afirmă că dis- cursul Împăratului trebuie să ne apropie, pe Carp şi pe mine, din moment ce soarta, dinastiei e pecetluită. — Horstmann şi Below la dejun. Nimie particular; afară de faptul că venind vorba de d-na Sturdza, Horst- mânn a spus: «nu e mama, faimosului colonel2» Desous- tul ce a arătat dânsul, pronunțând termenul acesta «fai- Mos», nu se poate reproduce. Horstmann mi-aduce un extract din «Gazette de Lausanne» relativ la, reformele agrare (?) dela Iaşi. 
— Maiorul Herwarth von Biitenfeld dela O. K. M. vine să mă consulte în mod discret, Dânsul, de aseme- nea, admiră ţara şi doreşte să se fixeze aici: ar voi să ştie dela mine, dacă trebuie să primească oferta făcută de «Deutsche Bank» — după terminarea, războiului — 

2 octobre. — Tzigara. vient me demander la, liste de ceux qui ont 6t€ â mon dâjeuner Tiilff, le gouvernenr Youlant me rendre la politesse, alors que mon invitation n'6tait qv'une replique. — Il est de plus en plus en petite guerre latente avec Lupu. Lupu, «ganz versehnupft>—il n'a pas encore vu. Mac- kensen, malgrâ qu'il lui a fait, demander de le recevoir, — et puis cette visite de VEmpereur dont il n'a pas 6t6.— Du mâme: la police allemande affirme que le diseours de !Em- pereur doit nous rapprocher, Carp et moi, du moment que le sort de la dynastia est scelle, 
Horstmann et von Below ă dejeuner. Rien de partienlier, „Sinon que parlant de M-me Sturza, Horstmann a dit: «N'est- ce pas la mere du fameux colonel»? Le dâdain qu'il avait dans ce «fameux» n'est pas ă reproduire. — Mr, Horstmann m'apporte un extrait dela «Gazette de Lausanney avec les râ- formes agraires (7) de Iassy.—Le major Herwarth von Bitten- feld de VO. K. M. vienţ me consulter diserâtement. Lui aussi admire le pays et veut se fixer ici. I] voudrait savoir de moi sil doit accepter les offres de la «Deutsche Bank» __ pour 
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sau aceea făcută de «Disconto», rivala sa. Are haz, însă e 
«caracteristic, | 

5 Oetombre. — Alaltăeri, Ledebur a spus lui Stirbey 

— această ştire din sursă austriacă pare a nu fi o sim- 

plă vorbă de complezenţă — că Impăratul nu se aştepta 

„de loc să întâlnească la Cernavoda pe Regele Ferdinand 

al Bulgariei şi că această întâlnire afară din program 

la plictisit, 

Astăzi. Teigara îmi confirmă că Împăratul, care 

trebuia să vadă săpăturile archeologice din Dobrogea, 

aflând că 'Țarul îl aştepta—şi încă cu un dejun, în tim” 

pul căruia ar fi toastat «pe pământul Dobrogei liberate» 

—s'a grăbit să se oprească în mijlocul Dunărei şi să nu 

sosească la Cernavoda decât pentru a schimba un salut 

şi a trece repede înainte, pentru a nu eşi din program. 

«Şi. adaogă Tzigara, Impăratul a dejunat în trenul său 

la Feteşti, iar celălalt şi-a înghiţit singur dejunul». De 
altfel, Moos, în congediu pentru 48 ore, îmi “spune că 

Ferdinand a vizitat Constanţa, dându-se drept suveran 

al! acestui ţinut, însă, adaogă Moos: «Aceşti murdari 

  

aprâs la guerre — ou de la <Disconto», sa rivale. Cest amu- 

“sant, mais caractristique, 

5 octobre. — Avant-hier Ledebur a dit ă Stirbey — cette 

source autrichienne garantit que c'est pas un propos de com- 

plaisance — que P!Empereur ne s'attendait pas du tout ă voir 

â Cernavoda le Roi de Bulgarie et que cette rencontre, qui 

m'âtait pas dans le programme, Pa ennuyâ. — Aujourd'hui, 

“Tzigara me confirme que lEmpereur, qui devait voir les 

fouilles archâologiques de Dobrogea, ayant appris que le 

“Tzar Pattendait — et encore avec un dâjeuner au cours du- 

quel il aurait toastâ «sur le sol de la Dobrogea dâlivrâe», s'est 

.empress6 de s'arrâter en plein Danube et de n'arriver ă Cer- 

navoda que pour 6changer un salut et filer pour ne pas d6- 

ranger le programme. Et, ajoute Tzigara, PEmpereur a d6- 

jeun dans son train ă Fetesti et Vautre a aval seul son d6- 

seuner. Dailleurs Moos, en cong6 pour 48 h., me dit que Fer- 

dinand a visit Constantza et s'y est montră en souverain du 

pays; mais, ajoute Moos: «Ces sales sauvages n'auront ja-
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„sălbatici nu vor avea niciodată Dobrogea. Chiar de cu- 
rând, a, avut loe schimb de focuri între Germani şi Bul- 
gari în Dobrogea. 

Cari sunt proiectele militare ? Unii cred, că se pre- 
pară atacul în contra Moldovei. Moos îmi spune că acest 
atac sar face prin partea de jos a Dunării, unde, mă 
încredinţează dânsul, două corpuri de armată germane 
au. sosit. De altminteri, se observă tipuri de militari 
proaspeţi, şi dela Ploeşti mi se anunţă că acolo de ase- 
menea e o.mişcare continuă de soldaţi. Moos adaogă: 
«Pe Siret s'a pierdut 30.000 oameni. Generalul ucis era 
Wurtembergez». 

— Ostatieii, aleşi cu îngrijire, cu discernământul (7) 
care se ştie, au fost înştiinţaţi că în ziua qe 20 Oct. vor 
Îi expediaţi în Moldova. In ordinul trimis lui Pake se 
menţiona, ca ei să aibă proviziuni pentru 5 zile—mplăcut 
voiaj —bani şi îmbrăcăminte de iarnă. Printre cei din- 
tâi deportaţi, Băicoianu dela Banca, Naţională. — Oscar: 
Kiriacescu întrebând pe Neniţescu asupra numirii lui 
Wachmann, i-a răspuns : «Am apucat să promit lui Carp 
că-i voiu da delegaţie să gireze în locul lui Băicoianu, 
cât timp va fi împiedicat dela serviciu». Şi, pentru ca 

  

mais la Dobrogea. Encore râcemment îl Y a eu coups de fu- 
'sils entre Allemands et Bulgares en Dobrogea». 

Quels sont les projets militaires? Les uns pensent que l'at- 
taaue sur la Moldavie se prâpare; Moos me dit que ce serait 
alors par le bas Danube, oi, me confie-t-il, deux corps d'armâe 
allemands sont arrivâs. D'ailleurs, il Y a des types militaires 
nouveaux et de Ploesti on m'annonee que lă aussi il Ya 
grand va-et-vient de soldats. — Du mâme: on a, perdu 30.000 
hommes sur le Sereth, Le gânsral tu Gtait wurtembergeois. . 

Les otages, triâs sur le volet, avec le discernement (7) 
que Lon sait, ont 6t6 avertis que le 20 octobre on les exp6- 
diait en Moldavie. Sur Pordre envoye ă Pake, il 6tait dit 
qu'il fallait emporter les provisions pour 5 jours — agrâable 
voyage — et se munir d'argent et de vetements d'hiver. 
Parmi les premiers dâportâs, Baicoyanu de la Banque Na- 
tionale. Or, Kiriacescu Oscar ayant interrog6 Neniţescu au 
sujet; de la nomination de Wachmann, Neniţescu lui a dit: 
«am apucat să promit lui Carp că-i voi da delegaţie să gireze
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delegaţia să fie mai lungă, se expediază Băicoianu în 
Bulgaria! E ruşinos! Pe de altă parte, Lupu se laudă 
că a obţinut ca Emil Petrescu să rămână la Bucureşti; 
pe când Băicoianu, rare e mai puţin periculos, este 
exilat ! 

— La dejun, Austriacii: Col. v. Kontz, Konradsheim 
şi Czurezin. Toţi foarte încântați de succesul lui Czernin. 

Czernin a vorbit Miercuri la Budapesta la prânzul 
oferit de Weckerle, preşedintele consiliului. E] a desvol- 

tat cu dibăcie teza de răspuns Papei, însă: fraza finală 
este cea mai bună: «Noi înţindem mâna, dar ea nu va 
rămâne mult timp în aer; anul viitor, vom fi şi mai tari 
şi atunci condiţiunile noastre vor fi schimbate». 

— N'am avut «Pester Lloyd» dela 1 Oct. Ciorăneanu 
îmi spune că Appony a pronunţat la Cluj un discurs, în 

care ar fi spus că niciodată Ungaria nu va admite o ali- 
anță a României cu Austria şi că dânsa va reclama, o rec- 
tificare de frontiere ca să fie la adăpost de vreo altă 
invaziune. 

6 Oetombre. — Atacul englez a trebuit să fie foarte 

  

îu locul lui Băicoianu cât timp va fi împedicat de la serviciu», 
— et pour que la dâlegation soit plus longue, on expâdie Bai- 
coyanu en Bulgarie. C'est ignoble ! D'ailleurs Lupu se vante 
dWavoir obtenu qwEmile Petrescu restât â Bucarest, iandis 
que Baicoyanu, qui est de moins bonne prise, est exilâ! 

Eu ă dâjeuner les Autrichiens: Col. von Kontz, Konrads- 
heim et Czurezin. Tous trăs heureux du sucoâs de Czernin. 

Czernin a parl6 mercredi ă Budapest an dîner offert par 
Weckerl6, le prâsident du conseil. Il a dâveloppe adroitement 
la these de la r&ponse au Pape, mais la phrase finale est la 
meilleure: «Nous tendons la main, mais elle ne restera pas 
longtemrs em Pair; Vann6e proehaine nous serons plus forts 

encore et alors nos conditions changeront». 
Nous n'avons pas eu le «Pester Lloyd» du ler octobre. 

Ciorăneanu me dit qu'Appony a prononcâ ă Koloswar un 
„discours dans lequel il aurait dit que jamais la Hongrie ne 
souffrira une alliance de la Roumanie avec YAutriche et 
qu'elle râclamera une rectification de frontitres pour âtre ă 
Vabri d'une autre invasion. (V. notes 7 oct.). 

6 octobre. — I/attaque anglaise doit avoir 6t6 trâs vio-
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violent; 11 diviziuni angajate. A fost însă respins şi co- 
municatul de astăzi dă rezultatul ca o victorie serioasă. 

— Stoian pretinde că Lupu Kostake ar fi cerut ca 
traţii Noica, să verse 200.000 lei «pentru sărăci» dacă 
voesce să scape de deportarea în Bulgaria. In cele din 
urmă, tariful ar fi scăzut la o sută de mii. Fraţii Noica 
au istorisit acest şantaj lui Gostz, care aşteaptă întoaree- 
rea, lui Hentsch pentru a face scandal. Aceste indisere- 
țiuni au fost date la lumină de d-na B... dela Piatra. La 
Crucea Roşie, d-ria Sevescu ne spune că, într'adevăr, a- 
ceastă doamnă are atâta influenţă asupra medicului ge- 
neral, încât el se gândeşte, după războiu, să se fixeze în 
România. 

Din unele vorbe schimbate la Club, apoi din câteva 
rânduri ale lui Stirbey care se plânge de atitudinea du- 
bioasă a lui Lupu vis-a-vis de Ştefan Plessia, — e clar 
pentru mine că Lupu ia o parte activă la internarea 
unor persoane ca ostatici. 

7 Octombre. — Deşi zi de sărbătoare,  Dobrovici a 
venit dis de dimineaţă. Afacerea. ostaticilor a pus în 
mişcare pe toată lumea. 

Se ştie că Lupu e vârât până în gât şi se cere in- 
  

lente, 11 divisions engagâes. Elle a €ehou€ et le bulletin de 
ce matin donne ce râsultat comme une victoire s6rieuse. 

Stoian prâtend que Lupu Kostake ausait exig6 que les 
îr&res Noica donnent 200.000 lei «pour les pauvres» s'ils veu- 
lent €chapper ă la transportation en Bulgarie. On aurait fini 
par baisser le tarif ă cent mille. Les Noica ont racont ce 
-chantage ă Goetz, qui attend le retour de Hentsch pour faire 
du scandale, Ces indiserâtions ont 6t6 commises par M-me 
Blanetort de Piatra. A. la Croix Rouge, M-me Sevescu nous 
dit qweffectivement cette dame r&gne ă tel point sur le coeur 
du brave General-Arzt, qu'il songe, aprâs la guerre, â pren- 
dre sa retraite et ă se fixen en Roumanie. 

Des propos tenus ce soir au Club (Lupu a dit quiil avait 
sauv6 Simionescu et Christof !) et un billet de Stirbey qui 
a ă se plaindre de Vattitude douteuse de Lupu vis-ă-vis de 
St. Plessia, il est clair pour moi que Lupu prend une part 
active ă Yinternement de certaines personnes comme otageg! 

7 octobre. — Quoique ce fut jour de fâte, Dobrovici est 
venu de grand matin. I/affaire des otages excite tout le 

11
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tervenţia mea. Explie lui Dobroviei, cum sunt lăsat de 
o parte şi în imposibilitate de a da, o părere sau de a 
obţine un rezultat. Cu această ocaziune, Dobrovici îmi 
spune cât de mult l-a uimit ostilitatea ce manifestă Lupu 
faţă de tot ce mă atinge. Astfel: în afacerea «Viaţa», el 
a lucrat cu totul contrariu de ceea ce aşi fi voit să fac, 
pentru că : «d. Marghiloman vrea să-şi pună oamenii 
lui». A avut chiar îndrăsneala să spuie îanintea, lui Do- 
broviei, ofițerului german dela interne: «d. Marghilo- 
man vrea să facă politică chiar eu pâinea !» 

— Din «Echo de Bulgarie» poţi avea o ideie mai 
exactă de ce s'a petrecut la Cluj (v. 5 Oct.). 

Şedinţa, comiţetului Transilvaniei sub preşedinţia 
contelui Bethlen. Au vorbit miniştrii Apponyi şi Boeldis, 
In darea de seamă se găsese rezoluţiile votate : 1) Nici 
o legătură între Austria şi România ; 2) Rectificarea 
frontierei; 3) Popularea zonei-frontiere cu Secuii gră- 
niceri. 

Administraţia germană confiscând jurnalele cari 

  

monde; on sait que Lupu Kostake y est fourrâ jusqvu'au cou 
ef Lon reclame mon intervention. Jexpligue ă Dobroviei 
combien je suis battu en brâche et dans Vimpossibilite de 
donner un avis ou d'obtenir un râsultat. Lâ-dessus Dobrovici 
me dit combien il,a 6t€ 6tonn6 de rencontrer de /'hostilite 
chez Lupu, contre tout ce qui me touche. Dans V'aftaire de la 
«Viata», il a pris le contrepied de ce que je veux faire, par- 
ce que «Domnul Marghiloman vrea să-şi pue oamenii lui». [l 
a eu mâme le tonpet de dire devant Dobrovici ă Vofficier 
allemand qui est ă PIntârieur: «Mr, Marghiloman veut faire 
de la politique mâme avec le pain», 

Par V<Eeho de Bulgarie» on a une idâe plus exacte de ce 
qui s'est pass€ â Cluj (V, 5 oet.). Sâance du comită de la 
Transylvanie sous la prâsidence du comte Bethlen; ont parle 
les ministres Appony et Boeldis. Dans la forme enveloppee 
du compte-rendu on retrouve encore le fond des râsolutions 
vot6es: 1) Pas de lien entre PAutriche et la Roumanie par 
la forme du gouvernement ; 2) Rectification frontiâre ; 3) 
Peuplement de la zone-frontiăre par la population de Szekely 
-- «les graniceri». 

L'administration allemande ayant confisqus les journaux
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publicau darea de seamă exactă, dovedeşte ea că nu îm- părtăşeşte aceste vederi ? 
Tot dela Dobrovici ştiu că s'a încercat, să numească pe Donescu în consiliul municipal. 
— Războinicul Brancovan se află la Ewvian, bravând — după cum serie Stirbey — submarinele din lacul Ge- neva! E născut în 1875. In toate ţările aflate în război, oamenii de 42 de ani sunţ pe front. Singuri înflăcăraţii noştri naţionalişti sunt în vilegiatură în Elveţia, ! 
8 Octombre. — Tragedia cu ostațieii continuă.—Con- silierul Antoniade, care se recunoaşte culpabil numai de a fi publicat un studiu «filosofie» în contra, exelusivis- mului ştiinţei germane, na găsit la Lupu Kostake decât minciună şi făţărnicie. Este un țipăt general. Tzigara îmi spune că Lupu răspândeşte svonul că listele au fost făcute de el (Tzigara). Prefectul alergase la Telkmann pentru Bogdan-Duică, Motru şi Antoniade. Era convenit că 'Tzigara va fi convocat la conferinţă pentru apărarea acestor trei: plecând, imediat Lupu a încheiat lista «en tâteră-tâte» cu colonelul Şi nu a scos din ca decât pe Emil Petrescu. 

— Altă comedie desgustătoare cu catedrele la facul- tatea de medicină. D-ru] Antoniu îmi povesteşte cum, chemat de Crivătz(!!), care a început prin a-i aşterne că Senat, Cameră şi guvern sunt înlocuite prin consiliul permanent (Sihleanu, Oneiu, Orivătz) şi că ce fae ei, este definitiv făcuţ pentru regenerarea Universităţii; iar pe urmă, i-a spus că de catedra de neurologie nu este de vorbit, «pentru că este poruncă !» iar dacă vrea, să-şi aleagă, îi pune la dispoziţie ori o clinică infantilă, ori o 
III 

donnant le compte-rendu exact, prouve-t-elle qw'elle ne par- tage pas ces vues? Tonjours par Dobrovici je saig qu'on a voulu lui fourrer Doneseu dans le consei] municipal ! Le sguerrier Brancovan est A Evian, bravant, comme Vecrit Q. Stirbey, les sous-marins du lae de Genâve! Brancovan est nâ en 1875: dans tous les pays en guerre, les hommes de 42 ans sont sur le front, seuls nos fougueux na. tionalistes font de la, villegiature en Suisse ! 
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catedră de terapeutică, ori cursul de anatomie... totul în 

fine, afară de specialitatea lui: «Chasse Gard6e» pentru 

Zaplatka !... 
9 Octombre. — Peste tot se vorbeşte că, în acest mo- 

ment, nu se mai întreprinde nimic contra Moldovei. Tzi- 
gara pretinde că Mackensen. însuşi a declarat aceasta, 
Sâmbătă, lui Lupu. — De altă parte, Volanka îmi con- 

firmă că, foarte probabil, va începe o ofensivă cu for- 
ţe mari în Italia : e singura ţară care n'a fost pedepsită 

pentru defecţiunea ei şi apoi, o victorie austro-germană 
ar provoca, ca în Rusia, o revoluţiune generală. Inci- 

dentele din Nordul Italiei dovedesc că terenul este pre- 

parat. 

— Dela Bellow şi Horstmann aflu — căci «Pester 
Lloyd» a fost oprit, — că în Reichstag, la Berlin, au 
avut loc scene penibile. Vice-cancelarul Helfferich a 
părăsit banca în mijlocul unui discurs şi ministrul de 
război a fost adus să bată în retragere pentru un lapsus.., 
«poporul meu» ce ar fi pronunţat. De Bellow şi Horst- 

mann au găsit vrednică de milă atitudinea lui Helf- 
ferich şi d. de Bellow, când a fost ultima dată la Berlin, 
l-a regăsit nervos, obosit şi în adevăr «Iaput». (v. 10 
Oetombre). 
  

9 octobre, — De toutes parts il revient gqw'on n'entrepren- 

dra rien en ce moment contre la Moldavie; Tzigara prâtend 
que Mackensen Va mâma dit, samedi, ă Lupu Kostake, lors- 
qo'il Pa recu. D'autre parti Volanka me confirme que tres 
probablement on attaquera en forces Italie : c'est le pays 
seul qui n'a pas 6t6 puni de sa dâfection et puis une vietoire 
austro-allemande provoquerait, comme en Russie, la râvolu- 
tion genârale. Les incidents dn nord de Pltalie prouvent que 
le terrain est tout prâpare. 

Par Bellow et Horstmann japprends — car le «Pester 
Lloyd» a 6t& empâche — qu'il y a eu au Reichstag ă Berlin 
des scenes pânibles. Le vice-chancelier Helfferich a quitte 

son bane au milieu d'un discours et le ministre de la guerre 
s'est fortement fait ramasser pour un lapsus... «mon peuple» 
aurait-il ait. Ces Messieurs trouvaient piteuse Vattitude de 
Helfferich et Mr. de Bellow, ă sa derniăre visite Berlin, 
Vavait retrouv& nerveux, fatigu€, vraiment «kaput». (V. 10 
octobre.
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19 Octombre. — Neniţeseu şi d-ra Sekulici emisese 
prin presă ideia unui pelerinaj la Curtea-de-Argeş. Lupu 
Kostake le-a furat această ideie şi a organizat un pa- 
vastas oficial, pentru care “a trimis invitaţiuni la, toate 
corpurile constituite, finanţe, ete. Lupu spunea la club 
că a cheltuit peste 19.000 lei cu preparativele. Feldma- 
reşalul sa va duce în cursul zilei la Curtea-de-Argeş, 
spre a depune o coroană. 

Am pus să se oficieze pentru Crucea Roşie un pa- 
rastas la Domnița Bălaşa. Hotărârea fiind luată în ul- 
timul moment (4 ore), abia am avut timp a face câte- 
va comunicări ; însă întreaga, societate era acolo. Aus: 
triacii au făcut o manifestaţie spontanee care trebuie 
să aibă un înţeles: Sosind, văd la intrare un grup de 
vreo 12 ofiţeri austriaci în ţinută, eu col. von Kontz 
în cap. Mergând să-l salut, îl întreb, fiindcă nu făcu- 
sem nici o invitaţie şi nota în jurnale apăruse abia azi 
dimineaţă : «Ce ocaziune vă reuneşte aici 1» — «Crucea 
Roşie dispunând a se face un parastas, am crezut de a 

  

10 octobre. — Jour anniversaire de la mort du Roi Carol, 
Neniţeseu et M-elle Sekuliei avaient pris date par la. presse 
pour leur idâe favorite du pâltrinage ă Curtea de Argeş; 
Lupu Kostake la leur a chippâe et cest lui qui a organis6 un 
parastas officiel, pour lequel on a lancâ des invitations ă tous 
les corps constituts, finances, ete, Lupu disait au Club avoir 
a6jă dâpens6 10.000 fr. en prâparatifs. Le Feldmarâchal doit 
au cours de la journâe se rendre ă Curtea de Argeş et y 
deposer une couronne. 

J'ai fait otfieier pour la Croix Rouge un parastas 
Doamna Balasa; dâcid6 hier en dernier minute (4 h), Jai ă 
peine eu le temps de faire quelques communications. Mais 
toute la soci€te €tait lă. 

Les Autrichiens se sont livres ă une manifestation spon- 
tannee qui doit avoir des dessous. En arrivant, je trouve 
devant la grille une douzaine d'officiers autrichiens, en te- 
nue, avec le colonel von Kontz en tâte. En allant le saluer, 
je lui demande, naturellement, n'ayant fait aucune invitation 
et la note dans les journaux ayanţ paru ă peine ce matin: 
«Quelle oceasion vous r6unit ici ? — Lui: «La Croix Rouge 
faisant e6l6brer une messe, nous nous faisons un devoir d'y
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noastră datorie de a asista şi aşteptăm şi pe general». 
Câteva minute în urmă a, sosit şi generalul von Sentler; 
şi cu toţii în procesiune au luaţ apoi loc în biserică iângă 
noi. — Ştiu că Lupu a invitat pe maiorul Heitz şi poate 
şi pe alţii. Probabil că grupul austriac a ţinut să facă 
o manifestare care a fost foarte simpatică, pe cât a fost 
de spontanee, Insă sunt sigur că lucrul acesta va, face 
puţin sgomot în publie, Generalul, foarte politicos, fă- 
când. cunoştinţă cu mine, a avut grija să mă anunţe că 
mi-a acordat liberarea lui Turbure, prizonier la Plau. 
Intrebarea mea lui Kontz putea să pară naivă, dacă 
biserica mar fi fost cuprinsă azi într'un mare lazaret 
german. | 

— Căpitanul Grigorescu, ofiţer din prima grupă dela 
Creteld, a fost numit, şef de birou la primărie; dându-și 
demisia, a fost imediat arestat şi transportat în lagărul 
de prizonieri. Intre timp i-am furnizat îmbrăcăminte de 
la Crucea-Roşie şi cu ocaziunea aceasta mi-a spus că 
se întorcea de pe front — frontul german —, că dânsul 
Şi camarazii săi aveau 20 lei pe zi şi că făceau «popotă 
deosebit», căci caşa a fost recomandaţia col. Sturdza». 

  

assister et nous attendons le genâral,. Quelques instants apres, le gân&ral von Seniler &tant arriv€, ces Messieurs sont entrâs en procession et ont pris place dans le choeur ă cote de nous. — Je sais que Lupu a invit le major Heitz, dWautres aussi peut-âtre. Probablement, que le groupe autri- chien a tenu ă faire une manifestation. Elle est tres aimable, &tant donnă sa spontaneite, mais je suis sâr qu'il y aura du bruit dans Landerneau. Le genâral, trăs courtois, en fai- 
sant ma connaissanece, a eu soin de m'annoncer qu'il m'avait aceord6 la libâration de 'Turbure, prissonier ă Plau. 

Ma anestion ă Kontz devaiţ paraître naive si l'âglise n'6tait englobte aujourd'hui dans un grand lazaret allemand. Le capitaine Grigorescu, officier de la premiăre fourne de Crefeld, avait 6t5 nomme& chef de Bureau â la Mairie; aYant donne sa dEmission, on Pa de suite arrât et conduit au camp de prisonniers. Entre temps je Pavais nipp6 â la Croix Rouge et â cette oceasion il m'avait dit qu'il revenait du front (front allemand), que lui et ses camarades avaient eu 20 lei par jour et qu'i]s faisaient «popote ă part» — car «telle avait 6t6 la r6commandation du colonel Sturdza». —
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Am înţeles că Germanii refuzase. să-i, primească la, po- 
pota, lor. Acest ofiţer, adresându-se lui Mavrojany, i-a 
spus că fusese trimis pe front pentru a, spiona îm- 
preună cu alți nouă ofiţeri desemnaţi de Sturdza. Ei 
au format două echipe : una la Focşani şi alta la Nă- 
moloasa. După ce şi-au terminat însărcinarea, acum îşi 
bat Joe de ei... Dânsul a părăsit sluiba pentru că gradul 
său de maior «avansat pe câmpul de luptă» — şi el 
ca şi Chiţescu! — i-ar da drept la un tratament su- 
perior şi acum d. Lupu Kostake pune să-l aresteze 7!.. 
Va reclama la Komandatură şi roagă pe Mavrojany să 
transmită... Mavrojany refuză să se amestece în aseme- 
nea chestiuni. Această, organizare de dezerţiune mili- 
tară şi participarea la alcătuirea listei ostaticilor va 
apăsa greu asupra, numelui lui Lupu Kostake! 

— In «Neue Freie Presse» dare de seamă amănun: 
țită despre şedinţa Parlamentului din Berlin. Prin Can- 
celar se interpela Tirpitz <întemeetorul lui «Vaterland- 
Partei» şi marele agitator de război în vederea cuce= 
ririlor şi măririi teritoriului. Interpelarea era privitoare 

  

“Pavais compris que les Allemands avaient refusâ de les re- 
cevoir â leurs tables, Ce capitaine a interpelle vivement Ma- 
vrojany: îl avait 6t6 envoyă sur le front pour espionner avec 
les neuis autres officiers dâsionâs par lui; iîls avaient forme 
deux €quipes, Pune ă Focsani, Pautre ă Nomoloasa; apres 
avoir termin€ leur besogne, on se moque maintenant d'eux; 
il a lâch€ son emploi parceque son grade de major «avancâ 
sur le champ de bnta.lle» — (lui aussi comme Chitescu) lui 
donnait droit ă un taitement supârieur et maintenant My. 
Lupu Kostake le fait arrâten (7!) — Il va râclamer aupres de 
la Kommandantur et il prie Mavrojany de transmettre... Ma- 
vrojany dâcline proprement de se mâler en quoi que ce soit. 

Cette organisation de dâsertion militaire et la partici- 
pation ă la constitution de la liste des otages pesera lourd 
sur le nom de Lupu Kostake, 

— Dans la «Neue Freie Presse» compte-rendu dâtaill6 as 
la sâance du Parlement Berlin. A. travers le chancelier on în- 
texpeilait Tirpitz, le fondateur du « Vaterland-Partei» et le 
&rand agitateur de la guerre en vue de conquâtes et d'agran- 
dissements. Du mâme coup interpellation sar Pagitation con-
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la agitaţiunea contra scopurilor pacifice ale Reichstagu- 
lui, iatreţinută în armată prin cuvântările ţinute solda- 
ților sub pretext de «Aufklărung in der Armee», ceeace 
explică prezenţa la tribună a neînăemânatecului general 
von Stein. In fond, cancelarul e atacat pentrucă, în răse 
punsul său către Papa, a dat adeziunea sa la moţiunea 
parcitistă a Parlamentului, votată chiar dela redeschi- 
derea, ieichstagului. Landsberg, care luase iniţiativa, a 
fost foarte mult susţinut de cei din stânga. A doua zi, 
prin intervenţia cancelarului şi a lui von IKuhlmann, 
incidentul a fost aplanat (v. 13 Oet.). 

— Poftit la prânz la colonelul von Kontz, d-na 
de Kontz fiind în trecere la Bueuseşti. Printre invitaţi, 
generalul Sentler. 

11 Octombre, — La dejun, Tzigara, căpitan Volk- 
mann (14 ani în Africa la Kamerun), ajutor-comandant 
al cetăţii Bucureşti, și căpitanul de cavalerie Riime- 
lin, care e însărcinat cu serviciul de aprovizionare la 
Bucureşti. Când aceşti ofiţeri vorbesc între ei, se poate 
vedea cât de mult au a lupta împotriva ramolismentului 
unor ofiţeri superiori ca generalul Koch, căruia i se dă 

  

tre les buts pacifigues du Reichstag, entretenue dans Parmâe 
par les prâehes qu'on tient aux soldats, sous le prâtexte de 
«Aufklărung în der Armee», — ce qui explique Ja preâsence 
ă la tribune du maladroit gâneral von Stein. Au fond, le 
Chancelier est attagqus parceque dans sa râponse au Pape îl 
a marqu6 son adhâsion ă la motion pacifiste du Parlement 
votte dâs la rentrâe du Reichstag. 

Landsberg, qui a attach le grelot, a 6t6 trâs soutenu par 
les gauches. Le lendemain, sur intervention du Chancelier et 
de von Kiihlmann, Pincidenţ a 6t$ aplan (Y. 13 oct.). 

Dîn6, sur invitation, chez le colonel von Kontz, Madame 
de Kontz 6tant de passage â Bucarest, Le gântral Sentler 
parmi les invitâs. 

11 octobre. — Eu ă dâjeuner, avec Tzigara, le cap. Volk- 
mann (14 aus d'Afrique au Tameroun), denxi&me comman- 
dant de la «Festung-Bucarest» et le Ritimeister Riimelin, 
qui est charg6 du service d'approvisionnement de Bucarest. 
Quand ces officiers causent, en confiance, on voit chez eu 
combien ils ont 4 lutter contre le gagaisme de certains su- 
perieurs, comme le gânâra] Roch, ă qui on fait signer ce que
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să iscălească tot ce vor. cei dimprejurul lui ; şi cum ei 
ar dori să facă să cadă toate piedicile militare pen- 
tru a aduce servicii populaţiunii. Volkmann a confirmaţ 
întârzierea impusă pe Dunăre călătoriei Impăratului 
pentru a evita o întâlnire cu Țarul Ferdinand la Cer- 
navodă. 

Căpitanul austriace Pramcke, care comandă flotila 
Dunării şi în acelaş timp şi yachtul, m'a asigurat cu 
toate acestea că, după intinerariul său, ar fi trebuit să 
sosească la 4ore şi nu la 2 ore, după cum credea mare- 
şalul, dar că a survenit un accident la puntea de tre: 
cere cu piciorul, care a, motivat astfel o oprire de 35—45 
minute. Francke ne mai spune că ţarul Ferdinand, păşind 
pe punte, ar fi zis: «lată ce au cuceriţ copiii mei». Îm- 
păratul ar fi rectificat: «Nu, aceasta se datoreşte floti- 
lei austriace şi soldaţilor mei». 

Vorbim despre aceste incidente cu Volkmann, care 
ma tăgăduit că muzica germană a intonat mai întâi 
imnul bulgar, ceeace însemna, că 'Parul era oaspetele Ger- 
maniei şi apoi ne spune: — «Pot să vă asigur de un 
lucru: voim o Românie puternică la Dunăre». 

  

lentourage veui, et combien ils sout dâsireux de faire tom- 
ber les barritres militaires, pour rendre service â la popu- 
lation. 

Volkmann a confirme le retard impos6 sur le Danube au voyage de l'Empereur poun &viter un talage du 'Tzaxr Ferdi- niand ă Cernavoda. Le cap. autrichien Francke, qui a la flo- tilie du Danube et qui commandait le yacht, m'a assur6 pour- tanti que selon son intin6raire, on devait arriver ă 4 h. et 
non pas ă 2 hk., comme le mazâchal le aroyait, mais qu'il avait 
eu un accident de passerelle qui avait motive 35 â 40 minutes 
de stopage. 

Du mâme Francke, le Tzar Perdinand montrant le pont 
aurait dit: «Voilă ce que mes enfants ont conquis». L'Empe- 
reur aurait rectifi6: «Non pas, c'est la flotille autrichienne 
et mes soldats». 

Nous causons de ces incidents avec Volkmann, qui n'a 
pas ni€ que la musique allemande a jou6 d'abord Yhymne 
bulgare, ce qui voulait dire que c'est le Tzar qui 6tait hâte 
de VAllemagne, et il nous diţ: «Je puis vous assurer d'une 
seule chose, nous vonlons une Roumanie forte sur le Dânube!»
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Volkmann nu este îngăduitor pentru colonelul von 
Stoltzenberg, care «oprea, cu brutalitate pe ofiţeri de a 
frequenta femeile române, atunci când dânsul mergea 
în toate serile să ia ceaiul la d-na Bibescu». Dar citează 
următorul fapt, care îi face cinstelui Stoltzenberg: dela 
început găsind pe Nicu L. Kostake şi pe Victor Bel- 
diman instalaţi la minister, întrebă: «Dar cum se face 
că nu sunteţi pe front ?» Unul răspunde : «<N'am putut 
să-mi găsesc regimentul». Iar celălalt : «Sosind din străi- 
nătate, n'am putut găsi pe nimeni la ministerul de răz- 
boiu !...» La aceste vorbe, colonelul: «La noi, asta se 
chiamă altfel !». 

12 Octombre. O tristă ştire: Comunicatul anunţă 
că Ruşii au bombardat Brăila şi că bateriile germane 
au luat Galaţii sub focul lor ! Biata ţară !... 

— Jurnalele dau pe larg darea de seamă a cere- 
moniei dela Curtea-de-Argeş, reproducând  diseursul 
rostit la dejun de Lupu Kostake. Censura a suprimat 
fraza, finală «România; va trăi la gurile Dunării». Or, 
e inadmisibil ca Lupu să fi vorbit şi să fi cerut d-lui 
Dragomir Dumitrescu să ţină un discurs fără autoriza: 

  

  

Volkmann n'est pas tendre pour le colonel von Stolizen- 
berg qui «d€fendait brutalement aux officierg de îr&quenter 

“les femmes roumzines, alors que lui allait tous les soirs 
prendre son th6 chez la Princesse Marthe Bibesco», — mais 
il cite le trait suivant ă son honneur: dâs les premiers in- 
stants, îl trouve Nicu L. Kostake et Victor Beldimano instal- 
l6s au Ministere. «Mais comment n'âtes vous pas au front?» 
leur demande-t-il. L'un r&pond: Je n'ai pas pu r&joindre mon 
"6giment; Pautre: Arriv6 de Vâtranger, je w'ai plus trouvâ 
personne au Ministere de la Guerie. Sur ce, le colonel: «Chez 
nous, cela s'appelle d'un autre nom». 

12 octobre. — 'Triste nouvelle. Le communiqut annonce 
que les Russes ont bombard€ Braila et que les batteries alle- 
mandes ont pris Galatz sous leur feu. Pauvre pays !.... 

Les journaux donnent le compte-rendu de la câr&monie 
de Curtea de Arges, en reproduisant le siscours prononeâ ă 
dejeuner par Lupu Kostake; la censure a supprimă la phrase 
finale: «România va trăi la gurile Dunărei>. — Or, il est 
inadmissible que Lupu ait pari, qu'il ait demaund€ la veille 
ă Dragomir Dumitrescu de tenir un discours, sans autorisa-
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rea autorităţilor, fără aprobarea censurii. A scoate din 
discurs singura frază cu caracter politic, când o sută de 
persoane au auzit-o, e cu mult mai grav decât dacă n'ar 
fi spus nimic, 

Mareşalul, — deşi oarecum neinvitat — a apărut în 
ținută, cu cască şi cu bastonul de mareșal în mână. 
Austriacii fiind omiși — atunci când Heitz şi ofiţerii 
«de legătură» în minister erau formal invitaţi —, se 
înţelege de ce au manifestat la Domn:ta Bălaşa. 

— Am văzut pe un biet domn Sotir, cardiac şi dia- 
betic care, fără să fi făcut politică, nici închis ca ostaă- 
tie, este pus deodată pe listă de a fi trimis în Dobro- 
gea. Şi el şi J. Pessiacov mi-afirmă că şeful de poliţie 
din Craiova le-a spus că el nu face altceva, decât să 
execute ce sa hotărât de comisiunea prezidată de pre: 
fectul Cernătescu. Aceasta e încă o dovadă de servi- 
ciui oribil îndeplinit de autorităţile noastre de a de- 
semna pe acei cari trebue arestaţi şi transportaţi. Stir- 
bey, din convorbirea cu Impu, a rămas cu impresia că 
Cernătescu şi Lupu au scris pe listă pe cei doi Plessea: 
68 şi 70 ani. 

  

tion des autorites, sans âpprobation de la censure. Retran- cher du speech la seule phrase ă portâe politique, quand cent personnes Pont entendue, c'est plus grave que de n'avoir rien dit du tout, 
Le Mar€chal, quoi que soi-disant pas invită, a paru en tenue, casque et le bâton de Marâchal â la main. 
Les Autrichiens ayant 6t6 omis, — alors que tout au moins Heitz et les officiers «de liaison» dans les Ministâres 6taient formellement convi6s, — on comprend qu'ils aient manifest6 ă Doamna Balaşa. 
Va un pauvre Monsieur Sotir, cardiaque et diabâtique 

qui, sans jamais avoir fait de politique ni arrât6 comme otage, est subitement dâsign€ pour le voyage en Dobrogea. 
Et lui, et J. Pessiacov m'affirment que le chef de police de Craiova leur a dit qu'il ne fait qwexâcuter ce qui a 6t6 decid par une commission prâsidâe par le prâfet Cernateseu, 
C'est encore une preuve de la besogne atroce aceomplie par 
ros autorităs: de pourvoir elles â la dâsienation de ceux qw'on arrâte et qwon transporte. Stirbey, de sa conversation avec Lupu, est revenu avea la persuassion que est Cerna- 
teseu et Lupu qui ont designe les. deux Plessia,—68 et 10 ans.
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13 Oetombre. — Avem textul exact al discursului 
ministrului afacerilor străine pronunţat la 9 Octombre. 
— Foarte concis, foarte muşcător, potolit în preciză- 
rile sale, acest discurs a făcut o lumină complectă. Este 
ingurul discurs politic care sa ţinut dela schimbarea 

regimului în. Germania. Impreună cu discursul lui Czer- 
nin, pe care d. de Kiihlmann a avut bunul gând de a-l 
lăuda, aceste două, discursuri alcătuese un program din 
care nu prea lasă mult câmp pentru Antanta. Pentru 

ine rezultă, din suma, de idei emise, că Germania nu 

ridică pretenţiuni asupra Belgiei şi că Alsacia-Lorena, 

lăsată ea singurul punct, determinant al războiului, nu 
mai poate fi, desigur, suficient pentru a justifica răz- 

boiul în ochii Englezilor. Fraza politică, «politica strei- 
nă nu poate da rezultate decât dacă e de acord cu 
sentimentul întregului popor german», este fără în 
doială consacrarea înfrângerii partidului Alt-Deutseh 
sau Vaterland. 

Un glumeţ Român spunea eri: Dar partidul lui 
Carp e bătut la Berlin ! 

— Incidentul dela Curtea-de-Arges e subiectul ge- 

  

13 octobre. — Nous avons le texte exact du diseours du 
Ministre des Affaires Etrangăres prononcâ le 9 octobre. Tres 
cendis. tres mordant, calme dans ses prâcisions, ce diseours 

a fait lumiere complete. Il est le seul discours politique qu'on 

ait prononce depuis le changement de regime en Allemagme. 

Avee le discours de Czernin, que Mr, de Kiihlmann a eu le 
bon esprit de louer, cela fait un couple de programmes qui 

ne Jaissent pas beaucoup de champ â PEntente. Il râsulte, 

pour moi, de Pensamble de ce qui 6t€ dit, que l'Allemagne. 
m'elăve pas de prâtention sur la Belgique ; et PAlsace-Lorrai- 

ne, laissâe comme seul enjeu de la guerre, ne peut certaine- 
ment plus snffire pour justifier la guerre aux yeux des An- 

glais. La phrase politique «la politique 6trangâre ne peut 
donner des râsnltats que si elle est d'aecord avec le sentiment 

des grandes masses du peuple allemand» — est certainement 

la consâeration de la dâroute du parti Alt-Deutsch ou du 
Vaterland. 

Un humoriste roumain a mâme dit hier: Mais le parti de 
Mr. Carp est battu ă Berlin! 

La gaffe de Curtea de Arges, tel est le sujet gâncra] de
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nerai de conversaţie. eldmareşalul era invitat ; la mij- 
locul slujbei, când trebuia să înceapă parastasul, Lupu 
Kostake a eşit cu capul gol înaintea Mareşalului care 
se afla în Palatul Episcopal, unde aştepta momentul să 
intre, Austriacii nici nu fuseseră avizaţi. După spusele 
lui Ledebur, Germanii sunt. furioşi de stângăcia lui 
Lupu, stângăcie care are aerul unei manifestaţiuni con: 
tra Austriei. 

1. Nica, de loc binevoitor pentru Lupu : mentali- 
tate de subprefect... minciună moldovenească, ete. — 
îmi spune că ceeace sa petrecut a fost un seandal şi 
că veeinul său a plâns când a auzit pe Episcop rugân- 
du-se, la parastasul Regelui Carol, pentru sănătatea au- 
torităţilor germane. 

14 Octombre, Impărătul este la Sofia împreună 
cu ministrul afacerilor străine. Pentru cercurile de aci, 
— după întrevederea recentă dela Cernavoda — aceasta 
este o mare surpriză. Recepţiune entuziastă. Discursuri 
călduroase. Pentru noi, se pare că s'a insistat prea mult 
asupra «unităţii tutulor Bulgarilor». Cei doi suverani 
pleacă împreună pe front (evident balcanic). 

  

  

la conversation. Le Feldmar&ehal a 616 invit; au milieu du 
service, quand devait commencer le parastas, Lupu Kostake 
est sorti nue tâte au devant du Marâchal qu'on est all6 cher- 
cher dans le Palais Episcopal ou il attendait la minute de 
son entrâe. Et les Autrichiens n'en ont mâme pas 6t6 avis6s, 
Au dire de Ledebur, les Allemands sont furieux de la mala- 
dresse de Lupu qui ressemble bien â une manifestation con- 
tre PAutriche, 

Th. Nica pas tendre pour Lupu, — «mentalitate de sub- 
prefect, minciună, moldovenească, ete.», — me dit que tout a 
6t6 un scandale, et que son voisin a pleur6 quand il a enten- 
du lEvâque porter, au parastas du Roi Carol, la sant des 
autorit6s allemandes. 

14 octobre. — L'/Empereur est ă Sofia avec son ministre 
des afifaires 6trangăres. Pour les cereles dici, — apr&s len- 
trevue si râcente de Cernavoda —, c'est une grosse surprise. 
Râceptiou enthousiaste. Discours trăs chauds. Pour nous ii 
semble qwon a un peu trop insistă sur «Punit6 de tous les 
Bulgares». 

Les deux Souverains partent ensemble sur le front (6vi- 
demment balkanique).
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— Prânz mare la Athân&e Palace oferit de Feld- 
mareşal funcţionarilor români. Cele două state-majore 
ale mareşalului şi ale generalului von Tiilff. Tzigara 
găseşte bizar ca nişte băeţandri ca Chercea, Caragiale, 
ete. să fie invitaţi. Lupu la dreapta mareșalului, V. 
Arion la stânga. Hinna aşezat la dreapta lui Tilff. Ne- 
niţescu s'a seuzat în ultimul moment pentru motiv de 
sănătate (?!). EI petrece tot timpul la vie. Stă continuu 
îmbufnat. 

15 Oetombre. —- Comunicatul anunţă luarea insulei 
Oesel şi Dagd la Nord. La Dag n'a fost decât o lovitură 
simulată. Golful Riga e ocupat în întregime. Forţele 
germane au astiel drumul deschis spre Helsingfors în 
Finlanda, care, în orice moment, se va putea revolta. 
Depeşile ruseşti spun că bateriile de coastă dela Oesel 
au fost reduse la tăcere de vasele de război germane. 
Dar flota rusă ?.. | 

— Th. Rosetti — pentru prima oară dela război — 
foarte indignat contra incuriei şi incapacității adminis- 
traţiei noastre. Se fură pretutindeni şi e lipsă de toate. 

  

Grand dîner ă PAthâne-Palace offert par le Feldmare- 
chal aux fonetionnaires roumains. Les deux 6tats-majors du 
Marechal et du gânâral von Tilff. Tzigara trouve bizarre 
que les blane-becs comme Caragiali, Chercea, ete, aient 
Ste invitâs. 

Lupu droite du Feldmarâchal, V. Arion gauche; Hinna 
n'avait que la droite de Tiilff. Nenitescu s'6tait excus6 en 
dernier instant pour raison de sant (9); il passe tout son 
temps ă la vigne, Il boude dans les grands prix. 

15 octobre. — 'Commumniqu6 annonce la prise de lîle 
d'Oesel et Dag au Nord. Sur Dag5 on n'avait fait qu'une 
feinte. C'est Poceupation en grand du golfe de Riga. Les 
forces allemandes sont ainsi î mi-chemin de Helsingfors et 
de la Finlande. Cette derniâre pourra se râvolter dâfinitive- 
ment quand cela lui chantera. La dâpâche russe dit qua les 
batteries cotiâres d'Oesel ont te r6duites au silence par les 
vaisseaux de guerre allemands. Et la flotte russe? 

Theodor Rosetti — pour la premiere fois depuis la guerre 
— tres indign6 contre Vincurie et Pincapacit6 de notre admi- 
nistration. On vole partout et on manque de tout. Si Carp
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Dacă Carp s'a însărcinat să guverneze, atunci so facă. 
Parodia aceasta de guvern nu mai poate continua. 

— D. Horstmann a venit să-mi ceară o invitare 
pentru doi ofiţeri: contele Hermersberg şi căpitanul Has- „perg. Vorbind despre incidentele dela Curtea-de-Argeş, 
îmi spune că fraza lui Lupu asupra României la gurile Dunării nu figura în textul” supus censurii. Dacă notez 
faptul acesta, e că Horstmann a, adăogat: «nu e momen= 
tul acum de a se creia noui dificultăţi cu Bulgaria». 
Împăratul a adus pe d. de Kiihimann pentru că «sunţ 
chestiuni foarte delicate». 

Pentru a-l stimula la vorbă, spun: «Germania nu 
poate, dând Bulgariei Constanţa, să-i concesioneze şi 
monopolul drumului spre Constantinopol»—E1 îmi răs- 
punde: «In orice caz, portul Constanţa, şi calea Cerna: voda-Constanţa vor fi neutralizate». Nu prea mi-a plă- 
cut acest mod de a vedea. o 

16 Octombre, — 4 ore. Comitet pentru a decide ca să mă duo la Hentsch spre a cere să nu se deporteze 
ostaticii în Bulgaria. Am întrebat pe cei din comitet, 
dacă nu cred: 1) că populaţia, nu e de loe apărată — 
  

s'est chargâ de gouverner, qu'il le fasse. La parodie du gou- vernement ne peut plus continuer. 
Mr. Horstmanu est venu me demander une invitation pour deux officiers: le comte Hermersberg et le cap. Has- perg. En causant des incidents de Curtea de Argeş, il me dit que la phrase de Lupu sur la Roumanie aux bouches du Danube, ne se trouvait pas dans le texte soumis â la cen- sure. Si je note le fait, c'est que Horstmann a ajoutâ; «Ce n'est pas en ce moment qu'on va se crâer de nouvelles diffi- cultes avec la Bulgarie». L'Empereur a amen6 Mr. de Kiihl- mann parce qu'il y a «des questions îrăs dâlicates». Pour le pousser, je dis: «L/Allemagne ne peut, en donnant Constan- iza ă la Bulgarie, lui coneâder le monopole des routes me- nant ă Constantinople>. — Il me repond: «Dans tous les cas, le pont de Constantza et la route Cernavoda—Constantza seraient neutralisâs». (J'ai pen goit6 cette facon de voir). 16 octobre. — 4 h. Comit6 pour dâcider qua j'irai chez Hentseh pour demander qu'on ne dâporte pas en Bulgarie les otages. J'ai demandâ ă, ces Messieurs s'ils ne croyaienţ; pas: 1) que la population n'âtait pas du tout defendue — ă tous les
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în toate privinţele — de guvernanţii noştri; 2) că e de 
datoria partidului conservator să intervie. — Răspuns 
unanim afirmativ asupra primului punet. Asupra celui 
d'al doilea, Arion găseşte că mar trebui să facem nimie 
tără a vorbi şi cu Lupu... (refuz scurt) şi că n'ar trebui 
să vorbesc în numele unui partid,... şi alte nerozii. Veş- 
nic cu frica în sân!... 

Am scris, seara, în franţuzește, colonelului pentru 
a-i cere o întrevedere. De dimineaţă, vorbisem cu Horst- 
mann despre această chestiune şi l-am întrebat dacă 
trebuie să văd pe Tilff sau pe Mackensen; m'a sfătuit 
să vorbesc lui Hentsch. 

Ziarele austriace raportează o declaraţiune a 
partidului Vaterland, ea răspuns la declaraţiunile lui 
Kihlmann, relativ la revendicarea, Belgiei. Marele a: 
miral Tirpitz nu se ţine bătut de Reichstag. 

17 Oetombre. — Mare neliniște în publie. Discursul 
dela Sofia este considerat ca implicând din partea Ger- 
maniei cedarea Dobrogei 'Bulgarilor. De foarte mult 
timp «PEcho de Bulgarie» duce o campanie activă cu 
scopul de a stabili drepturile Bulgariei asupra Dobro- 

  

€gards — par nos gouvernants; 2) qu'il 6tait du devoir du 
parti conservateur d'intervenir. Reponse unanime affirmative 
sur l-er point, Sur le second, Arion trouve qu'il ne fau- 
drait rien faire sans en parler aussi â Lupu Kostake (je 
refuse net) et que je ne devrais pas parler au nom d'un 
parti; que les Allemands ne connaissent pas des partis... et 
autres sottises. 'Toujours drapeau dans la poche ! 

Jai 6crit le soir en francais au Colone] pour lui deman- 
der une entrevue. Dans la matine Yavais parl6 â Horstmann 
de la question et je lui avais demand sil fallait voir Tilff 
ou Mackensen et c'est lui qui avait eonseill6 Hentsch. 

Les journaux autrichiens rapportent une dâclaration du 
parti de la Vaterland, en râponse aux dâclarations de Kiih]- 
maonn, revendiquant la Belgique. Le grand-amiral Tirpitz ne 
se tient pas pour battu par le Reichstag. 

17 octobre. — Grande inquiâtude dans le public. On con- 
sidere les. discours de Sophia comme impliquant de la part 
des Allemands concession de la Dobrogea aux Bulgares. 
Depuis longtemps, trâs longtemps, «Echo de Bulgarie» mâne 
une campagne active pour 6tablir les droits de la Bulgarie
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gei. — Generalul Toşef, în mai multe avticole, voeşte de asemenea să dovedească că armata bulgară a cucerit "Turtucaia, şi că la, acest asediu n'a luat parte decât un batalion german. In fine, de câteva, zile, comunicatul bul- 
gar nu mai vorbeşte de frontul român ; el enunţă un 
front «dobrogean», opus unui front «macedonean». 

Brănișteanu îmi transmite aceste ştiri neliniştitoare 
pe cari le-am întâlnit în toate straturile societăţii. 

— Antoniade, consilier la Curtea de Apel, vine să mă 
vază. EI e dintre cei cari trebue să plece în Bulgaria. Tzi- 
gara i-a spus că geranţii ministerelor noastre, reunindu- se în conferinţă la, Hentsch, Luni (toţi aceştia, au plecat dela Club la 6 ore pentru a se duce la administraţia mili- 
tară şi, cu toate aerele lor misterioase, se ştia unde mer- 
geau), şi Hinna discutând chestiunea, Hentsch le-a răs- puns că «el e mirat de obiecțiunile lor de principii, când lista a fost alcătuită cu d. Lupu Kostake !». 

— Pe la 3 ore, Horstmann vine din partea lui 
Hentseh, care l-a întrebat despre scopul vizitei mele. El 
ține să mă previe că, din nenorocire, nu se mai putea re- 

  

  

  

sur la Dobrogea. Le gânâral Tochef €erit aussi des articles pour prouver que c'est larmâe bulgare qui a, conquis Turtu- caia, un seul bataillon allemand ayant pris part ă „ce sige. Entin, depuis quelques jours, le communiqu€ bulgare ne parle plus de fronţ roumain; il 6nonce un front «Dobrogea» oppos6 ă un front emaeâdonieny, — Branisteanu se fait, Pâcho de ces inquiâtudes, que j'ai trouvâes dans tous les rangs de la soci6t6, 
| 

Le conseiller Antoniade revient me voir. Il est de ceux qui doivent se rendre en Bulgarie. Tzigara lui a dit que les g6rants de nos ministtres s6tant râunis en. confârence chez Hentseh, lundi (ces Messieurs sont partis du cercle â 6 h, pour se rendre ă la Milităr-Verwaltung et malere leurs airs „ mysterieux on savait ou ils allaient) — et Hinna ayant dis- cut€ la question, Hentseh leur a, dit qu'il «6tait âtonn& de 
leurs objections de principe quand la liste avait 6t6 arrâtâe avec M. Lupu Kostake !» 

Vers 3 h., Horstmann vient me trouver de la part de 
Hentseh qui Pavaiţ interrog6 sur le but de ma visite. Ii tenăit ă me prâvenir que malhenrensement il n'y avait pas ă 

19
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veni asupra unei deciziuni pe cale de executare aşa, în 
cât refuzul să nu mi se pară personal. Cu toate acestea 
ași face bine să expun încă odată în numele partidului 
conservator (O, Arion! de ce nu eşti de faţă!) motivele 
cari pledează în favoarea revocării acestei măsuri sus- 
ceptibilă numai de o execuţie trecătoare. Il întreb atunci 
dacă vorbele atribuite lui Hentsch sunt adevărate şi el 
mi-a confirmat tot ceeace mi-a spus Antoniade. In două 
rânduri stăruie ca să văd mai des pe Hentsch. Ii răspund 
cu tărie că nu eu, ci colonelul n'a voit să întreţină rela- 
țiuni politice mai regulate. Horstmann încearcă să-l 
scuze şi insistă. 

Pe cind intra, la, maine, s'a, încrucişat cu Stere. E] se 
plângea de cenzură, «care n'are priceperea de ce se poate 
spune într'un jurnal adresat numai publicului româ- 
nese». — Horstmann ezită, apoi revine asupra, subiectu- 
lui, după ce am rămas singuri. El îmi spune: «Stere e 
supărat pentru că am şters un pasaj privitor la părăsi- 
rea Belgiei; însă dânsul nici nu bănueşte ce discuţiuni 
sunt în Germania asupra acestui subiect. Militarii şi con- 
servatorii due un război crâncen cu politicianii şi cu di- 

  

vevenir sur une dâcision en voie dexecution, de facon ă ce 
que le refus ne me parut pas personnel. Que n6anmoins je 
ferais bien d'exposer encore una fois au nom du parti con- 
servateur — O! Arion! que n'es-tu lă! — les raisons militant 
en faveur de la râvocation de cette mesure qui âtait suseep- 
tible de wavoir qwune exscuțion passagtre. Je demande alors 
si le propos attribu6 ă Hentsch 6tait vrai et il m'a confirme 
tout ce que m'avait dit Antoniade. II insiste par deux fois 
que je devrais voir plus souvenţ Hentsch, — et je lui dis tres 
ferme que c'est le colonel qui ne s'est pas prâtâ ă des râla- 
tions politiques plus suivies. Horstmann essaye de l'excuser 
et insiste, Il avait erois€ Stere en entrant. Stere se plaint de 
sa censure «qui n'a pas la comprâhension de ce qui peut âtre 
dit aans un journal qui ne S'adresse qw'an public roumain». 
Horstmann regimbe et revient sur ce sujei, une fois seuls lui 
et moi. Il me dit: «Stere est fâch€ de ce que j'ai effacâ un 
passage insistant sur l'abandon de la Belgique; mais îl ne 
se doute pas quel sujet de dissensions c'est en Allemagne. Les 
militaires et les conservateurs font une guerre ă mort aux
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plomaţii în această chestiune. Tiilff nu vrea ca, astfel de 
lucruri să se tipărească. Credeţi că el primeşte declara- 
țiunile ministrului ? Războiul nu se va, termina decât 
când «Reventlowii», conservatorii şi <Carpii» vor fi 
învinşi ! Şi pentru că mareșalul declară acestor domni 
un lucru sau altul, îşi închipue cineva că Mackensen 
ştie ceva ?» - | 

Lupta dela Berlin continuă, fără îndoială, pe toate 
fronturile. 

18 Octombre. — Impăratul a sosit la Constantinopol 
în dimineaţa zilei de 15 cor. Se vorbise de o călătorie îm- 
preună cu Impăratul Carol. Ştirea nu era exactă. La 
Constantinopol, Impăratul a aflat despre ocuparea in- 
sulei Qesel. 

— O scrisoare dela Bilciurescu îmi vesteşte pierde- 
rea scumpei noastre Anna (d-na dr. Dinu Brătianu), la 
Odessa, pe la mijlocul lui August. Aştept avizul d-rului 
pentru a şti dacă pot spune sorei mele groaznicul ade- 
văr. 

— Moos a însoţit pe "Țarul Ferdinand când acesta a 
venit să întâmpine pe Impărat la Cernavoda. "Țarul a vi- 

  

politiques et aux diplomates sur cette question; Tiilff ne 
veut pas que de parsilles choses simpriment. Vous croyez 
qu'il accepte les dâclarations du ministre? La guerre ne fi- 
nira que lorsque les Reventlow, les conservateurs et «les 
Carp» seront vaincusi> - 

Et ici, parceque le Marâcha; declare î ces Messieurs 
telle ou telle chose, est-ee qu'on se figure que Mackensen 
sait; quelque chose? La lutte de Berlin continue dâcidemment 
sur tous les fronts..., 

18 octobre. — I/Empereur est arrivâ le 15 au matin ă 
Constantinople. On avait parl6 d'un voyage en commun avec 
TEmpereur Charles. La nouvelle n'âtait pas exacte. C'est en 
arrivant ă Constantinople que PEmpereur a eu communica- 
tion de Poecupation d'Oesel. 

Une lettre de Bilciureseu m'apprend la perte de notre 
pauvre chtre Anna (Dr. Bratiano), morta ă la mi-avât â 
Odessa. J'attends Vavis du docteur pour savoir şi je puis 
dire Paffreuse vârite â Liniea (ma soeur). 

Moos a accompagnâ le Tzar Ferdinand, quand il est venu 
&u-devant de !Empereur ă Cernavoda. Il ă visit& Medijidie eţ



180 NOTE POLITICE. — 1917 

zitat Medgidia şi Constanţa. La Constanţa, oraşul a fost 
pavoazat, fără ca autorităţile germane să ştie — îmi 
spune el. Agenţi secreţi sosiseră în vederea pregătirilor. 

«Das werden wir wobl halten», ar fi spus Regele, 
fiilor săi. | | 

| — Au trecut 48 de ore de când am seris colonelului 
Hentsch; nici un răspuns. El crede probabil că vizita. 
da eri a lui Horstmann este suficiență. Suveranii au o- 
biceiul de a, răspunde ; «regii neîncoronaţi» se dispen- 
sează de acest lucru. 

19 Octombre. — Serviciul de prieonieri dela Crucea- 
Roşie îmi comunică că, după examinarea listelor ce ni 
Sau trimis, numărul prizonierilor români morţi în Ger- 
mania şi Austria se ridică la 18.859. Şi cum majorita- 
tea. deceselor au fost în Martie— Mai, va trebui să con- 
chidem că toată această tinerime anemiată a murit de 
istovire. 

Și care trebue să fie ţifra morţilor în Bulgaria !... 
— George Stirbey îmi destăinueşte în secret — şi 

aceasta pentru a nu pricinui neplăceri lui Ledebur — 
ceeace i-a încredinţat lui. Pe când se discuta fixarea 
preţului cerealelor, Hentsch a consultaţ pe Lupu Kos- 

  

Coustantza. A. Constantza, la ville a 6t6 pavoise sans que les 
autorites allemandes Paienţ su, — me dit-il. Des agents se- 
crets 6taient venus pour faire les pr&paratifs. «Das werden 
wir wobl halten», aurait dit le Roi ă ses fils. 

Il y a 48 h. que jai crit au colonel Hentsch; pas de r€- 
ponse. Il croit probablement que la visite, hier, de Horst- 
mann, tient lieu de tout. Les Souverains ont Vhabitude de re- 
pondre; ies «Rois non couronnes» s'en dispensent. 

19 octobre. — Le service des prisonniers de la Croix 
Rouge me communique que, d'apres le relevă fait sur les lis- 
tes qui nous sonţ communiquses, il est mort en Allemague 
et en Autriche le chiffre fantastique de 18.859 prisonniers 
voumains, et comme la majorit6 des dâcăs se placent mars- 
mai, il faut en conclure que toute cette Jeunesse anemie est 
morte d'&puisement. 

Et quel doit; &tre le chiffre des dâcedăâs en Bulgarie?! 
Stirbey me confie tres seerttement, pour ne pas eauser 

MVennuis ă Ledebur, ce que celui-ei lui a confic: lorsqw'on 
Ssagitait pour la fixation des prix des cerâales, Hentsch a
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take, care -a certificat că prețurile oferile de Germani 
erau suficiente |... Astăzi, la Wirtsehattsstab e nelinişte 
pentru că proprietarii fiind descurajaţi, nu mai voese 
să însămânţeze moşiile lor... 

— Am scris eri primarului că, din cauza lipsei de 
mijloace, închid cantinele la 25 e. şi azi am prevenit pe 
Lupu, rugându-l să convoace o comisiune spre a lua, mă- 
suri. 

— Ducele Brunswick-Lunebourg - (Ernst-August), 
ginerele Impăratului, împreună cu cumnatul său rarele 
duce de Mecklembourg-Sehwerin, au trecuţ eri prin: Bu- 
cureşti. Azi sunt la Sinaia cu mareşalul. Ducele de 
Brunswick foarte bine, după spusele lui Tzigara; ma- 
rele duce de Mecklembourg-Schwerin foarte «schwach» 
Şi palid. 

21 Octombre, Comunicatul anunţă ocuparea insu- 
lei Dag6. Sunt temeri pentru Petrograd: insula Oesel 
şi Dago ar fi o bază excelentă spre a ataca capitala cu 
Zeppelinurile şi cu avioanele. 

— Nenorociţii de ostatici. au plecat eri. Trebuia, să-i 
expedieze mâine: însă cum o echipă fusese internată la 
hotel Bratu şi locul acesta devenise obiect de peleri- 

  

  

consulte Lupu Kostake, qui lui a certifiă que les prix offerts 
par les Allemands âtaient suffisants. Aujourd'hui, au «Wirt- 
schaftsstab» on est tres inquiet parce que les proprittaires 
decourages ne cherehent pas ă ensemencer leurs terres. 

Eorit hier au Maire, lui disant que, faute de moyens, je 
ferme le 25 les cantineş et aujourd'hui prevenn Lupu aussi, 
lui demandant de convoguer une commission pour aviser. 

Le due de Bruuswick-Lunebourg (Ernst-Auguste), gendre 
de YEmpereur, et son beau-frere, le grand due de Mecklen- 
bourg-Schwerin, ont pass6 hier par Bucarest. Aujourd'hui 
Sinaia avec le Feldmarâchal.. Le due de Brunswick 
tres bien, au dire de Tzigara; le grand duc de Mer- 

„klembourg trâs «sehwach> et pâle. 
21 octobre. — Le communiqus annonee Poccupation de 

Vîle Dagă. On marque des appr$hension pour Petersbourg : 
Les îles Oesel et Dagi seraient une base excellente pour at: 
taguer la capitale avec des zeppelins et des avions. 

Les malheureux otages sont partis hier. On devait les 
expâdier demain, mais comme une €quipe avait 6t6 parquse A 
â Phâtel Bratu et que lendroit 6tait devenu objet de pâl6-



182 „NOTE POLITICE — 19497 

năj, plânsete şi leşinuri, s'a, grăbit expedierea. Bietul 
Morandini îmi serie că n'are decât 17 lei în buzunar! 
Autorităţile publică un comunicat prin care explică ne- 
cesitatea în care sau găsit de a proceda astfel, în urma 
atitudinii guvernului român. Comunicatul are grijă de 
a arăta că geranţii ministerelor au făcut un demers co- 
lectiv în favoarea ostaticilor. Nu acest, certificat de bună 
purtare! va şterge responsabilitatea lui Lupu Kostake 
şi a unora din agenţii lui. 

— După 5 zile, în sfârşit o scrisoare dela căpitanul . Soldan, anunţându-mi că pot găsi în toate zilele pe celo- nelul Hentsch la anume oră... Dar prizonierii au plecat din ajun ! Procedeele colonelului nu prea poartă pece- 
tea delicateţei. Nici nu mă gândesc să răspund. 

— Aflu dela Lupu că 88 de ostatici au plecat în Bulgaria. EL îi înşiră, cu atâta bunăvoință toate măsu- 
rile luate pentru bunul trai a] deportaților, încât Troian 
nu e departe să treacă drept o încântătoare vilegiatură. 

22 Octombre, — Brănişteanu ar voi ca, în calitate de 

  

  

rinage, pleurs et 6vanouissements, ont a brusquâ Pexpâdition. Le pauvre Morandini. m'âerit qu'il a 17 lei dans sa poche. - Les autorites publient un communiqu expliguanţ la n6ces- site oi elles ont 6t6 de proeâder ainsi par suite de Vattitude du gouvernement roumain; le communiqu6 a soin dindiquer que les gârants des ministeres ont fait une demarche collee- tive en faveur des otages. Ce n'est pas ce certificat de bonne conduite qui effacera la responsabilite de Lupu et de cer- tains de ses agents. - Je recois — au bout de 5 jours — une lettre du capitaine Soldan m'annongant Que je puis tronver tous les jours le colonel Hentsch de telle heure ă telle heure.,. Mais les pri- sonniers sont partis depuis la veille. Les procâdâs du colonel sont marques au coin de la d6licatesse. Je ne compte pas mâme râpondre. 
“ Par Lupu Japprends que 8 otages sont partis pour la Bulgarie. Lupu s'tend si complaisamment sur toutes les mMesures prises pour le confort et la bien-âtre des dâportâs, que «Troian» n'est pas loin de passer pour une charmanţe villegiature.... 

22 octobre. -- Branisteanu vondrait que, comme chef du
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şef al partidului conservator, să fac o protestare scrisă 
Feldmareşalului, pentru a rămâne o urmă. | 

— Vizita, unei persoane ciudate, $. Zoldester, care a 
locuit mult timp în ţară, vorbeşte româneşte, îşi zice 
maior german. Face comerţ cu cărbuni. Soseşte dela, 
Berlin cu soţia şi cu fiica sa. A lucrat cu Bilciureseu, 
dar a avut neînţelegeri cu Derussi. E în curent cu 
scrisorile pe cari le-am primit, cu acelea pe cari le-am 
trimis, de banii pe cari i-am expediat, ete... A văzut pe 
toți cari au trecut prin Statele scandinave. Dela dân- 
sul aflu ştiri de felul acesta: Când generalul Iliescu 
a trecut prin Stockholm pentru a se duce la Pa: 
ris, ma avizat pe ministru. Era însoţit de tânărul Can- 
tuniari (din armata activă), de fiul intendantului Pan- 

„teli şi de două cocote, Colonelui Caretaş. în loc de a fi 
pe front, face serviciul de curier pentru Londra, unde 
d-na B. îl cere. O mulţime de Români, în stare de a 
purta arma, sunt la Copenhaga, Stockholm sau străbat 
aceste oraşe. Tot acolo e şi Chrissovelony (?). Mille a 
călătorit de asemenea ca curier, 

  

parti conservateur, je fisse une protestation crite, adressâe 
au Feldmar€chal, pour qu'il en reste des traces.. 

Visite dun Monsieur bizarre, S. Zoldester, qui a long-. 
temps habite le pays et qui en parle la langue, qui se dit 
major allemand, mais faisant le commerce du charbon et qui 
vient d'arriver de Berlin avec la femme et sa fille. Il a tra-: 
vaill€ avec Bilciurescu, mais eu des dâmâlâs avec Derussi.: 
Il est au courant des lettres que fai recues, de celles que 
jai envoyees, de Pargent expedi€. I] a vu touţ le monde qui 
a pass par les Etats seandinaves. De lui des nouvelles du 
genre suivant: lorsque Iliescu a pass par Stockholm, pour 
se rendre ă Paris, il n'en a pas avist le ministre; îl 6tait ac- 

- compagn€ du jeune Cantuniari (de Pactive), du fils de Pin- 
tendant Panteli et de deux cocottes. 

Le colonel Caretaş — au lien d'âtre au front — fait le 
service du courrier pour Londres, oii Bessie le demande. Une 
foule de Roumains en 6tat de porter les 'armes sont â Co- 
penhague, ă Stockholm, ou traversent ces villes. Chrissove- : 
lony est lă-bas aussi. Mille a voyag6 aussi comme courrier,
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23 Oetombre. — Horstmann îmi aduce condiţiunile de pace ale Sovietului, care a însărcinat pe Skobelev să le susțină la conferinţa, dela Paris. Această conferinţă se va ţine ori nu ?... Adevărul e că Alexiew refuză să facă parte din delegaţia rusă, iar Jurnalele scriu că Ro- mânia nu va fi convocată. Pentru România, Sovietul propune reintegrarea, în frontierele sale, însă România va acorda drepturi politice Evreilor, iar Dobrogea va fi declarată autonomă. In ceeace priveşte marea, Sovietul propune neutralizarea, canalelor Suez şi Panama. Asta va face plăcere Englezilor şi Americanilor! In scurt, Horstmann părea încântat şi declara că pentru Germa- nia totul e acceptabil. 
In ceeace priveşte pe Hentsch, i-am spus că nu voi răspunde comunicării lui Soldan, iar Horstmann a, re- plicat : «Aveţi dreptate !». 
24 Octombre. — Vizită la Crucea-Roşie a bătrânului colonel Oehme din ministerul de războiu dela Berlin. venit mai cu seamă spre a mulțumi pentru Liebesgaben ce Crucea-Roşie trimite prizonierilor în Germania. Din căldura, explicaţiunilo» sale, din tonul mulţumirilor, se a RI N 

23 octobre. — Mr. Horstmann m'apporte les conditions de paix que le soviet a charg6 Skobelew de dâfendre â la confâ- xence de Paris. Cette conference aura-t-elle, n'aura-t-elle pas lieu? 'Toujours est-i] quwAlexiew refuse de faire partie de la dâlegation russe et les journaux rapportent que la Rouma- „die n'y est pas convoqute. Pour la Roumanie, le soviet pro: pose la reintegration dans ses frontiăres, mais la Roumanie tionnera des droits politiques aux Juifs et la Dobrogea sera dâclare autonome. Pour la Mer, le soviet propose la neu- tralisation de Suez et de Panama. Ca fera plaisir aux An- glais et aux Amâricains ! Bref, Horstmann se trouvait ravi et dâclarait que tout 6tait acceptable par PAllemagne. A propos de Hentsch, je lui ai diţ que je ne râpondrai mâme pas â la communication de Soldan, eţ lui a replique€ : «Vous avez raison!» 
24 octobre. — Visite, ă la Croix Rouge, du vieux colone! Oehme du ministere de la guerre de Berlin, venu surtout remercier pour les «Liebesgaben» que la Croix Rouge envoie aux prisonniers en Allemagne. A la chaleur des ex- plieations, au ton des remereciements, on comprend qu'on a 
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înţelege cât de mari au fost greutăţile pentru a nutri pe 
prizonieri şi acum înţeleg din ce în ce mai bine pentru 
ce au murit atâţia! Ce războiu nelegiuit din partea 
noastră !... 

— Bărbulescu mi-a comunicat eri că numirea lui 
Wachmann la Banca Naţională a căzut în apă, în urma 
intervenţiei comisarului austriac Schwalbe. Wachmann 
va fi numit funcţionar la Bancă, fără a avea însă drep- 
tul de a semna. 

25 Octombre, primeşte o 
lovitură serioasă între Vauxaillon şi Bray şi pierde teren 
pe canalul Oise-Aisne. Comunicatul recunoaşte că a tre- 
buit să părăsească sau să facă să -sară în aer  ba- 
terii întregi şi că luarea satelor Allemant şi Chavignon 
a impus o retragere. Comunicatul mai adaogă că urmă- 
rirea. franceză a fost foarte viguroasă. 

Seara. postul T. F. F. Eitfel anunţă captura a 8000 de 
Germani, 160 ofiţeri, statele-majoare dela trei regimente 
împreună cu colonelii, 62 tunuri ete. Atacul francez a 
fost general. Acest atac nu e o surpriză. Corespondentul 
lui «Pester Lloyd». Scheuermann, în telegrama din 22 

                       

    

eu de grosses difficultes pour nourrir les prisonniers et je 
comprends de mieux en mieux pourguoi îl en est mort tant. 
Quelle guerre impie de notre part! 

Barbulescu m'a communiqu€ hier que la nomination de 
Wacehman ă la Banque Nationale âtait tombâe ă Pean sur 
Vintervention du commissaire autrichien Sehwalbe, qu'il 
avait fait intervenir. Le remuant Wachmann sera nommâ 
fonctionnaire de la Banque, sans avoir le droit de signer. 

25 octobre, — Offensive francaise. I'armâe du Kron- 
prinz attrape une tape s6rieuse entre Vanxaillon et Bray et 
perd le terrain sur le cana Oise-Aisne. Le communiqu6 re- 
connaît qu'on a dâ abandonner ou faire sauter des batte- 
ries et que la prise des villages de Allemant et Chavignon 
a impos6 une retraite. Le communiqu€ reconnaît que la 
poursuite francaise a 6t6 trăs vigoureuse. 

Le soir, le FPunkspruch Eiffel annonce capture de 80% 
Allemands, 160 officiers, les 6tat-majors de 3 r6gimenis y 
compris leurs colonels, 62 canons ete. D'ailleurs oh a attague 
partout sur le front francais. Cette attaque n'est pas une 
surprise. Le correspondent du «Pester Lloyd», Scheuermann,



186 NOTE POLITICE — 1917 

Octombre, îl anunţa, după preparativele făcute în timp de şease zile pentru punerea în practică a tuturor inven- țiunilor din timpurile din urmă. Automobilele blindate şi gazele au jucat un mare rol. In acelaş timp, comuni- catul anunţă că Germanii au intrat în linie şi pe fron- tul italian, în 'Tyrol şi pe Isonzo. După amiază, vine şti- rea desnre ruperea frontului italian pe o distanţă de 10 km. pe Isonzo, între Flitsch şi Dolmein. S'a capturat 1000 de prizonieri. Ofensiva contra Italiei, despre care se vorbea, atât de mult, începe. 
— Primesc o invitare dela Lupu Kostake pentru o serată ce dă dânsul mâine. Se crede obligat să facă chel- tueli. Nota hazlie: ţinuta smocking, redingotă sau ja- chetă ; deci numai în cămaşă nu se poate. O vorbă a d-nei Valentina Lahovary : «I/oceupation allemande ? L'âge d'or de la famille Kostake ! 
26 Octombre. — Vizita unui deputat ungur. von Muesa. El are rude în România. Recunoaşte greşelile trecutului. Aparține grupului Apponyi. Cu toate astea, o notă nouă : e partizan al unei uniuni personale cu Ro: 

ÎN a 

dans son tâl6gramme du 2 octobre Pannongait d'apres leg DLE- parafifs qui depuis 6 jours indiquaient la mise en ceuvre de toutes les inventions des derniers temps. Les autos blindâes et les gaz out jou un grand râle. 
Offensive contre Italie. En mâme temps, le communiqus annonce que les Allemands sont aussi entrâs en ligne sur le front italien, aussi bien au T'yrol que sur I/Isonzo, I/apres- midi on annonce la rupture du front italien sur 10 km., sur I'Isonzo, entre Flitsch et: Dolmein; capture de 10.000 prison- niers. C'est offensive contre Italie, dont on avait tanţ parl€, qui commence. | 
Regois une invitation de Impu Kostake pour une soirâe qu'il offre demain: îl se croit obligă de faire des frais. Note amusante: tenue.: smocking, redingote ou Jaqaette; done le bras de chemise esi exclu. Mot de M-me Valentine Laho- Vary: «L/oecupation allemande ? Liâge d'or de la famille Tostake;». 

26 octobre. — Visite d'un dâpute hongrois von Muzsa. Il a des parents en Roumanie. Reconnaît les erreurs du pass€,. Apvpartient au groupe Apponyi. N&anmoins, note nouvelle, il
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mânia. Despre aceasta, voiu afla mai mult mâine. L-am 
invitat la masă. 

— Comunicatul de dimineaţă confirmă succesul pe 
Isonzo: a 12-a bătălie: iar cel de seară continuarea retra- 
gerii pe frontul francez. 

27 Octombre, — Comunicatul : în Flandra, bătălia 
ia mari proporţii. Pe frontul francez, Francezii n'au pu- 
tut depăşi canalul Aisne-Oise. — In Italia, înaintarea, 
aliaţilor continuă cu succes : 30.000 de prizonieri (Dom- 
browski pretinde că ar fi 50.000) şi 300 tunuri. 

—Kiriacescu a aflat că Kersant şi Neumann plea- 
că în Bulgaria, ca să facă o anchetă printre ostatici pen- 
tru a şti dacă s'a cerut bani de către Lupu Kostake în 
vederea liberărilor. Dombrowski susține că ancheta e 
foarte serioasă. E câtva “timp de când tot el a afirmat 
că Lupu Kostake trebuia să fie înlocuit. Despre petre- 
cerea de diseară, spune : «Dar ce ? vreme de suarele este 
acuma ?» 

  

est partisan d'une union personneile avec la Roumanie. Yen 
saurai plus long demain: je Vai pri6 ă dâjeuner, 

Le communiqu€ du matin confirme le succes sur PIsonzo: 
douzieme bataille, et celui dn snir la eontinuation de la re- 
traite sur le front francais. 

27 oetobre. — Communiqu6: En Flandre, la bataille prerd 
de grandes proportions; sur le front francais, les Francais 
n'ont pu dâpasser le canal Aisne-Oise; en Italie, la marche 
en avant des alli6s continue avec suceâs: 30.000 prisonniers 
(Dombrowsky prâtend savoir qu'il y a dâjă 50.000) et 300 
cannons. 

Kiriacescu a appris que Kersant et Neumann partent 
pour la Bulgarie faire une enquâte parmi les: otages, pour 
savuvir sil y a eu de Llargent demand par Lupu Kostake en 
vue de libârations. Dombrowsky prâtend mâme qu'il y a en- 
quâte trăs sârieuse. Îl y a quelque temps que le mâme person- 
nage avait affirmâ que Lupu Kostake devait sauter. A pro- 
pos du tralala de ce soir, îl dit: «Dar ce? vreme de suarele 
este acuma?»
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— Corteanu stărue în favoarea, acţiunii ce ar trebui să încere pe lângă Rege, pentru a face pace cu România 
oficială. — Ii răspund că încercările mele din trecut au 
avut un slab răsunet. — Mehedinţi, protivnie oricărui 
demers pe lângă Mackensen în afacerea. ostaticilor, ar voi ca eu să solicit repatrierea soldaţilor prizonieri. 

— D. de Czurcain, care soseşte dela Viena a ţinut să-mi raporteze de urgență că la Viena lumea politică se interesează acum de afacerile din România şi că Czer- nin a exprimat speranța de a mă vedea în cursul lui Noembre. «Cum şi cu ce ocaziune — adaogă Czurezin 
— nu ştiu !» 

— D. de Muzsa vorbeşte mult despre afacerile noas- tre comune. E] e guvernamental şi va. transmite lui We- kerl& observaţiile sale. (E delegat la jocurile olimpice şi 
a păstrat relaţiuni în Franţa cu baronul de Coubertin 
şi marehisul de Polignac). — Imi povesteşte că eu oca- 
zia, congresului olympie din Paris — 1914 —un T'rancez, 
al cărui nume nu vrea să-l spună, a prevenit pe dele- 
gaţi că la recepţia soţiei unui personagiu «să i so dea 

Corteanu prâehe en faveur de Paction qne je devrais tenter aupres du Roi pour amener la paix avec la Roumanie offi- cielle, — je lui dis le pen d'âcho que nos ouvertures ont trouv6 dans le pass. Mehedinţi, tres contraire ă toute d6- marche â faire anpres de Mackensen, dans Paffaire des ota- ges, voudrait que je sollicite le rapatriement des soldats pri- sunniers, | 
Mr. de Czurezin, qui rentre de Wien, a tenu â me vap- Porter d'urgence qu'â Wien on s'intâreşsaiţ mâintenant aux afiaires roumaines, et que Czernin avait. exprimâ Vespoir de me voir dans le courant de novembre. «Comment et ă quelle Gecasion? -— ajoute Czurezin — je ne le sais pas». 
Mr. de Muzsa cause longuement de nos affaires commu- nes. Îl est du parti au pouvoir et va transmettre 4 Weckerl€ ses observations. (11 est dâl6gu6 des Jeux olympiques et a gard6 ses relations avec le baron de Coubertin et le marquis de Polignac en France). Il me raconte que lors du congrăs olympique de Paris—1914—un Francais, dont il taiţ le nom, a prevenu les dâltguâs qu'ă la râception par la femme “un personnage «il fallait toucher la main, mais pas la baiser».
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mâna, dar să nu i se sărute mâna». — Cerându-se expli- 
cațiuni, acelaş Francez generos a dat un răspuns, citând 
un fapt care nu poate fi controlat şi pe care e deci inutil 
să-l reproduc. Muzsa găseşte excelentă soluţia pe care 
am indicat-o eri în treacăt : dinastia trebue să continuă, 
dacă nu, cel puţin cu Nicolae şi regența unui membru 
al familiei Hohenzollern. In timpul minorităţii, este 
timp de a prepara tot pentru a reface o administraţie 
ŞI o organizaţiune în vederea majorităţii. O notă foarte 
vie în contra Cehilor. Graţia acordată lui Kramarez 
şi lui Koflaez a fost o greşeală. Aceşti oameni au înce- 
put iar să agite contra integrităţii Regatului. Regi- 
mentul din Praga No. 28 a trecut cu arme şi bagaje. la 
Ruşi (Luez) şi a fost şters din numărul regimentelor 
monarehiei. S'a refăcut cu Români şi câţiva Unguri 
cari sau bătut ca nişte lei (reg. 5 şi 52), iar după ce 
aceştia au salvat onoarea, i sa restituit numărul. Toată, 
convorbirea a, fost expresiunea dorinţii de a aduce pace 
şi amiciţie între Ungaria şi România. 

  

Ayant demande des explieations, le mâme Francais genereux 
a r&pondu par la citation d'un fait ineontrâlable et qu'il est 
done inuiile de reproduire. 

Musza, trouve excellente la solution que j'avais indiqute, 
hier, en passant: la dynastie doit continuer, si non, au moinş 
avee Nicolas et la Regence. Pendant la minorit6 on a le temps 
de tout pr&parer pour refaire une administration et lui don- 
ner ă sa majorite maison nette. 

Note tout particulicrement vive contre les 'TPehegques. La 
grâce accordâe â Kramarez et ă Koflaez a ât6 une fautei; ces 
hemmes ont dâjă commenes agitex contre Pintegrite du 
Royaume. 

ă 
ă 

Le regiment de Prague Nro. 98 a pass6 avec armes et 
bagages aux Russes (Luez) et a 6t6 ray6 du nombre des râgi- 
ments de la Monarehie; on Pa refait avec des Roumains et 
duelques Hongrois qui se sont battus comrne des lions (r&g. 
51 et 52) et quand ceux-ei ont sauvâ son honneur, on lui a 
restitu6 son numâro. 'Toute la conversation a 6t6 ensuite 
lexpression du dâsir damener paix et amiti6 entre la Hon- 
grie et la Roumanie.
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28 Octombre, — Cele din urmă zile au trebuit să fie 
foarte sângeroase; pe frontul francez ofensiva n'a putut 
depăşi canalul Aisne-Oise; în Flandra, după o luptă vio- 
lentă, Germanii au menţinut poziţiile lor. In Italia, ac- 
ţiunea ia proporţiile unei mari victorii. Cele două comu- 
nicate, german şi austro-ungar, vorbesc pentru prima 
oară de «Oberleitung» al Impăratului Carol. Aşa dar e 
vorba de un succes. Au fost 60.000 de prizonieri şi s'a 
capturat 450 tunuri, Aproape întreg frontul e pe 
teritoriul italian şi astfel fructul celor 11 bătălii pre- 
cedente, în curs de 2 ani de războiu, pe Isonzo, a fost per- 
dut dintr'o singură lovitură. Guvernul Boselli a fost 
răsturnat cu o foarte mare majoritate contra lui. Toate 
aceste lucruri aduce puţină odihnă pe frontul nostru din 
Moldova şi, dacă pacea e apropiată, ea nu va fi datorită 
zdrobirii bietei noastre armate ! 

29 Octombre, — Am înştiinţat din nou pe Crăsnaru, 
Lupu şi Dobrovici că închid cantinele. Dacă se întâmplă 
ceva, nu vreau să iau asupră-mi nici o răspundere. 

a 

28 octobre. — Les dernitres journtes ont du tre trâs sanglantes; sur le front francais offensive n'a, pas pu d€- passer le canal Aisne-Oise; en Plandre, aprts violente ba- taille, les Allemands onţ maintenu leurs positions. En Italie, cela prend les proportions d'une grande victoire; les deux communiqu€s, allemand eţ austro-hongrois, parlent pour la premitre fois de «l'Oberleitung» de lEmpereur Carl: cest done le succts. [1 y a 60.000 prisonniers et capture de 450 ca- nons. Un peu sur tout le front on est sur territoire italien et le fruit des 11 batailles prâcedentes au cours de deux ans de guerre sur /'Isonzo a âtâ perdu d'un seul coup. 
Le gouvernement Boselli a âtâ jete bas, sâance te- nante, ă une forte majorit contre lui. 
Tout ceci donne heureusement du repos ă notre front Mol- dave et si la paix vient, elle ne sera pas due ă l'âcrasement de notre pauvre arme. 

29 octobre. — Averti de nouveau par lettres Crasnaru, Lupu et Dobroviei que je fermais les cantines. Sil y a un accident, je ne veux encourir aucune responsabilite. 
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— D. Hans Herzog se întoarce din Berna. Elveţian, 
stabilit în România, urmăreşte negocierile cu Elveţia 
pentru administraţia militară. Comerţul între Austria 
şi Elveţia e aproape neexistent azi din cauza căderii 
grozave a coroanei : ea valorează 43 cent. argint elve- 
țian. Dela, 80 milioane, comerţul e redus numai la câteva 
milioane. Germania nu mai poate da ferul şi cărbunii, pe 
care îl procura, aşa încât comisiunea de reparaţiuni el- 
veţiană nu mai funcţionează şi lasă fiecărui industriaş 
grija să şi le procure. In Elveţia, se crede că războiul 
va mai dura; şi anul viitor. Elveţia e furnizată cu tot ce 
trebue de către Antantă pentru a veni în ajutorul prizo- 
nierilor. Se fac sforțări ne mai auzite ca s'o atragă în 
război, dar în cazul acesta ar fi un război civil între 
cantoanele germane şi cele franceze. 

— La dejun. Dombrowski cu căpiianul von der Os- 
ten dela O. K. M. Azi dimineaţă, d-na Mariutza Pilat a 
spus 'Tuchketei Pherekyde, sub cel mai mare secret, că 
dânsa știe, din izvor sigur, că Anna Brătianu n'a murit. 
Am întrebat privitor la aceasta, dacă sar putea avea, o 

  

Mr. Hans Herzog revient de Berne. Suisse, 6tabli en Rou- 
manie, îl poursuit des nâgociations avec la Suisse pour le 
«Wirtsehaftstab». Le commerce entre Autriche ef Suisse pres- 
que inexistant aujourd'hui ă eause de la chute effroyable de la 
couronne: elle vaut 43 cent. argent suisse. De 80 millions, îl 
est râduit ă quelques millions. IL Allemagne ne peut plus don- 
ner le fer et le charbon quelle procurait, en sorte que la 
commission de r&partition suisse ne fonetionne plus et laisse 
ă ehaque industriel le soin de se pourvoir. En Suisse on 
pense que la guerre durera encore toute Pannte prochaine. 
La Suisse est pourvue de tout par l'Entente pour avoir de 
quoi envoyer aux prisonniers. On fait des efforts inouis 
pour lattirer dans la guerre, mais ce serait d'abord une 
guerre civile entre cantons allemands et cantons francais. 

A. dâjeuner, Dombrowsky avec le cap. von der Osten de 
10. K. M. Dans la matinâe, Mariutza, Pilat avait fait dire 
ă Touchkette (Phâr6kyde), sous le sceau du plus grand secret, 
que de bonne source elle pouvait l'assurer qu' Anna n'etait 
pas morte. J'ai demand, en pensant ă cela, si on pouvait a-
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comunicaţie secretă cu Moldova. De Osten îmi răspunde 
că ei au crezut totdeauna că familia Brătianu corespun- 
de şi că au cercetat şi continuă să cerceteze. S'a crezut 
un moment că conducta de petrol de curând instalată 
ar putea servi. Se cercetează şi acum, de astădată în 
direcţia Brăila-Măcin. 

30 Octombre, — In Italia, victoria este foarte mare. 
A doua şi a, treia amată sunt bătute şi tot frontul dela 
Flitsch la Mare e zguduit. Peste 100.000 de prizonieri şi 
700 tunuri. Buletinul italian strigă : trădare ! şi acuză 
trupele de laşitate. 

— D. Popescu («Neue Freie Presse») .spune că din 
conversațiile sale cu Horstmann şi cu maiorul Beer, a 

„căpătat convingerea că Germanii se gândesc la o lungă 
ocupaţiune a României, după încheierea păcii. — A- 
ceeaşi impresiune mi-a lăsat şi mie o observaţiune făcută 
de Horstmann, săptămâna trecută. De aceeaşi părere e 
şi Stirbey şi, din nenorocire, acest mod de a vedea va 
găsi o încurajare şi la Carp şi la Lupu. De câteori n'a 
repetat Carp că Germania ar trebui să ne ocupe zece ani 

    

voir une communication secrâte avec la Moldavie. Von den 
Osten me r&pond qu'ils onţ toujours ceru que la famille Bra- 
tiano correspondait et qw'ils ont cherchâ et qu'ils cherchent. 
On a ceru un moment que la conduite de pâtrole nouvellement 
install6e ponvait servir. On cherche encore, cette fois-ci du 
câte de Braila-Maciu! , 

30 octobre. — La victoire en Italie est tres grande; la 2-a et la 3-e armâes sont battues et tout le front de Flitseh âă la 
mer est €branl€. Plus de 100.090 prisoniers et 700 canons. Le 
bulletin italien crie ă la trahison et accuse les troupes de 
Jâchetă. 

Mr. Popescu (Neue Fr. Presse): De ses conversations avee 
Horstmann et le major Beer il a acquis la convinction que 
les Allemands râvent dane longue oceupation de la Rou- 
manie aprâs la paix. C'est limpression que m'a laissâe aussi 
une observation faite par Horstmann la semaine derniâre. 
C'est aussi Pavis de Stirbey et malheureusement cette iacon de voir doit trouver un encouragement chez Carp et chez 
lupu. Combien de fois Carp n'a-t-il pas repâtă que les Alle- 
mands devaient nous occuper dix ans «ca să ne facă vameni!s
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«ca să ne facă oameni !» — Popescu mai adaogă că e vorba de a trimite pe prinţul de Fiirstenberg (Egon) la Bucureşti pentru ca Austro-Ungaria să, fie reprezentată, cu mai multă greutate aici. | 
— Horstmann şi de Bellow, înapoiaţi din Dobro= gea, vin la dejun. Impresiunea lui Bellow : Dobrogea e un ținut frumos, dar trist, drumul dela, Măcin-Babadag, superb; vederea spre Galaţi şi Reni, în albastrul orizon- tului, un lucru minunat; Lipovenii dela ] urilofea, toţi alcoolici. 

Demisia lui Michaslis este un fapt împlinit. Curtea face sforţări pentru a salva pe Helfferich. Succesorul va fi contele de Hertling, preşedintele Consiliului în Bavaria, care a, cerut câteva zile de gândire. In etate de 70 ani; parlamentar fin. 
Se pare că neinvitarea, Austriacilor la Lupu for= mează din nou un subiect de observaţiuni neplăcute şi că Horstmann regretă mult că a lăsat să apară în jurnale darea de seamă. 

31 Oetombre. — Asupra, animozităţii constante care 
a II IN 

      

Du mâme: îl est question d'envoyer le Prince de Fuir- stenberg (Egon) ă Bucarest, pour donner da poids ă la re- presentation de VAutriche-Hongrie. 
Horstimann et de Bellow, retour de ]a Dobrogea, ă dâjeu- ner. Wabord impression de Bellow: la Dobrogea joli pays, mais triste; ronte de Macin-Babadag superbe; la vue sur Ga- iatz et Reni dans le bleu de Phorizon une jolie chose; les Li- poveni de Jurilofka tous des ivrognes. 
La demission de Michaslis est un faiţ accompli; la Conu» fait des efforts pour sauver Helfferich; le suecesseur: sera le comte de Hertling, prâsidenţ du conseil en Baviere, qui a demandă quelques jours de râtlexion; nâanmoins, 70 ans, fin varlementaire, 

Il paraît que la Hon-invitation des Autrichiens chez Lupu est de nouveau sujet d'observations dâsagrâables, et combien Horstmann regrette den avoir laiss6 passer les compte-rendus dans les Journaux ! 

31 octobre. — Au sujet de P'animosită constante qui se 

15
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se. observă între: Germani şi Austriaci, Carada îmi ra: 

portează următorul fapt ce-l ştie dela: Nicu Filipescu : 
Lă' întoarcerea :sa dela: Weissenhirsch în 1914, Nicu Fi- 

lipescu, oprindu-se la Berlin, a fost primit de Zimmer: 

mann, pe atunci ministru, care, luându-l pentru ceeace 

părea că este la acea epocă, adică un amic al politicei 

germane, i-ar fi zis: «Şi acum, atacați Basarabia, mer- 
geți la Odessa şi în 15 ant împărțim Austria». 

1 Noembre. — Dezastrul italian ia proporţiuni epice. 

Şaizeci ce mii de oameni din a 3-a armată au depus 

armele la 'Tagliamento. Numărul total al prizonierilor 

trece peste 180.000; tunuri pierdute 1500 piese. 

— In sfârşit, Primăria deşteptată îmi trimite 15. 000 

lei pentru cantine, fără vre-o altă explicare... 

— Imi cade în mână o listă de persoanele suspecte 
Germanilor. Printre cei puşi sub suprăveghiere e şi Pa- 

naitescu, care însă e departe... Insă, ca bănuită de spio- 

naj se găseşte de asemenea şi Marie-Nicole Darvari cu 

menţiunea : «are multe relaţiuni cu ofiţerii germani şi 

  

fait voir entre Allemands et Antrichiens, Carada me rap- 
porte qu'il tient de Nicu Filipescu le propos suivant: A son 
retour de Weissenhirsch, en 1914, et passant par Berlin, 
Nicu Filipescu avait 6tâ recu par Zimmermann, alors mi- 
nistre, qui, le prenant pour ce qu'il paraissait âtre â cette 
&poque: un ami de la politique allemande, lui aurait dit: 
«Et maintenant attaquez la Bessarabie, allez ă Odessa et 
dans guinze ans nous partagerons l'Autriche!y 

l-er novembre. — Le dâsastre italien prend des propor- 
tions 6piques. Soixante mille hommes de la 3-e armâe pres- 
s6s contre le bas Tagliamento (au-dessus de Latisanas) ont 
mis bas les armes. Le nombre total des prisonniers dâpasse 
180.900 hommes et celui des canons perdus 1.500 piăces. 

La Mairie, en fin reveillâe, m'envoie 15.000 lei pour les 
cantines, sans autre explication... 

Un râpertoire des personnes suspectes aux Allemands 
me tombe entre les mains. Cela a Pair d'hier et d'aujour- 
d'hui, sans ordre chronologique; parmi ceux ă surveiller se 
tvouve aussi Panaitescu qui est loin.., Mais, en bonne place, 
scupeonnâe d'espionnage se trouve aussi Marie-Nicole avec 
la mention: «A beaucoup de relations avec des officiers al-
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bulgari». — Ceeace e mai rău e că aceste liste sunt rău 
făcute şi conţin în genere oameni din clasa, de jos. 

2 Noembre.—Vizita lui Al. Beldiman, sosit alaltăeri sea- 
ră. N'are aerul încântat de Carp, nici de Lupu Kostake. 
A fost obligat să rămână mult timp la Viena ca să resta- 
bilească raporturi mai binevoitoare, de oarece cercurile 
vieneze erau foarte montate «de ce se petrecea aici la 
noi». (El n'a voit să fie mai explicit, dar se pare că a- 
propie aceste dispoziţiuni ostile atitudinii răuvoitoare 
a guvernanţilor noştri). Va colabora la «Lumina», însă 
voeşte să oblige pe Stere să dea pe faţă tot ce ştie de 
Brătianu, al cărui nume nu e niciodată pus înainte, Aşa, 
îmi spune el, întrun articol a] său trimis din Berlin, 
scrisese : «urmaşul nevrednic al unui nume mare» şi 
fraza a fost schimbată de Stere... Află cu surpriză că 
Stere a fost asimiliat colonel la Statul-Major până în cea- 
sul din urmă. D-na Sturdza a poreclit «Lumina» : «ste- 
roscopul». Beldiman doreşte să lucreze ca să pună uni- 
tate în sforţările ce sunt de făcut. De această, lipsă de 
unitate Berlinul se plânge, iar Viena o subliniază. Nu 

  

lemands et bulgares» — C'est WVautant plus dssagrtable que 
c'est mal fait et ne contient que la toute petite classe ! 

2 novembre, — Visite dA. Beldimano, arrivâ avant-hier 
soir. Il n'a pas Vair enchant6 de Carp, ni de Lupu. A 6t6 
oblige de rester longtemps â Wien pour Yy retablir des rap- 
ports bienveillants, car on y 6tait fort montă «de ce qui se 
passait ici». (Il n'a pas voulu âtre plus explicite, mais il 
semblait bien rattacher ces dispositions hostiles ă Pattitude 
malveillante de nos gouvernants). Il collaborera ă la «Lumi: 
na», mais il veut obliger Stere ă mettre au clair tout sp&- 
cialement Bratiano, dont le nom n'est jamais mis en avant, 
Ainsi, me dit-il, dans son article envoy6 de Berlin, il avait 
dit «urmaşul nevredni€ al unui nume mare» et la phrase a 
6i6 changâe par Stere. Il apprend avec surprise que Stere a 
6t6 colonel â VEtat-Major jusagwă la dernitre heure presque. 
M-me Sturdza a appele la «Lumina» ; 16 steroscope, Il veut 
travailler â mettre de PUnit6 dans lEtffort â faire; de cette 
absence d'Unit6 on sen plaint â Berlin, on Ia soulione ă 
Wien. Il ne eroit pas que les Allemands souhaitent une lon-
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crede că Germanii dorese o ocupaţiune îndelungată a 
României; el o blamează ca şi noi toţi. Ca încheiere, nu 
cred că Beldiman are o orientare; i se pare numai că 
Germania împinge Austria către Polonia şi îşi rezervă 
sfera sa de acţiune în România. 

3 Noembre. — Dela serata Lupu : 7. Rosetti s'a, seu- 
zat şi mi-a spus: «Cum ? să mă duc să beau bere cu 
Nemţii Pa 

— O depeşă din Viena anunţă că aliaţii au trecut 
Tagliamento în mai multe locuri, 

— Generalul Tiilff pleacă azi în congediu în Ger- 
mania. Am verificat plângerile continue cari vin din 
teritoriul etapelor, mai cu seamă dela, faimoasa etapă 
a 15-a, von Madelung, care se bucură de o reputaţie 
feroce. Acolo e un căpitan Schultz, care e pe lângă gene- 
ral şi care conduce tot şi care e puţin binevoitor pentru 
toată lumea : Germani sau Români, 

Lt. Schubert, care e la Mizil, a asigurat pe adminis- 
tratorul meu Iliescu că nu se va lăsa producătorilor 

  

gue oecupation de la Roumanie; il la blâme tout comme nous. 
Somme toute je ne erois pas que Beldimano aiţ une orien- tation; il lui semble seulement que YAllemagne pousse PAxv- triche vers la Pologne et se reserve sa sphăre d'action en 
Roumanie. 

3 novembre. — Echo de la soirte Lmpu. 'Th. Rosetti s'est excuss et me dit: «Ce ? Să mă duc să beau bere cu Nemţii ?» 
Une dâpâche de Wien annonce que les alli6s ont traver- 

sc le Tagliamento en plusieurs endroits. 
Le gentral Tiilff part aujourd'hui en conz€ pour PAlle- magne, J'ai fait vârifier par Iliescu (mon administrateur) des piaintes continuelles qui viennent du territoire des Eta- 

pes, surtout de la fameuse 15-me Btape, von Madelung, qui 
jouit d'une r&putation fsroce. I] ya lă un Hauptmann Schultz qui est auprâs du gen6ral qui conduit tout et qui est peu bienveillant pour tout le monde, Allemands comme Roumains. — Le It. Schubert, qui gouverne ă Mizil, a certi- fi6 ă Iliescu qu'on ne laissera pas aux produeteurs le quart
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sfertul recoltei lor de vin, orice s'ar spune la Bucureşti; 
că nu se va plăti grâul după tariful administraţiei mili- 
tare ; deci, cel mult 160C la, 2000 lei. Mai mult, se rechi- 
ziţionează dela toţi alambicurile şi se ia tescovina cu 
8 lei mia de Kgr., când preţul exact e de 10 ori mai 
mare. Tot administraţia militară va fabrica, şi tescovina. 

— Lupu îmi spune că Mareşalul va, lipsi până la 
21 Noembre, din cauză de doliu. Acest motiv e fals, 
îmi spune maiorul Herwath dela O. K. M., care a, ve- 
nit să mă vadă după amiază. Această plecare simultană 
a guvernatorului şi a mareşalului are vreo semnificare? 
Adevărul e că generalul von Sentler pleacă de asemenea 
la Berlin, «pentru conferinţă» mi-a spus Popescu dela, 
N. F. P. (als, vezi 7 Nov.). 

— Brătianu se pare că e la discreţia lui Take Io- 
nescu. — După misiunea lui Comşa la, Berna, favoru- 
rile acordate lui Caretaş, numirea, lui Căpităneanu în- 
tr'o comisiune de odihnă — (interesele Românilor din 
teritoriul ocupat ! — două numiri extraordinare comuni- 
cate de Brănişteanu : Xenopol e numit ministru la 'To- 

    

de leur xâcolte de vin, quoiqu'on ait dit ou faită Bucarest, du'on ne paiera pas les hlâs au tarif de la Militiir-Verwal- tang, — done maximum 1600 ă 2000 lei. Bien vlus, on prend 
ă tout le monde les alambies et on enleve la «tescovina» 
raison de 8 lei les 1000 k., ce qui vaut juste dix fois plus. 
C'est Padministration militaire qui va fabriquer l'eau de 
vie de marc. . 

Impu me dit que le Marchal est absent jusqu'au 21 no- 
vembre pour cause de deuil. Cette raison est fausse, me dit 
Je major Herwath de PO. E. M., qui vient me voir dans 
lapr&s-midi. Ce apart simultană du gouverneur et du Feld- 
marâchal a-t-il une signification ? Toujours est-il que le 
g6nâra]l von Sentler se rend aussi â Berlin «pentru confe- 
rinţă», — m'a dit Popescu de la «N. F. Presse». 

Bratiano semble &tre ă la merci de Take. Aprâs la mis- 
sion de Comșa ă Berne, les faveurs accordâes â Caretaş, la 
nomination de Capitaneanu dans une commission de tout 
repos (interâts des Roumains du territoire occupă! !), deux 
nominations extraordinaires que me communigue Brănis- 
teanu: Xenopol est nommâ ministre ă Tokio et Victor Io-
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kio şi Victor Ionescu la Lisabona. Eva, greu să sfâr: 
şească mai trist fiul lui Brătianu ! Dela acelaş : Se pare 
că Take Ionescu afirmă în publie că eu am primit trei 
milioane dela Germani, iar Mille, convins, repetă ca- 

- lomnia în «Journal» din Paris. E eu putinţă ca aceşti 
nenorociţi să cadă aşa, de jos! 

4 Noembre. — Noul cancelar Hertling ia ea vice- 
cancelar pe un parlamentar (deci partidul Curţii n'a 
putut să menţină pe Helfferich), iar vice-preşedintele 
Reichstagului, Dove, e numit la un departament. Zia- 
rele accentuiază revoiuţia pacifică ce s'a săvârşit : par- 
lamentarismul biruind biurocraţia. In fond, politica 
a ajuns să aibă întâetate asupra acţiunii militare. 

— Comunicatul oficial nu confirmă tsecerea râului 
Tagliamento, anunţată de o depeşă din Viena. 

— Czernin pleacă de asemenea la Berlin, Se  înţe- 
lege voiajul lui Sentler şi «conferinţa» despre care s'a 
vorbit. | | 

— Un parastas a fost oficiat la Cotroceni. la 10 
şi Jumătate, pentru Prinţul Mircea, Convocarea este sem- 

    

nescu ă Lisbonne. Il 6tait difficile de finir plus tristement: le fils de Bratianu! . 
Du mâme : Il paraît que Take Ionescu affirme publique- 

ment que Jai recu trois millions des Allemands et Mille, 
fort de cette «paternite», repete la calomnie dans «le Jour- 
nal» de Paris, Faut-il que ces malheureux soient tombâs bas! 

4 novembre, — Le nouveau Chancelier, Hertling, prend 
un pariementaire comme vice-chancelier (done le parti de 
la Cour m'a pu maintenir Helfterich) et le vice-prâsident du 
Reichstag Dove est nommâ ă un departement. Les journaux 
aceentuent la revolution pacifique qui s'est opâre, le par- 
lementarisme &vincant la bureaueratie,. Au fond c'est la po- 
litique qui prend le dessus sur Pemprise militaire. 

Le communiquă officiel ne confirme pas le passage du 
Tagliamento qu'une dâpâehe de Wien avait annoncă. 

* Ozernin se rend aussi â Berlin. On comprend le voyage de Sentler et la «conferinţa» dont on avait parle. 
Un parastas a 6t6 câlebr6 â Cotroceni, ă 10 h. 4, pour 

le Prince Mircea ; la convocation est signâe par Tzigara-
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naţă de “Tzigara, «reprezentant al Casei Regale». Lupu 

ISostake; care nu, ştie decât; să înjure Dinastia, s'a: crezut 

obligat. să asiste. Eu m'am abținut, Multă lume din se: 
eietate. | aaa aa ADR 

-5 Noembre. — Cenzura, a temis lui - Stirbey -g: ; seri: 

soare din 9 Septembre, trimisă de-Nicu' Ghika din 

(Odessa. —' Parlamentul a; fost o parodie: toţi deputaţii 

îndârjiţi contra lui Brătianu: şi: Make Ionescu cari sunț 

urâţi, dar: totuşi votând cu guvernul. (E şi nota lui 

Comşa - transmisă din Elveţia de Martha Bibescu). Ca 

să-i ţină în mână, spune Ghika; se întrebuinţează trei 

mijloace de presiune : Banca Naţională; aprovizionarea 

şi legea marţială. Regele. pentru a se menţine, :se dedă 

Ja o demagogie care sperie .chiar pe Brătianu. orga, îşi 

petrece timpul la Brătianu, la Curte sau la Stirbey. 

Acesta urmează înainte: cu mâănoperile lui subterane. 
Mavrocordat scâpă dela Curte; fericit că-ia cu dânsul 

la Salonic familia sa. La ţară, lipsă de vite şi satele 

depopulate. 

  

Samureaş «reprezentant al Caselor Regale». Lupu Xostake, 

Gui n'a que des injures pour la dynastie, sfest eru oblig dy 

assister. Je me suis “abstenu. Beaucoup de. monde de la 

sociâte. : 

5 novembre, La censure a remis ă Siirbey nne lettre 

du 9 septembre que lui envoie Nicolas Ghika d'Odessa. Le 

Parlement a 66 une parodie; tous les dâputâs -exasper6s 

contre Bratiano et Take Ionescu qui sont hais, mais votant 

tout de mâme avec le gouvernement. (C'est la note de Com- 

șa aussi, transmise de Suisse par Marthe Bibeseo). Pour les 

faire mareher, dit Ghika, on emploie trois moyens de pres- 

sion: La Banque Nationale, les approvisionnements et la loi 
martiale. 

Le Roi, pour se maintenir, se livre ă une dâmagogie qui 

eftraie Bratiano lui-mâme. Iorga  passe son temps chez 

Bratiano, ă la Cour, ou chez Stirbey. Celui-eci eontinue ses 

manoeuvres souterraines. Mavrocordat s'&vade de la Cour, 

heureux dWamener ă Salonique sa femme, sa fille.. et son 
gendre Luea Sturdza. Dans la campagne, manquz des bes- 
tiaux et villages dâpeuplâs. | 
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— Vizita. col. Sturdza. Se plânge că nu este între- buinţat şi autorităţile (citiţi : Internele) îi dau mai puţin concurs: decât Germanii, Nu poate obține măcar o cameră pentru lucru, pe câtă vreme maiorul Schwalbe i-a oferit un birou şi tot personalul, — ofertă pe care dânsul a refuzat-o. 
— Am comunicat personal medicului general von Schumborg toate infamiile pe cari Rămureanu mi le-a denunţat ca petrecându-se la dispensarul femeilor din Mizil. 'Tot prin seris, am înștiințat şi pe Lupu Kostake de refuzul etapelor de a lăsa, 25% din recolta de vin pro- ducătorilor. Vom vedea, dacă, afară de vorbe, va mai 

eşi ceva. 
— Seulptorul Cristescu, maior aviator, a căzut azi dimineaţă cu avionul său aproape de Siret, după ce sbu- 

rase în timpul nopţii d'asupra Bucureştilor. A scris la 
mai multe persoane, cu. învoirea Austriacilor, în rându- 
rile cărora. căzuse. Intr'o scrisoare adresată lui Galitza, 
spune textual că ei au veniţ pentru a «vă (locuitorii 
din Bucureşti) aduce scrisori». Să fie oare mijlocul de a 
corespunde al familiei Brătianu ? 
  

Visite du colonel Sturdza : i] se plaint de ne pas tre em- ploy et les autoritâs (lisez: Intârieur) lui donnent moins de concours que les Allemands. ]] ne peut mâme obtenir une chambre pour son travail, alors que le major Sehwalbe lui a offer un bureau et tout le personnel, offre qu'il a dă dâ- cliner. ” 
J'ai communiqu€ personnellement au General-Arzt ron Schumborg toutes les infamies que Rămureanu m'a denon- c&es comme se passant au dispensaire des femmes de Mizil, Par 6crit j'ai saisi aussi Lupu Kostake du refus que les 

&tapes opposaient ă Pabandon du 25% de la recolte du vin aux producteurs. Nous vevrons sil en sort autre chose que des 
paroles. 

Le seulpteur Christeseu, major aviateur, est tomb ce matin avee son avion tout pres du Sereth, aprâs une ran- donnâe dans la nuit sur Bucarest. II a 6crit â beauzoup de personnes : les Autrichiens, qui Pont pris, le lui ont permis. Il dit textuellement dans sa lettre â Galitza qu'ils 6taient Venus pour «vous (les habitants de Bucarest) apporter des lettres», Serait-ee ]ă le moyen de correspondre de la fa- mille Bratiano 2
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— D-na Berindey (70 ani) şi fiica sa Maria (27 
ani) primese notificarea că li s'a fixat să locuiască la 
Baia de Aramă. In urma unei perchezițiuni sa confis- 
cat jurnalul (memorii) d-nei gen. Berindey. Presupun 
că tonul nu era tocmai amical pentru Germani. 

6 Noembre. — Generalul de Sentler n'a plecat la Ber- 
lin, îmi spune Volanka. Informaţia, lui Popescu era in- 
exactă. Insă, prin faptul că Czernin se duce acolo cu 
ambasadorul Morey, cu şefii de secţiune şi cu baronul 
von Mittag, care are în atribuţiunile sale afacerile Pen- 
insulei balcanice, fără îndoială că va fi vorba şi 
de România. — Intreb pe Volanka, care îmi răspunde : 
«In Austro-Ungaria nimeni nu mai voeşte să urmeze 
rătăcirile cari consistau în a spune: că armata ne dă 
vietorii iar politica vine pe urmă». Czernin înţelege ca 
fiecare succes militar să fie de asemenea şi un pas în- 
nainte al politicei şi el doreşte să fixeze avantagiile 
cari trebue să decurgă din victoria în Italia. — (Aşi 
putea să stabilesc o legătură cu întâlnirea, în principiu 
fixată de Ozernin ?) (27 Octombre). Foarte curioasă 

  

Madame Berindey (7 ans) et sa fille Marie (27 ans) 
viennent de recevoir notification d'aller prendre râsidence 
forece ă Baia de Arama! Une perquisition avait 6t6 prați- 
que lors de la manifestation gamine contre la «pantahuza» 
Carp, et chez la gânârale on avait saisi ses mâmoires. I] pa- 
raît que depuis 1914 elle tenait son journal et je suppose que 
le ton n'en 6tait pas amical pour les Allemands. ! 

6 novembre. — Le general de Sentler n'est pas parti pour 
Berlin, me dit Volanka. Le renseignemenţ de Popescu &tait 
inexact. Mais comme Czernin sy rend avec Vambassa- 
deur Morey, des chefs de section et du baron von Mittag, 
uui a dans ses attributions les affaires de la Peninsule Bal- 
kanique, il va sans doute âtre question de la Roumanie. J'ai 
interrog6 Volanka. qui me râ&pond: On ne veut plus en.Au- 
triche-Hongrie suivre les errements qui consistaienț ă dire 
que «Parmâe nous donne des victoires et la politique vien- 
dra ensuite». Czernin entend que chaque suceâs milițaire 
soit aussi un pas en avant: de la politique et îl desire fixer 
les avantages qui doivent dâcouler de la victoire en Italie, 
(Puis-je âtablir une liaison avec le quasi-rendez-vous en 
principe fix€ par Czernin?) (97 oct.).
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de urmărit gândirea austriacă faţă de un reporter con» 
ştiincios ca Volanka. «Victoria în Italia, este pur aus- 
triacă, cu toate că în primele trei zile sa încercat s'o 
treacă pe seama Germanilor. Germanii nu au decât şaşe 
divizii. Avem aci atât de mulţi oameni, încât nu se mai 
vorbeşte de armata Boroevies, trimisă probabil pe fron- 
tul 'Trentinului». | 

— Bulgarii mârâie şi dânşii. “Arion a vorbit eu 
Stamcioff (avansat general), . care deodată a devenit 
pesimist în ceeace priveşte rezultatele finale şi foarte 
pornit împotriva Germanilor. Un mie fapt : Stere, în 
articolele sale «Pro domo»,.a cărei serie a început-o, a 
citat un fapt privitor la Radeft, spre cinstea acestuia, 
dar protivnic lui Brătianu. Tantiloff sa opus. El n'ad- 
mite modul de a vedea al Germanilor: Românii sunt 
învinşi şi ocupați şi nu primeşte dela ei nici dojană, 
nic: elogii. — 'Trebue notat că unul din Buxton a inter- 
pelat în Camera Comunelor asupra vederilor ce guver- 
nul englez nutreşte față de Bulgaria, şi Lord Balfour a 

  

Tres curieuse ă suivre la pensâe autrichienne ă tra- 
vers un reporter conseiencieux comme Volanka. «La vietoire 
en Italie est purement autrichienne, malgr6 que dans les 
trois premiers jours on ait essay6 da la faire passer ici 
comme allemande. Les Allemands r'ont que six divisions. 
Nous Y avons tant de monde qu'on ne parle dâjă plus de 
larmâe Boroevies, probablement dejă embarguse pour aller 
sur le front du Trentin». . 

Les Bulgares grognent aussi, Arion a caus6 avec Stan- 
cioif (avancâ gânâral) et qui subitement est devenu pessi- 
mise quant aux râsultats finaux et trâs grognon vis-ă-vis 
des Allemands. Un petit fait: Stere, dans ses artieles «Pro 
Domo» dont il a ecommencă la s6rie, a cit& un fait concer- 
nant Radeff, tout â Phonneur de celui-ci et ă la charge de 
Bratiano, Tanţiloft s'est oppos€. Il n'admet pas la facon dâtre des Allemands ; Les Roumains sont vaincus et occu- 
p6s et il n'aceepte d'eux ni blâme, ni €loge. — Il faut noter 
que Pun des Buxton a interpelle â la Chambre des Commu- 
nes sur les vues que le gouvernement anglais a sur la Bul- garie et Lord Balfour a râpondu que quoique les Bulgares 
fussent en lutte avec P'Entente, il 6tait ă souhaiter que leur
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răspuns că, deşi Bulgarii sunt în luptă cu Antanta, e 
de dorit ca, ţara lor să nu fie cu nimic mieşorată ! 

Radoslavoff declară de asemenea că, pentru ca Ro- 
mânia să nu mai poată în viitor ataca Bulgaria, «vom 

reclama, şi vom obține garanții». Se pretinde că între 

Turci şi Bulgari există o mare animozitate din cauza 
oraşului Adrianopole şi că s'a făcut uz de arme. 

Tagliamento. cu toată creşterea apelor, a, fost trecut 
de către aliaţi. E o întreprindere formidabilă, care a 
reuşit repede, 

1 Noembre. — Întreg frontul italian, şi la, câmp, 
şi din munţii — Dolomiţii — pe o distanţă de 130 km. 

pe linia Tirolului, e în retragere. Printre şefii cari ur- 

măresc pe Italieni, se citează Konrad de Hoetzendorf, 

a cărui armată e în apropiere de Sugano. Se ştie astăzi 

care era gruparea forţelor aliate, în ordine, începând 
dela Adriatica spre Flitsch şi Tolmein şi continuând 

spre vest dealungul Tirolului : Armata lui Boroewies 

(aceea care a bătut armata 3-a italiană); a IX-a armată 

  

pays ne fut en rien amoindri! Radoslawoff vient aussi de 

d€clarer que pour que la Roumanie ne puisse plus ă Lavenir 

attaquer la Bulgarie, «nous râclamerons et nous obiiendrons 

des garanties». | 
On prâtend — c'est le gântral Mustata qui tient ce potin 

de Yami dun officier bulgare — qwentre Tures et Bulga- 
res il y a une grande animositâ â cause d'Andrinople et 

qu'on s'y est battu ă coup de fusile. 
Le Tagliamento, malgră la erue des eaux, a 6t6 franchi 

par les allis. C'est une formidable entreprise qui a vite 

russi. 

1 novembre. — 'Pout le front italien, celui de la plaine, 

comme celui des montagnes Dolomites — sur 150 k. rien que 

sur la ligne du Tyrol — est en retraite. On donne jusqw'au 

nom de Konrad de Hoetzendort, dont L'armâe est du cât6 de 
la Sugano, parmi les chefs qui sont ă la poursuite des 
Italiens. 

On sait aujourd'hui quel €tait le groupement des for- 
ces allies, dans lordre, en remontant de PAdriatique vers 
le Plitseh et Tolmein et en eontinuant vers POuest le long 
du Tyrol: Armâe Boroewies (c'est elle qui a battu la 3-me ar- 
me italienne) — IX armâe de Bellow (c'est elle qui a enfonc&
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a lui Bellow (aceea care a înfrunțat unghiul eşind ita- 
lian şi a daţ; peste cap a II-a armată italiană) ; grupul 
archiducelui Eugen, adică: armata Krauss şi armata Krobatin ; în fine armata, Konrad. 

— D-na Berindey va avea o comutare de pedeapsă şi va putea pleca la Sinaia în loe de Baia de Aramă. 
Aceasta, datorită lui Horstmann, care sa ocupat cu toţ 
interesul, — Horstmann mi-a spus că, în jurnalul său, 
bătrâna d-nă acuză pe Germani de furturi şi violuri (71), 
iar tonul este aşa de duşmănos încât prezenţa. sa a fost socotită ca, indezirabilă. Afară de aceasta, un mare nuw- 
măr de copii din manifest, ceeace face să se crează în 
existența unei oficine, 

La toate acestea Lupu adăogă că dânsa ar fi dat şi bani ofiţerilor evadați pentru a se reîntoarce pe front. Horstmann nu mi-a vorbit de acest fapt şi cele două 
doamne tăgăduese absolut, 

8 Noembre. — S-tul Dumitru. Efectele legilor excep- 
ționale : nimeni nu se mută; nici un camion pe stradă. 

— Italienii bat în retragere pe Piave. — Englezii 
atacă cu furie şi fără întrerupere în Flandra. E singu- 
rul mijloc, după dânşii, de a veni în ajutorul Italiei. 
  

  

langle sortant italien et a culbute la 2-e armâe italienne) — le groupe archidue Eugâne, e. ă d. arme Krauss et armâe Krobatin, — entin armâe Konrad. 
Madame Berindey aura une commutation de peine et pourra aller ă Sinaia au lieu de Baia de Arama. “est Horstmann qui s'est beaucoup et gen6reusemenţ employ€. orstmann m'avaiţ dit que dans son journal, la vieille dame aceuse :es Allemands de vols et de viols (?) et le ton est si haineux qwon a le droit de considerer sa prâsence comme indâsirable. De plus, nombre de copies du petit; manifeste, ce qui fait croire ă existence d'une officine, A cela. Lupu ajouie qw'elle auraiț donn€ argent â des officiers €vades pour retonrner sur le fronţ, Horstmann ne ma pas articule ce fait et les Dames nient absolument, 

8 novembre. — La St. Demâtre. Effet des lois d'excep- tion : personne ne demânage ; pas de chariots dans la rue. Les Italiens battent en retraite sur la Piave. 
Anglais attaquent furieusement et continuellement en Flandres. C*est la seule facon dont ils comptent se porter
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Din contra, Lloyd George şi Painlevâ au plecat cu 
technicienii în Italia, pentru a conferi cu guvernul ita- 
lian. 

— Când am vorbit eu Praschma, despre necesitatea 
de a căuta o pace separată cu România oficială, el mi-a 
răspuns că la Berlin ar fi vorba de aşa ceva. Or, eri, 
Stere a spus lui Stirbey că «Vorwaerts» înregistra o 
declaraţie a lui Kerenski relativ la pacea separată care 
a fost propusă «unui aliat» şi care n'a fost primită. 
Jurnalele oficioase germane n'au desminţit ştirea din 
«Vorwaerts». — Astăzi «Liumina» dă, după «Ruskoe 
Slowo» din 3/16 Oet., un interview al d-lui de Sf. Au- 
laire, acordat la Odessa, în care, între altele spune : «Pe- 
ricolul unei păci separate a României cu Puterile cen- 
trale a dispărut cu desăvârşire». A se adăoga la acestea 
şi declaraţiile furibunde ale lui Take Ionescu, repro- 
duse  deunăzi, revoltat la ideia că sar putea rosti 
cuvântul de pace. Toate aceste indicii sunt de reţinut. 
Berlinul vede probabil mai uşor lucrurile cum le în- 
țeleg eu decât în modul cum le înţelege Carp. 

    

au secours de Italie. Par contre Lloyd George et Painleve 
se sont rendus, avec leurs techniciens, en Italie pour con- 
fere» avec le gonvernemeni italien. Lorsque Javais pari ă 
Prasehma de la n6cessit6 de chereher une paix separte avec 
la Roumaine officielle, îl m'avaiţ dit qu'il croyait qu'on y 
songerait un peu ă Berlin. Or, hier, Stere a diţ â Stirbey 
que le <Vorwaerisy enregistrait une declaration de Ke- 
rensky au sujet de la paix separee, qui avait 6t6 proposte 
«A un alli&» et qui n'avait pas 6t€ accueillie. Les journaux 
ofticieux allemands n'ont pas dâ&menti la nouvelle du «Vor- 
waerts>. Aujourd'hui la «Lumina» donne d'apris de <Rus- 
koje Slowo» du 3/16 octobre une interview de Mr. de St. 
Auiaire accordee ă Odessa: «Le danger d'une paix sparte 
de la Roumanie avee les puissances centrales a complâte- 
ment disparu». A joindre les dâclarations furibondes de 
Take Ionescu, reproduites, Pautre jour, revoltă ă Pidâe qu'on 
pouvait prononcer le mot de pais. 

Tous ces indices sont ă recueillir. Berlin probablement 
voit plus facilement les choses comme je les comprends, que 
de la facon dont Carp les entend.
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— Beldiman a venit eri să mă vadă. Dânsul voia 
să înceapă cu Radu Rosetti o publicare de documente, 
pentru a prepara dosarul Brătianu. L-a scăpat o frază: 
«Carp ! dar Carp nu vede decât un lucru: Carp-Mac- 
kensen şi Mackensen-Carp !» O notă bună: nu pără- 
seşte pe Stere. 

— Gebsattel îmi face propuneri pentru o serbare 
şi o vânzare care sar face în comun pentru toate socie: 
tăţile Crucei-Roşii. Am rezervaţ răspunsul până voiu 
consulta, câteva doamne, fără participarea cărora nu e 
nimic de făcut. 

9 Noembre. — Ştirile de azi sunt senzaţionale. A- 
liaţii au împins pe Italieni până la Livenza, la jumăta- 
tea, drumului dela 'Tagliamento la Piave, şi au curăţit 
centrele de rezistenţă, care în munţi, în spatele fron- 
tului austro-german, se apărau încă. Rezultat: 17.000 
prizonieri noi, un general şi 80 tunuri. Cifra totală : 
250.000 oameni şi 2300 tunuri. Pedeapsă dreaptă a poli: 
ticei care a făcut să cază orice frâu moral şi pentru oa- 
menii noștri politiei !.. 

Guvernul Kerenski e la pământ şi maximaliştii au 

  

Beldimano est venu hier me voir. [] veut  commencer 
avec Radu Rosetti une publication de documents pour prâ- 
parer le dossier de Bratiano. Il lui a &chapp6 une phrase: 
«Carp! mais Carp ne voit qwune chose: Carp-Mackensen 
et Mackensen-Carp !». Bonne note : îl ne lâche pas Stere. 

Gebsattel me fait des ouvertures pour une fâte et une 
vente qui auraient lieu en commun pour toutes les Croix 
Rouges; je râserve la r&ponse jusqu'ă ce que j'ais consulte 
quelques Dames, sans la participation desquelles il n'y a 
rien ă faire, 

9 novembre. — Les nouvelles de ce matin sont sensa- 
tionnelles. Les alli6s ont pouss6 les Italiens jusqu'ă la Li- 
venza, ă mi-chemin du Tagliamento ă la Piave, et on net- 
toye les centres de râsistance qui, dans les montagnes, en 
arriere du front austro-allemand, se defendaient encore : ie 
ce chef 17.000 nouveaux prisonniers, un gânâral, 80 canons. 

Le chiffre total des captures: 250.000 hommes et 2300 
canons. Juste châtiment de la politique qui a fait tomber 
tout frein morale pour nos hommes politiques aussi. 

Le gouvernement Kerensky est par terre et les maxi-
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pus mâna -pe putere. Program : pace imediată şi demo- 
eratică ; împărţirea pământurilor la ţărani. Afară de 

o contra-revoluţie, greu de admis acum, cauza păcii a 
făcut un pas imens. Având în vedere repereursiunea 

ce aceste ştiri ar putea să aibă asupra afacerilor române. 
Berlinul ar trebui să sondeze acum România oficială. 

_— Brănişteanu : O telegramă dela Korrespondenz- 
Bureau, deci oficială, dar care nu sa reprodus pentrucă 

lipseşte confirmarea, germană, anunţă că la Berlin sa 
rezolvat chestiunea poloneză. Galiţia va fi unită cu Po- 
lonia, care obţine de asemenea, câteva măriri de teri- 

toriu în Lituania. Libertatea navigaţiunei pe Vistula. 

O flotilă. Regatul va avea ca suveran pe Împăratul 
Austriei ; deci, o a doua uniune personală. (Aşa dar 

România va, fi abandonată în sfera politicei germane). - 

— Martha Bibescu a seris lui G. Stirbey. Dânsa 
menţionează de o scrisoare primită dela, Nadăge Stirbey 

în care se vorbeşte despre tot felul de privaţiuni ce tre- 

buie să-şi impună toţi. E o nouă confirmare a foame- 

tei ce bântuie în Moldova. St. Aulaire a spus în inter- 

  

malistes se sont emparâs du pouvoir. Programme : paix im- 

mediate et democratique ; partage des terres aux paysans. 

Sauf contre-revolution, difficile â admettre gquant ă pre- 

sent, la cause de la paix a faiţ un pas immense. 

Avee la râpercussion que ces nouvelles doivent avoir 

sur les affaires roumaines, c'est maintenant que Berlin de- 
vrait tâtexr la Roumanie officielle. , 

Branisteanu: Un t$l6gramme du «Kor. Bureau», done 

officiel, mais qu'on n'a pas reproduit parcegui'il mangue la 
confirmation allemande, annonce quwă Berlin on a râsolu 

la question polonaise. La Galicia sera rtunie â la Pologne, 

qui obtient aussi quelques augmentations en Lithuanie. Li- 

bert& de la navigation sur la Vistule, Une flotille. Le Ro- 
yaume aura pour Souverain. l/Empereur d'Autriehe : se- 
conde union personnelle. (Done la Roumanie sera abandon- 

ne ă la sphere politique allemande). 

Marthe Bibesco a 6crit ă Georges Stirbey. Elle fait men- 

tion d'une lettre de Nadăge Stirbey, qui parle des privations 
de toutes sortes quiil faut s'imposer. C'est une nouvelle con- 

firmation de ia disette qui sâvit en Moldavie. St. Aulaire
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view-ul menţionat eri, că, dacă într'o. lună (vorbea, în 
Octombre) nu se va regula chestiunea transporturilor 
pentru Moldova, ţara aceasta va fi ameninţată de foame. 
Martha, mai istoriseşte că Brancovan, retras la Evian 
din, Decembre, a declarat că a votat legile lui Brătianu 
pentru că ceum lucrurile merg rău, el ştie bine că va 
veni un alt guvern care nu le va aplica». Atavismul, nu- 
mai el singur, nu e suficient pentru a explica acest bi- 
zantinism. lată oamenii cari au pornit acest război ! 

10 Noembre. — Centralii au trecut pe tot frontul: 
Livenza şi e puţin probabil ca Italienii să poată rezista 
pe Piave. 

Se vorbeşte cu discreţiune despre încheierea unui 
armistițiu pe frontul rus, Poate că e vorba de concluzia 
precipitată ce se trage din confirmarea căderii lui Ke- 
renski şi din reușita loviturii maximaliştilor. Lenin 
conduce toată acţiunea. 

Telegrama asupra Poloniei nu e încă confirmată. 
«Pester Lloyd» din 8 conţine o telegramă din Viena care 
este aproape reproducerea textuală a ştirii de eri. — 
De altfel, acelaş jurnal înregistrează, o depeşă din Ber- 

disait dans son interview mentţionne hier, que si dans un 
mois (îl parlait en octobre) on ne râglait pas la question des 
transports pour la Moldavie, ce pays 6taiţ menacă de la faim. 

Marthe raconte que Brancovan — retirâ ă Evian depuis 
dâcembre — a, dâclarâ qw:il a vote les lois de Bratiano parce 
que «comme les choses vont mal, il sait bien qu'il viendra 
un autre gouvernement qui ne les appliguera pas». L/ata- 
visme ă lui seul ne suffit pas pour expliquer ce byzantinis- 
me. Voilă les gens qui nous ont valu cette guerre. 

10 novembre. — Les Centraux ont sur tout le front 
franechi la Livenza et il est peu probable que les Italiens 
puissent tenir sur la Piave. 

On parle diserătement de la conclusion d'un armistice sur 
le front russe. C'est peut-âtre la conclusion prâcipitâe qu'on 
tire de la confirmation de la chute de Rerensky et de la 
r6ussite du conp des maximalistes. C'est Lenin qui est au 
pinaele. 

La dâpâche sur la Pologne n'est toujours pas confirmâe. 
Le «Pester Lloyd» du 8 novembre contient un tslegramme 
de Wien, qui est ă peu pres la reproduction textueile de la 
nouvelle donnte hier, D'ailleurs, le mâme journal contient
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lin anunțând! că «convorbirile pentru soluţiunea polone- 
ză continuă şi că tot ce au publicat ziarele nu se rezema 
decât pe simple  combinaţiuni». Să fie oare Berlinul 
care n'a voit să i-se forțeze mâna ? Convorbirile «eon- 
tinuă», însă în ziua de 7 Czernin a părăsit Berlinul, 
După jurnalele austriace, în Parlament începea discu- 
ţiunea acestei chestiuni şi, după spusele : lui «Pester 
Lloyd», Uerainienii deelaraseră deja că, prin toate mij- 
loacele ei vor combate alipirea la Polonia a unor ţeri- 
torii lituaniene. E adevăraţ că ştirea sosită eri nu: în-- 
cântă, câtuşi de puţin pe Unguri. 

— Konradsheim, pe care l-am văzut azi dimineaţă, 
îmi spune că el crede că Germanii îşi rezervă de ase- 
menea, crearea unui stat Curlandez—Estonian în  u- 
niune personală cu Impăratul Germaniei. Se înţelege 
că indisereţiunile sunt primejdioase la această oră, 

— Am aflat dela d-rul Rămureanu că la Mizil Sa 
instalat, întro cazarmă, un fel de Saint-Lazare pentru 
femeile adunate din oraşele aparţinând armatei a IX-a. 
Sunt femei fără nici o vină, cari sunt reţinute aci şi 

  

  

„une dâpâche de Berlin annoneant que «les pourparlers pour la solution polonaise continuent et que ce que les journaux ont publi repose sur de simples combinaisons». (Est-ce Ber-. lia qui n'a pas voulu se laisser forcer la main?) Les pourpar- lers <continnent», mais le 7 novembre au soin Czernin a quitt€ Berlin. DW'aprâs les journaux autrichiens, au Parlemenţ 
on prenait dejă position sur la question, et anu die du «Pester Iloyd> les Ukrainieng avaient dejă dâclare que par tous les moyens ils combatiraient le rattachement ă la Pologne de certains territoires Iythuaniens. I] est vrai que la nouvelle 
venue hier n'enchante pas les Hongrois. Konradsheim, que Şai vu ce matin, me dit «qu'il croit» que les Allemands se x6servent aussi la erâation d'un Etat Courlandais-Esthonien uvee union personnelle avec lEmpereur dWAllemagne. On 
comprend que les îndiserâtions soient dangereuses â cette 
heure-oi encore. 

J'avais appris par Dr. Ramureanu qu'ă Mizil on avait in- 
stalle, dans une caserne, une espece de St, Lazare poun les femmes ramasstes des villes de la 9-e arme. Il y a des femmes innocentes qui y sont retenues et qu'on fait 

14
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cari şunt trimise să lucreze la câmp pe moşia d-nei 

Hariton. Administratorul meu Iliescu a văzut pe aces- 
:te nenorocite, slabe, în zdrenţe, inspirând milă. Am re- 

clamat generalului medit von Schumborg. El a tăcut o 

anchetă şi, foarte politicos, mi-a răspuns că întradevăr 

sunt acolo femei sănătoase, reţinute până când fami- 

liile lor vin să le reclame, — însă nu se poate circula 

nici corespunde în teritoriul armatei a LĂ-a; că nu se 

plăteşte decât 30 -de bani munca acestor nenorocite ; că 

tot ce câștigă, e pus deoparte, pentru a le servi la eşire 

(2); că n'au ce pune pe dânsele şi e rugată Crucea- 

Roşie a le veni în ajutor. N'aşi fi crezut niciodată că e 

cu putință un astfel de lucru!.. Adaog că Rămureanu 

mi-a spus că, în timpul raziilor, s'au luat şi femei cari 

nu erau de loc prostituate. (v. 15 Noembre). 

— Depeşile de seară anunţă că Aziago este reluat 

şi că prin urmare latura extremă a liniilor austro-ger- 

„mane avansează de asemenea. Italienii nu vor putea 

prin urmare ţine linia, Piave. Pe câmpul acesta de luptă, 

la Viego, Austriacii au luat încă 10.000 prizonieri şi 

94 tunuri. 

4ravailler aux champs sur la propriât& de M-me Hariton: 

Mon administrateur a vu ces malheureuses maigres et peu 

“vătues, ă faire pitis. Y'ai r6clam6 auprăs du General-Arzt von 

Sehumborg. Il a fait une enquâte et tr&s aimablement il 

mvâerit que râellement il y a des femmes saines qu'on retient 

jusqw'ă ce que leurs familles les rclament, — or, on ne peut 

circuler ni correspondre dans le territoire de la Se armâe—; 

qwon ne paie que 30 ets. le travail de ces malheureuses ; que 

le tout est mis de eât6 pour leur servir de pâculeă la 

sortie (3); — que ces femmes n'ont plus rien ă se mettre sur 

le corps... et on prie la Croix Rouge de leur venir en aide. Je 

m'aurais jamais ceru possible une chose pareille. Jajonte que 

Rămureanu m'a dit que dans les rafles on avait parfaite- 

ment pris aussi des femmes qui n'ont rien ă voir avec la 

prostituiion. 

Les d&pâches: du soir annonoent qu'Aziago est repris et 

que par consâquent la pointe extrâme des lignes austro-alle- 

mandes avance aussi. Les Italiens ne pourront par consâ- 

:quent pas tenir la ligne de la Piave, Sur ce champ de ba- 

taille, ă Viego, les Autrichiens ont pris de nouveau 10.090 

hommes et 94 canons. .
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“11 Noembre. — Succesul trupelor mareşalului Kon- 
rad la Şapte Comune şi luarea punctului Aziago nau 
fost obţinute decât după un interval de zece zile de 
grele lupte. Faptul acesta probează cât de mare e pe- 
ricolul pentru armata italiană din partea aceasta. 

Retragerea lui Helfferich este în fine confirmată şi, 
după cum s'a anunţat, succesorul este deputatul Payer. 
Un alt deputat dr. Friedberg e ales vice-preşedinte al 
ministerului prusian. Partidele salută marele eveniment, 
şi Erzberger declară că Imperiul are cel mai tare gu- 
vern dintre toate ţările în război, pentru că se sprijină 
pe 4/5 din membrii Reichstagului. Progresiştii şi socia- 
liştii au făcut, ca şi naţionalii-liberali, deelaraţiuni favo- 
rabile. Impăratul a dovedit că este, în toată această 
criză, un foarte subţire om politie, 

12 Noembre. — D-nu] Roselius, consul general la 
Sofia. Merge la Berlin. Nu înţelege nimic despre po= 
litica care se urmează la Bucureşti : «Cum ? Vă ştie în 
Bucureşti şi nu vă întrebuințează pentru a face pace ?». 
Eri a văzut pe Carp şi din ce în ce mai mult el nu-l în- 

    

11 novembre. — Le succăs des troupes du marâchal Kon- 
rad au Sept-Communes et la prise d'Aziago m'ont ât obtenus 
qwam. bout de dix jours de durs combats. Ce qui prouve com- 
bien grand est pour Parm&e italienne le danger qui vient de 
ce eâtâ-lă. 

La retraite de Helfferich est enfin confirmâe et, comme, 
on l'avait annoncâ, c'est le dâpute von Payer qui lui suceăde. 
Un autre dâpută, Dr. Friedberg, devient vice-prâsident du 
ministere prussien. Les partis saluent le grand 6vânement et 
Erzberger declare que lEmpire ă le plus fort gouvernement 
de tous les pays en guerre, parce qu'il sappuie sur les 4/5 
des voix du Reichstag. Lies progressistes et les socialistes ont 
fait, ainsi que les nationaux-libâraux, des declarations trăs fa- 
vorables. I/Empereur s'est montr6 an îrâs fin politique dans 
toute cette crise. : | 

12 novembre. — Mr. Roselius, consul gânâral de Bulga- 
rie ă Sofia, se rend ă Berlin. Ne comprend rien â la politi- 
que qu'on suit ă Bucarest. «Comment, on vous a â Buca- 
rest et on ne vous enploie pas pour faire la paix?> ]l a vu 
hier Carp et de plus en plus il ne le comprend pas. Quand
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țelege. Când. toată lumea se democratizează, singur d. 
Carp mai predică regimul forţei... 

D-nul de Bussche n'a făcut decât greşeli şi dacă 
în Februarie ar fi voit să răstoarne pe Brătianu, dânsul 
ar fi putut şi n'aţi mai fi început războiul... Nu trebuie, 
sub niciun cuvânt, să alungaţi dinastia, iar pacea tre- 
buie căutată cu dânsa: trebuie să se accepte unul din 
fiii Regelui pentru a se continua tradiţia pe care dânsul 
o vede pretutindeni în România. Chestiunea Dobrogei 
e foarte grea: Bulgarii o doresc, însă nu trebuie slăbită 
mult România, căci Germania va avea nevoie deo 
contra-greutate faţă de Austria. 

Restul conversaţiunii destul de confuz : poate într”o 
zi S'ar putea concepe un imperiu Nord-German; un im- 
periu centru-austriac sau mai bine slav şi un imperiu 
la Sud : n'a îndrăsnit să spună cu 'Parul Ferdinand, dar 
vorba i-a stat pe buze. Roselius, venind din Bulgaria. 
faptul acesta arată că Ţarul Ferdinand continuă să 
viseze iar o coroană imperială ca şi în 1913. 

— Am căutat să văd pe Ledebur, care, trebuind să 
plece mâine la vânătoare, nu prea are mult timp. Pus 

  

tout le monde se dâmoeratise, seul Mr. Carp prâne encore le 
regime de la force. — Mr. Bussche n'a fait que des fautes et 
si en f6vrier il avait voulu faire tomber Bratiano, il le pon- 
vait et vous n'auriez pas eu la, guerre. On ne doit ă aucun 
prix chasser la dynastie et la paix doit âtre cherehte avec 
elle: on doit aecepter un fils du Roi pour continuer Ja 'tra- 
dition qu'il voit partout en Roumanie. La question de la Do- 
brogea tres difficile: les Bulgares la souhaitent, mais il ne 
faut pas tron affaiblir la Roumanie, car PAllemagne aura 
besoin d'un contre-poids vis-ă-vis de !'Autriche. Le reste de 
la conversation assez confus: peut âtre un jour ş aurait-il ă 
concevoir un empire du Nord-Allemand; un empire du cen- 
ire —autrichien ou plutât slave — et un empire du Sud: îl 
n'a, pas 0s6 dire avec le Tzar Ferdinand, mais il Pa eu sur 
les lăvres. Ceci venant de Bulgarie, indique que le Tzar Fer- 
dinand continue de râver d'une couronne impâriale comme 
en 1913, 

Cherch6 ă voir Ledebur qui, devant partir demain pour 
la chasse, n'a pas trop de temps devant lui. Mis au courant
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în curent de George Stirbey, care mi l-a adus, el se în- săreinează «ca prieten a] lui Ozernin şi fără a implica o acţiune pentru care n'are nici o calitate», să-i transmită următoarele: Cred pacea cu România oticială posibilă; în orice caz, trebuie o încercare; tratativele însă pe front, nu la Iaşi unde Regele n'ar fi liber. Să se accepte con- tinuarea, dinastiei cel puţin cu Nicolae sub regența unui membru din familie, fixând la 21 ani majoritatea suve- ranului. Ledebur îmi spune că e în totul de acord cu mine. Restul îl va privi pe Czernin. — Mă întreabă dacă n'aşi fi dispus să merg la Viena ? Da, îi răspund, dacă cei de acolo vor să, se întreţină cu mine, dar ar trebui să pot merge şi la Berlin. Dânsul crede de ase- menea că una fără alta nu merge. 
— Ştirile din Italia continuă a fi foarte rele pentru Italieni. Ei luptă cu disperare la sud de Aziago, pro- babil pentru a permite retragerea din sectorul Şapte- Comune — Piave. Sa mai luat încă 10.000 prizonieri şi un general la Longarone, la nord de Bellune, iar for- țele cari au trecut Piave se apropie acum de Feltre. 13 Noembre. — Horstmann, înaintat consilier de le- 

        

par Georges Stirbey qui me Pamene, il se charge «<ă titre d'ami de Czernin et sans impliquer une action pour laquelle il ma aucune quality de lui transmettre la commission sui- vante: je crois la paix avec la Roumanie officielle possible; dans tous les cas il fauţ la tenter; mais traiter sur le front, pas ă lassy ou le Roi ne serait pas libre. Accepter la conți- nnation de la dynastie au moins avee Nicolas, sous la râgenece d'un membre de la famille, en poussânt ă 21 ans la majorite âu Souverain. Ledebur me diţ n6anmoins qu'il est en tout d'ac- cord avee moi. Le reste sera Paffaire de Czernin. Il me de- mande si je n'accepterais pas de ma rendre î Wien. «Oui, je r&ponds, si on veuţ causer, mais il faudrait que je puisse aller aussi ă Berlin», Il eroit aussi que lun ne va pas sans Vautre. Les nouvelles d'Italie continuent ă âtre trăs mMauvaises pour les Italiens. Ils luttenţ d&sesp&rament, sons Aziago, pro- bablement pour permettre la retraite du secteur Sept Com- munes-Piave. On leur a encore pris 10.000 hommes et un g6- n6ral ă Langarone, au-dessus de Bellune, et; les forces qui ont franchi la Piave se rapproehent dâjă de Feltre. 
"13 novembre. — Horstmann, premier conseiller de l&ga-
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gaţiune şi şef al direcţiunii politice, dejunează cu Bellow 

la mine. Dânsul îmi spune că nu s'a publicat propune- 

rile de armistițiu făcute de Bolşevicii cari deţin pu- 
terea, actualmente la Petrograd, pentru că, în plin suc- 
ces italian şi chiar pe frontul francez, nu se poate primi 
un armistițiu de trei luni pe toate fronturile. Nu crede 
că Franţa şi Englitera ar manifesta de asemenea vre-o 
grabă. Dar, adaogă Horstmann, se va ajunge la un ar: 

mistiţiu separat cu Rusia. Care va fi atunci soarta Ro- 
mâniei ? | | 

Profit pentru a-i spune opiniunea mea întreagă a: 
supra păcii separate, posibilă cu România oficială, însă 

fără să se extirpeze toată dinastia. Horstmann cere 
să-i explic modalitatea : un guvern de generali înlo- 
cuind, în vederea armistiţiului, guvernul civil până la 

constituirea acestuia din urmă. Toată combinaţiunea su- 

râde, afară de un punct: Regele, — Niculae în cazul de 
faţă — devenind major peste 7 ani. Horstmann mai 
vorbeşte şi de necesitatea de a avea Basarabia. Profit de 

ştirea despre sosirea "Țarului Ferdinand pe frontul ita- 

  

tion et chef de la «Politische Abteilung», dâjeume avec Bel- 
low, comme les autres mardis, chez moi. Il me dit qw'on n'a 
pas publi€ les propositions d'armistice faites par les Bolche- 

viki qui dâtiennent le pouvoir actuellement ă Petrograd, 
parce que en plein succes italien et mâme sur le front fran- 
cais, on. ne peut accepter un armistice de trois mois sur tous 

les fronts. Il ne eroit pas que la France et l'Angleterre puis- 
sent non plus montrer de Pempressement. Mais, ajoute Horst- 

mann, on arrivera ă un armistice separt avee la Russie, Quel 
sera alors le sort de la Roumanie? J'en profite pour lui con- 
ter toute mon opinion sur la paix separe possible avec la 
Roumanie officielle, pourvu qu'on n'en veuille exfirper toute 

la Dynastie. Horstmann se fait expliquer le mâcanisme ă 
proposer: le gouvernement de gânâraux reniplacant, en vue 
de Varmistice, le gouvernement civil jusqu'ă la constitution 
du gouvernement civil. Voute la combinaison sourit, sauf en 
ce point: le Roi, Nicolas dans Pespece, devenant dans 7 ans 
majeur. Horstmann venait, encore de parler de la nâcessit6 
d'avoir la Bessarabie. Je profite de ce qu'on annonce Varrivâe 
du Tzar Ferdinand sur le front italien pour lui dire: «Je
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lian, pentru a-i spune :.«Nu-mi place această întrevedere 

a trei suverani în Italia. Bulgarii n'au trupe acolo; de si-. 
gur că, se va vorbi tot de biata noastră Dobroge». —.: 
Horstmann îmi răspunde : «Dar ceeace poate rosti Im-. 

păratul, nu va putea lega diplomaţia noastră». 

Bellow nu intră în vorbă decât ca să declare că 
candidatura Prințului Frederic-Wilhelm, scumpă lui 
Carp, e rea. 

14 Noembre. — Vremea frumoasă continuă. După o 
ploaie bună şi caldă în timpul nopţii, cerul ne surâde 
din nou şi temperatura este plăcută. Ce ţară! Iată re- 
frenul streinilor pe cari îi întâlneşti. 

— Beldiman. Vorbim de Dobrogea. EL a remis lui 
Kihlmann un memoriu, înainte de plecarea, lui la Con- 
stantinopole. Insă cel mai bun aliat al nostru este Tur- 
cia, care nu voeşte să auză vorbindu-se de Constanţa 
în mâinile Bulgarilor. Nizamy-Paşa, pe care Beldiman 
îl vede adeseori, i-a dat asigurări formale. 

15 Noembre. — O scrisoare complimentară a prof. 
dr. General von Schumborg rectitică prima sa comuni- 

  

n'aime pas beaucoup cette entrevue des “trois Souverains en 
Italie; les Bulgares n'y ont pas de troupes; c'est done encore 
de notre pauvre Dobrogea qu'on parlera!». Horstmann me r6- 
pond: «Mais ce que peut dire PEmypereur, ce n'est pas cela , 
qui liera notre diplomaţie». 

Bellow n'est intervenu daus la conversation que pour d€- 
clarer que la candidature du Prince Predârie-Guillaume, 
chăre ă Carp, 6tait mauvaise,. 

14 novembre. — Le beaux temps douz continue. Aprăs une 
nuit de bonne pluie d'6t6, le ciel est de nouveau radieux et la 
tempârature infiniment douce. Quel pays!  Voilă le refrain 
des 6trangers qw'on voit. . 

Beldimano. Nous parlons de la Dobrogea. Il avait remis 
ă Kiblmann un mâmoire avant son depart pour Constanti- 
nople. Mais notre meilleur alli6 est la Turquie, qui ne veut 
pas entendre parler de Constantza aux mains des Bulgares, 
Nizamy-Pascha, que Beldiman voit souvent, lui a donne des 
assuranees formelles. | | 

15 novembre. — Une lettre compl&mentaire du prof. Ge- 
neral-Arzt von Schumborg rectifie sa premitre communica-
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care: cei 30 bani, alocaţi femeilor pe o zi de lucru, n'au 
tost strânşi pentru a le constitui un mic fond de rezer- 
vă,.ci au servit a ameliora (?) masa lor zilnică, însă 
de acum înainte li se va bonifica 2/3 din salariul lor. 
Scrisoarea, recunoaşte că au fost închise femei sănătoa- 
se, cari -sunt şi acum reţinute. Ni se cere să încurajăm 
— cum? — familiile să reclame femeile cărora li se 
poate asigura o existenţă cinstită şi să dăm acestor ne- 
noroeite îmbrăcăminte !... (v. 10 Nov.). 

— Facultatea, de medicină, tip V. Arion, s'a înjghe- 
bat; ea trebuie să înceapă a funcţiona la 3 Dec. Dar, 
pentru a face loc lui Zalplachta, bătăuşul liberal, care 
e amnestiat de când s'a cufundat în Iordanul dela «Mol- 
dova», şi tânărului Şuţu, s'a imaginat următoarele, (tex- 
tual) : 1. profesorului de psychiatrie A, Obregia şi lui 
Măldărescu, le este interzisă reluarea activităţii didae- 
tice : 2, dr. Zalplachta, doctor primar provizoriu la. Insti- 
tul Mărcuţa (serviciu creat pentru el din ordinul lui 
Carp) şi dr. Şuţu sunt «numață în comun» la catedra de 
clinica, boalelor de nervi şi electroterapie. Urlăţeanu şi 
Chiriac, doi liberali pe cari nici un titlu nu-i recomandă. 
    

tion : les, 3% bani allou6s aux femmes par journâe de travail 
w'ont pas 6t6 aceumuls pour leur constituer un pâcule, mais 
ont servi ă ameliorer (7) leur ordinaire; mais, dorânavant, 
on leur bonifiera les 2/3 de leur salaire. La lettre reconnaît 
qu'on a enferm6 des femmes bien portantes qwon retient 
encore. On nous demande d'encourager — comment î? — les 
familles ă rtclamer les femmes, dont on peur assurer une 
existence honnâte et nous prie de vâtir rapidement ces mal- 
heureuses ! (v. 10 nov.). 

La facultă de mâdecine, type Virgil Arion, est constitue: 
elle doit commencer ă fonetionner le 3 dâcembre. Mais pour 
caser Zalplachta, le «bătăuş» liberal, qui est amnisti6 depuis 
uu'il s'est plong& dans le Jourdain de la «Moldova». et le 
jeune Soutzo, on a imaging : 1) (textuel) Profesorului de 
psihiatrie A, Obregia şi lui. Măldărescu le este interzisă 
reluarea activiţăţii didactice; 2) Dr. Zalplachta, doctor pri- 
mar provizoriu la Inst. Mărcuţa (serviciu creat pentru el 
din ordinul lui Carp) şi Di Sutzu sunt numiţi în co- 
mun la, catedra de clinica boalelor de nervi şi electroterapie, 
Urlateanu (7) et Chiriac — deux libâraux qwaucun titre ne
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sunt numiţi profesori. Restul la fel. Şi toată această 
fantasmagorie a fost înmânată spre semnare bunului 
general Koch, al cărui nume te miră în această împre- 
jurare. 

— Neniţeseu a plecat Sâmbătă, 10 Noembre, la Ber- 
Jin. A: luat cu dânsul pe prietenul şi secretarul său Mal- 
tezeanu. Beldiman, care e la curent, îmi spunea. că nu 
e sigur că va fi primit la Cartierul General. Prietenii 
lui răspândesc svonul că el se duce la Berlin pentru «a 
scăpa Dobrogea». Fapt sigur: duce cu el statisticele 
(Beldiman). Duşmanii lui afirmă că sa dus să-şi asi- 
gure ratificarea numeroaselor Consilii de administra- 
țiune în care e cooptat. Krupenski îmi spune că Peter- 
sen dela Banca Generală era plictisit şi neliniștit de a- 
ceastă călătorie misterioasă. 

16 Noembre. — Budişteanu dela Craiova îmi poves- 
tește că în provincie, şi mai cu seamă la. Craiova, ştirea, 
ftalşă despre armistițiul cu Rusia (propunerea. maxima: 
liştilor ) a stârnit o emoție enormă: s'a prânzit în comun, 
“a băut, “a cântat, sa manifestat cu muzici până la 3 

  

a vecommandait, sont nommes professeurs ; — le reste âă 
Vavenant. Et Pon fait signer toute cette fantasmagorie au 
bon genral Koch, donţ le nom 6tonne en pareille  occu- 
vence. . | 

Neniteseu est parti samedi, le 10 novembre, pour Berlin. 
Il a emmen6 son ami et secrâtaire gân€ral Maltezeanu. Bel- 
dimano, au courant, me disait qu'il n'6tait pas sfir gqwon le 
recut au Quartier Gâncral; ses amis râpandent le bruit qu'il 
S'y rend pour «sauver la, Dobrogea» ; fait certain, îl em- 
porte des statistiques (Beldim.). Ses ennemis affirment quiil 
est all6 s'assurer la ratification de nombreux conseils d'ad- 
ministration dans lesquels il sest fait coopter. Krupensky 
me dit que Petersen de la Banque Genrale 6tait ennuye et 
inquiet de ce voyage myst&rieux. 

16 novembre. — Mr. Budisteanu de Craiova me raconte 
quw'en province, â Craiova surtoui, la fausse nouvelle de Par- 
mistice avec la Russie (proposition des Maximalistes) avait 
suscit6 une Emotion €norme; on a dîn6 en commun, bu, 
ehant€, manifestă avec les musiques jusqwă 3 h, du matin.
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ore dim. Şeful poliţiei însărcinase pe fiul lui Budiştea- 
nu să meargă să deştepte pe părinţii săi spre a le anun- 
ţa noutatea aceasta. Se vede că lumea a răbdat destul, 

încât nu se mai poate stăpâni. Şi cu toate astea, oamenii 
noştri vor urma să se bată fără răgaz. 

— Confirmarea unui fapt de care n'aveam decât o 
simplă bănuială : în lagărul Carp, Mirbach era urât; a- 
„cum e rândul lui Ho':stmann. «Nişte nedestoinici, cari 

p'adue decât confuziune; nişte răuvoitori, cari urăse 

ţara». Propriile cuvinte ale lui Carp. Urmarea pornirii 
lui obicinuite : «Cuvântul îl. au militarii ; ei trebuie să 
hotărască, nu miniştrii cari încurcă toate, cu preocupă- 
rile lor de partide politice !». Teză pe care mi-a desvol- 
tat-o, când m'am dus să-l văd la Călineşti. 

— Beldiman, descurajat, îmi spune că va pleca pes- 

te 15 zile şi că se va ocupa cu publicaţiile la cari lu: 

crează. Imi mai vorbeşte de o convocare ce ar voi să 

facă la Fundaţia Carol pentru o schimbare de vederi... 
El crede că va putea astfel reacţiona contra unor 

idei greşite, de felul următor şi pe cari le aude mereu 

  

Le chef de police avait chargâ le fils Budisteanu d'aller re- 
veiller ses parents pour leur annoncer la bonne nouvelle, 
Faut-il qu'on en ait assez pour qu'on se soit ainsi emball6! 
Et pourtant nos hommes continueront ă se battre sans sour- 

ciller... | 
Confirmation d'un fait dont je m'avais que le soupgon. 

On dsâtestait Mirbach et on dâteste Horstmann dans le 
camp Carp. «Des brouillons qui n'amenent que dans la con- 
fusion, des malveillants qui dâtestent le pays». Propres pa- 
roles de Carp prononeses devant Zoe Soutzo. C'est la conti- 

nuation de son parti pris : la parole est aux militaires, c'est 

ă eux de decider, non aux ministres qui embronillent tout 
avec leurs prâoccupations de: partis politiques! Thăse qu'il 
m'a dâveloppte quand j'ai 6t€ le voir ă Calinesti. 

Beldimano dâcouragă ; il parle de repartir dans une 

quinzaine de jours et de se livrer aux publications qu'il mâ- 
dite. Il m'a parle dune convocation qu'il voudrait faire ă la 
salle de la Fondation Carol pour 6change de vues... Il compte 
bien aussi ragir contre des partis-pris du genre suivant et
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repetându-se : «Marghiloman, austriac ; Beldiman, pru: 
sac, ete». , | 

„— La D-na Lydia Filipescu aflu — o ştire secretă 
— că archiepiscopul Netzhammer, care ne e aşa de bine- 
voitor, e greu bolnav şi că se şi discută succesiunea sa, 
Vladimir Ghica e la Roma, unde se sbuciumă mult. A- 
creditat, acolo de Regele Ferdinand ? Mai este şi un epis- 
cop din Transilvania (7) care se avită în vederea suece- 
siunii. Prasehma a plecat din nou la Berlin ; totdeauna 
bine cu Curtea; pe lângă aceasta, deşi nu poate suferi 
pe col. Hentsch, în ultimul timp i-a făcut avansuri, ceea 
ce dovedeşte că colonelul se bucură de toată favoarea, la 
Curte. Şi, din partea aceasta, d-na F. a aflat că eu aşi 
fi prietenul Germanilor şi că lucrările au ajuns la punc- 
tul «unde trebuie să se pronunţe» (fiind vorba de mine). 
Nu sar crede niciodată că intriga ar putea juca un rol 
aşa de mare în sferele acestea militare. Aceasta provine, 
îmi spune d-na F., dela nemăsurata neîncredere a Ger- 
manului. 

17 Noembre. — In zilele din urmă, din nou vine lu- 
mea să-mi ceară protecţiune : se prepară liste noui de 

  

qu'il n'entend que trop souvent r6pâter : «Marghiloman, aus- 
triae ; Beldimano, prusiac... ete. . 

Chez M-me Lydia Philipeseu Japprends — nouvelle trăs 
-seorăte — que l'Archevâque Netzhammer, qui nous est si fa- 
vorable, est mortellement atteint et qu'on s'occupe dâjă de 
sa succession. Wladimir Ghika, est ă Rome, o il se demne 
beaueoup : est-ce le Roi Ferdinand qui Pa aceredite ? Il y a 
aussi un €vâque transylvain (?) qui sagite en vue de la suc- 
cession, Praschma est reparti pour Berlin, toujours bien en 
Cour; malgre cela et quoiquiil ne puisse sentir le col. Hentsch, 
il lui a fait dans ces derniers temps des avances, ce qui indi- 
que que le colonel est râs en faveur. C'est, de ce cât qu'est 
venu aussi aux oreilles de M-me Philipeseu que je n'âtais paa 
Pami des Aliemands et qu'on est au point '«ouă îl fauţ mon- 

"trer ses couleurs». On ne croirait jamais que lintrigue pât 
jouer un si grand r6le dans ces spheres militatres. Ca vient, 
me dit M-me Philipescu, de incoereible mâfiance de PAI- 

„lemand. 
17 novembre. — Tous ces jours derniers ori est, venu de- 

mander protection : on prepare de nouvelles listes d'arres-:
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arestări. Obreja se crede unul din cei dintâi înscrişi ; 
ex-senatorul Cornea dela Severin a primit o înştiinţare 
serioasă ; Budişteanu dela Craiova se plângea că mai 
mulţi Româri figurează în comitetul care dă informa 
țiuni în acel oraş.—Nu credeam că din nou vor începe 
aceste procedee neîndemânatice 1—Cu toate astea, Ielk- 
mann, reîntors dela Troian, a confirmat lui Kiriacescu 
aceste planuri supărătoare. El va încerca să convingă 
autorităţile superioare pentru a reveni asupra lor. Se 
pare că cei 70 km. de drum între Plevna şi Troian au 
fost un calvar pentru nenorociţii deportaţi eu concursul 
autorităţilor noastre superioare. 

— In Italia se înaintează încet, dar sigur. Ocuparea 
punctului Cismon (sud-v. de Feltre) se pare că a închis 
drumul pentru restul trupelor italiene de pe frontiera 
Nord. Alte trupe, se zice, operează <în lagunele» (sic) 
Veneţiei. | 

18 Noembre. — Dela Tzigara aflu că se ia infanteria 
de pe frontul român şi se înlocueşte cu cavalerie. Oare 
Italia reclamă aceste mişcări ? De altă parte, se certi- 
fică că un corp de armată rus a părăsit frontul român 
şi “a retras în Rusia. 
  

tation. Obreja se croit un des premiers inscrits ; lPex-sâna- 
teur Cornea de Severin avait recu un avis s6rieux; M-me 
Budişteanu de Craiova se plaignait que des Roumains fi- 
gurassent dans le Comite qui, ă Craiova, donne des renseig- 
nements, Je ne croyais pas qu'on, voulut recommencer ces ma- 
ladresses. Or, Telkmann, retour de Troian, a confirmâ â Ki- 
riacescu ces fâckeux projets. Il va essayer d'en dissuader 
les autorites supârieures. Il paraît que les 70 km. de ronte 
entre Plevna et Troian ont 6t6 un calvaire pour les malheu- 
reux qu'on a dâportâ avec le concours de notre administration 
supârieure, | 

En Italie on progresse lentement, comme de juste, mais 
sârement. La prise de Cismon (Sud-Ouest de Feltre) semble 
avoir ferme !a bonehe pour tout ce que peut ître resi6 de 
troupes italiennes sur la frontiere Nord. Des troupes opă- 
rent d6jă dans «les lagunes» (sic) de Venise. 

18 novembre. — Par Tzigara: on enlâve de Pinfanterie 
du front roumain et on remplace par de la cavalerie. Est-ce 
IItalie qui exige ces monvements ? D'autre part on certifia 
quwun corps d'armâe russe a abandonnă le front roumain et 
s'est retirâ en Russie.
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Lupu Kostake confirmă că se vorbeşte de alte noi arestări de ostateci: i sa spus 300. Insă,. ceeace Lupu nu spune : care sunt sforțările pe care le fac Carp şi dânsul pentru a împiedeca aceste măsuri luate ca răs- puns la acţiunile rele ale lui Brătianu 2 
19 Noembre. — Pe frontul italian, nimic mai de sea- mă decât că în munţi, între Piave şi Brenta, o rezistenţă; puternică; în Rusia misterul continuă; se pare totuşi că, maximaliştii au triumfat la Petrograd contra lui Ke: renski şi a celor războiniei, 
— Zoldester, un tip curios care se vâră peste tot şi se laudă că e în corespondenţă cu Ludendorf, mi-a spus cu toate astea două lucruri care mi-au atras atenţia : Spionagiul e teribi] şi doamne din societate pot, dintr'o zi în alta, să fie arestate şi că — în cercul său se spune—: «d. Marghiloman le acoperă». (Trebuie să fie vorba tot de aceleaşi cancanuri asupra Crucii-Roşii). România se va transforma cu totul «după zece ani de ocupaţie ger- mană». Acest leit-motiv, scump lui Carp, se potri- vește cu unele cuvinte ale lui Horstmann—şi cred că 

  

DP ai 

    

Lupu Kostake confirme qu'on cherche ă faire de nou- velles arrestations d'otages, — 300 lui a-t-on dit, Mais ce que Lupu n'a pas dit: quels sont les efforts que fait Carp et lui pour empâcher cețte retorsion impolitique des mauvaises actions de Bratiano2 
19 novembre, — Rien de saillant: sur le front îtalien- on se heurte ă une r&sistance opiniâtre dans les montagnes entre la Piave et la Brenta ; en Russie le mystăre plane toujours ; il semble pourtant que les Maximalistes onţ triomphâ ă Petersbourg de Kerensky et des guerriers. Mr. Zoldester, le iype curieux qui se fourre partout et qui aujourd'hui s'est donnâ les gants de se dire en corres= pondance avea Ludendori, m'a dit pouriant deux choses sur lesquelles j'ai tiquă: I/espionnage est terrible et des dames tres haut placâes peuvenţ âtre d'un jour ă Pautre pinec&es et, dit-on dans les cereles de ce Monsieur: «Mr, Marghilo- man les couvre». (Ce doiţ tre encore les mâ&mes potins sur la Croix Rouge). — La Roumanie changera du tout au touţ aprâs «dix ans d'oecupation allemande». Ce leit-motiv, cher ă Carp, cadre avee certains propos de Horstmann, et je erois
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cercurile germane se gândesc serios la lucrul acesta. Tot 
de la el: în cercurile germane se crede că eu cam un 
pact cu familia regală şi că m'am angajat să salvez 

dinastia». 
— Generalul Seniler îmi trimite o scrisoare. şi, 

ca semn de amintire, un album luxos apărut de curând: 
«Oesterreieh-Ungarns Wehrmacht im Weltkriege». 

20 Noembre. — Dela Brănişteanu aflu că acum două 

zile a, sosit o telegramă din Berlin, că Brătianu acceptă 
darea, înapoi a internaţilor la frontieră. Depeşa a vă- 
zut-o la Ielkmann. Primul semn de capitulare al guver- 
nului. Este vorba să se libereze oamenii sub 17 şi peste 
45 ani, femeile, toţi medicii şi toţi preoţii. Toată ches- 
tiunea, se reduce acum la fixarea unei date; în telegra: 
mă, acest punct e lăsat în suspensiune. 

— Beldiman a dat un memoriu cancelarului şi lui 

Ozernin la 29 Ian. 1917. Notez un pasaj: In Oct. 1914, 
Beldiman a vestit pe Brătianu de intrarea Turciei în 
război. Brătianu a răspuns că nu dă nici o importanţă 

lucrului pentru că, după propriile lui informaţii, Turcia 
este sleită ca putere militară şi el se aşteaptă la o revo- 
luţiune în Constantinopole. Constat că, nici după eva- 
cuarea, lui Galipoli, Brătianu nua învăţat să se ferească 
de «informaţiunile lui proprii»! 

— Se împarte în public un manuscris poligrafiat, 
apel către muncitori în care se slăveşte revoluţia rusă, 

care, pentru «pace, pâine, pământ şi puterea. poporului», 
nu a cruțat nici o jertfă. Am vorbit de aceasta la dejun, 

şi Bellow a întrebat: — Cum fac astfel de lucruri ? — 

Adresându-mă către Horstmann : Dumnealor trebuie să 

ştie ceva. — Imi pare că, exact ca în primele zile ale 

ocupaţiei, când a circulat alt apel agrar, poliţia g germană 

nu a fost streină. 

que les cereles allemands y songent s6rieusement. — Du 

mâme: dans les cercles allemands on est convaincu que j'ai 

«un pacte» avec la famille royale et que je me suis engag6 

ă sauver la dynastie. 
Le gânral Sentler m'envoie, avec une lettre gracieuse, 

â titre de souvenir, un album, de luxe paru r6cemment: 

«Oestr.-Ungarns Wehrmacht im Weltkriege».
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Horstmann îmi confirmă că Brătianu oferă acum 
de a face schimbul de internaţi pe front. Timp nedeter- 
minat. «Aceasta, zice H., dă dreptate acelora cari -au cre- 
zut că deportaţiunea, în Bulgaria ar avea, vreun efect a- 
supra lui Brătianu». «Eroare, răspund; aceasta, dove- 
deşte numai că Brătianu începe a avea frică». — «Poate 
că e adevărat !...» 

21 Noembre. — Vorbesc cu Carada de sănătatea 
archiepiscopului. Nu mai are mult, Îşi aduce aminte că 
de 11 săptămâni e la pat. Se va duce îndată la Kuschka, 
prelatul care se spune că ar îi un succesor acceptabil. 

Episcopul din Transilvania, de care mi-a făcut men- 
ţiune d-na Lydia, Philipescu, trebuie să fie contele Maj- 
lath, foarte rău şi pornit contra Românilor. Sar teme, 
în caz de succesiune, ca Vladimir Ghica să nu lucreze 
pentru vreun Francez sau alt propagandist. 

— Baronul de Bornemisza îmi anunţă că îşi aşteap- 
tă soţia şi copiii; deci se instalează aci. Nu crede să 
existe vre-o soluţiune hotărâtă pentru România. Era 
vorba ca în cursul lui Noembre Czernin să facă un drum 
la Bucureşti; e convins că Ozernin nu are timp azi să se 
ocupe «nici măcar un sfert de oră pe săptămână, de a- 
facerile române» (textual). — Ti expun liniştit, cum cred 
că sar putea face pace cu România oficială şi ascultă 
fără obiecţiuni soluţiunea cu Principele Nicolae. Imi 
spune că afacerile ungare nu iau înfăţişare bună; greu- 
tatea cea mare a Wel;erle, «cel mai mare MINCINOS ce-a 
produs vreo ţară». Constată că a găsit aici un haos ab- 
solut şi că cei ce guvernă, din partea Germanilor, sunt 
rău orientaţi. 

— La 4 ore, Al. Kiriacescu reîntoarce de pe scară 
pe 'Tzigara, care pleacă, şi povesteşte că a fost chemat 
la poliţie spre a fi ascultat de Ielkmann şi Neumann, 
cari, întorşi din Bulgaria, au început o anchetă în pri- 
vinţa denunţărilor că, cu ocazia luării internaţilor, sau 
cerut şi sau luat bani dela aceştia. 

Eri a fost arestat Sever  Moscuna, presupun după 
plângerea lui Dumitrescu-Câmpina, pe care l'a pompat. 
Jelkmann afirmă că, pentru voiajul lui Moscuna în Ger-
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mania și pentru corespondenţele ce căuta -să trimită el, 

a primit dela Germani 200.000 lei! | 

Kiriacescu a fost chestionat asupra acestuia, dar în 

prineipal asupra punctului următor: Un d. Kiriacescu. 
ştie că Lupu ISostake -a cerut în numele lui şi al col. 
Hentseh 200.000 lei dela fraţii Noica în favoarea săraci- 
lor, pentru a. fi puşi în libertate... 

— Asta ştiu și eu, spune Tzigara... Kiriacescu a 
răspuns că lui niciodată nu i sa propus aşa ceva, dar 

n'a adăogat că fratele lui, Oscar, este cel vizat. — Ma- 
gistraţii ştiu că sora lui Noiea a cerut povaţă lui Goetz 

şi că acesta i-a spus să nu dea, nimic, fiind la mijloc 
o excrocherie. — De afacerea aceasta mi-a vorbit în timp 

şi Stoian, foarte în curent prin o doamnă Blanefort de 
tot ce se zice sau se face la (oetz. Este de văzut până : 
unde se vor împinge lucrurile de Germani... 

— Numitul Chiţeseu (v. 30 Aug.) a răsărit din nou 
în Germania. Se “află la Bad-Stuer, de unde îmi scrie, 
cerând ajutoare. 

22 Noembre, — Mare luptă la Cambrai. Englezii au 
atacat în două direcţiuni Bapaume-Cambrai şi Pe- 

ronne-Cambrai. — Graicourt şi Marcoing, la jumăta- 

tea drumului dintre front şi Cambrai, au rămas în mâi- 

nile lor. Se vorbeşte de pierderi de artilerie fără însă a 
se da numărul. Mai la sud, la Craonne, Francezii au a: 
tacat de asemenea, însă cu mai puţin succes. 

In Italia. muntele Tomba, cel din urmă drum înainte 

de a eşi la câmp, rezistă încă. Totul se concentrează 

asupra, acestui punct, între Brenta şi partea de sud a 
râului Piave. 

— Discursul-program al lui Clemenceau. Progra- 
mul omului cu mâna tare. Fraze scurte, tăioase. Război 
fără întrerupere; justiţie militară aplicată la toţi, fără 
consideraţiuni de persoane; tăcere pentru propaganda 
pacifistă; uitarea greşelilor din trecut, ete... Pentru cât 
timp ? 

Tot oraşul vorbeşte despre o misiune, în vederea 
păcii, care ar fi încredinţată lui Mişu Pherekyde.
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23 Noembre. — Comunicatul anunţă că Englezii n'au 
putut să exploateze succesul lor din ajun şi că au fost 
opriţi pe loc. 

Din cercurile militare: armistițiul cu Ruşii pe 
punctul de a fi încheiat, 

— Mai multe serisori din Moldova aruncate - din. 
aeroplan au fost trimise la destinaţie de către poliţie. 
Se primeşte răspunsul, îmi spune Bărbătescu, tot pe 
aceeaşi cale (!). Cer o informaţie mai precisă. 

24 Noembre. — Ofensiva, engleză a, fost oprită; po- 
ziţiunile lor cele noui formează un vârf de unghiu în 
frontul german, la 6 sau 7 km. de punctul de plecare. 
Sunt 9000 prizonieri, 300 mitraliere. Un succes venit la 
timp pentru a ridica moralul Antantei. 

— Căpitanul Ielkmann, care se ocupă în special de 
chestiunea, internaţilor, mă pune în curent cu tot ce pri- 
veşte pe deportații din Bulgaria. Viaţa acolo e scumpă. 
S'a luat dispoziţiuni ca Statul să trimită pentru fiecare 
câte 300 lei pe lună. Prima, sumă lunară le-a fost expe 
diată la 1 Decembre. 

Banca bulgară reclamând un agio fantastic, expe 

  

23 novembre, — Lo.communiqu6 annonce que les An- 
glais n'ont pu exploiter leur snecâs de la veille et qutils sont 
arrâtâs sur place. | 

Des cercles militaires: armistice avec les. Russes sur 
le point d'âtre eonelu. 

Les lettres de Moldavie jetâes d'asroplane sont remises 
ă leur adiresse par la police. On accepte, me dit Barbatescu, 
r&ponse par la, mâme voie. (?) Je demande plus ample îin- 
formâ.... 

24 novembre. — L/offensive anglaise est arrâtâe; leur 
nouvelles positions figurent un coin dans le front allemanăd 

et dont la pointe est ă 6 ou 7 km, du point du dâpart. Il y a 

9000 prisonniers, 300 mitrailleuses. Un succâs venu ă point 
pour relever le moral de /Entente. 

Le cap. lelkmann, qui s'occupe tout spâcialement de 1 
question des internâs, me met au couranţ de tout ce qui re- 

garde les dâportâs en Bulgarie. La vie y est chere. Aussi a- 

t-on pris des dispositions pour que PEtat envoie pour cha: 
cun, 300 lei par mois. La premiere mensualite leur est expâ- 

di6e la l-er dâcembre. La Banque Bulgare ayant exig6 un 

15
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dierea, se face prin Banca Generală, din Bucureşti şi Cre- 
dit Mobiliar Sofia. Trebuia. să se aresteze şi să se trans- 
porte un însemnat număr de persoane bogate, mai cu 
seamă rude de ale lui Brătianu, însă măsura a fost o- 
prită în urma telegramei lui Ludendorf care a comuni- 
cat că, guvernul român consimte la schimb. In caz de 
amânare; se va, proceda, cu tărie. 

Emil Petrescu, lăsat; la ţară, va fi de asemeni ex- 
pediat în: Bulgaria. Costică Poenaru a scăpat de inter- 
nare, spune Telkmann, pentrucă a servit în administra- 
ție mai mult de nouă luni. Lupu Kostake a cerut să se 
ia în consideraţie lucrul acesta, căci ar fi indelicat să 
se aresteze un om de care sa servit, Deci, a fi un pro- 
vocator de război, nu e nimie; chestiunea, e să ştii să te 
strecori în vre-un serviciu oarecare. — Sever Moscuna 
va pleca tot în Bulgaria; se pare că a stors bine pe Du- 
mitrescu-Câmpina, sub- pretext de împărţire de “ bacşi- 
şuri. Max Rosetti a estoreat şi el 6000 lei lui Câmpina.— 
“Mai e unul Max Goldenberg care i-a lat 10.000 lei, sub 
pretext de a împărţi la diferiţi agenţi secreţi şi apoi îl 

  

ago fantastigue, Penvoi: se faiţ Banque Gânârale Bucarest — Credit . Mobilier Sophia. On devait encore arrâter et traris- porter un grand nombre de personnes riches, surtout les parents de Bratiano, mais on s'est arrâtâ au vu du tel6gram- me de Imdendorf, communiquant que le gouvernement rou- :main consent ă Pâchange sui 16 front ; Sil y a: aterrhoiement, on procâdera ferme.. Emile Petrescu, laiss6 ă la -campagne, -va âtre aussi expedi6 en Bulgarie. Or, me diţ Telkmann, c'est 
par suite de collaboration administrative de plus de neuf 

"mois que Costică Poenaru a 6t6 săuv de l'intemement: 
c'est Lupu Kostake qui a fait prevaloir la considâration qu'il serait inconvenant d'arrâter un homme, dont on s'est servi. Comme cela, avoir âtâ un, des provocateurs ă la guerre, n'est Yien, pourvu qw'on ait eu Padresse de se faufiler dans un emploi! Le Sever Moschuna ira en Bulgarie aussi ; il paraît 
qu'il a tape gros Dumitrescu-Campina sous pretexte de pots- de-vin ă donner; Max Rosetti a aussi extorqu6 six mille â Campina. Il y a aussi un Max Goldenberg qui lui a pris 10.090, soi-disant pour des agents de la police secrăte; puis on
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teyorizau, îmi Spune Telkmann, pe aceșt, biet, nenorocitcă 
wa fi împuşcat dacă va spune ceva! | NI 
„— Bărdeseu îmi dă câteva lămuriri asupra numiri- lor dela facultatea, de medieină. Sa menţinuţ pentru, o sută până, la, două şute de studenţi țoate catedrele ce erau pentru 1800 până, la 2000 de . studânţi 'obicinuiţi. Stau 
creat altele nouă, că de ex. catedra de ginecologie, căre 
nu există în legea noastră, o: „Pentru Şuţu, fără nici o cultură, sa ' crâat un loe «pentru că n'a iscălit memoriul universitarilor». i 
„25 Noembre, — E -primul comunicat, de trei zile, 
care e afirmativ. relațiv la ofensiva, engleză din. faţa o- 
raşului Qambrai, a „Germanii anunță că ea sa prăbuşiț icu mari, pier- deri pentru asaltatori, a, 

— dn Italia, Italienii atacă fără întrerupere “în 

„27 Intro. conterihță pe eare an, avut-p cu Lupu, Dobrovici şi Dristorian, ară interpelat. ei viaiciune 'pe 
Lupu şi i-am arătat datoria, absolută ce are: .1l) Dea 
constitui o comisiune pentru a opri şi a suprâveghia 

  

terrorisait, me diț Ielkmann, ce pauvre diable, en Je mâna- canț, şiil parle, de. pouvoir tre fusill€ . „: Bardescu me donne. quelques dâtails sur les nomina- 
dions Facultă de mdecine.. On a maintenu pour cent â deux cents €l&ves toutes Jes chajres qw'on avaiţ pour .leg 1800 4 200 6tudiants habituels. On en a er66 de, nouvelles, comme Ja chaire de gyncologig qui n'existe pas, daris „notre. loi. Pour Soutzo, ignorant, on a .crâ6 une place «penfru că el 
ma iscălit memoriul Univergitârilor>. EI E 
25 novembre, — C'est le premier. ;communiqu depuis 
Arois jours. qui soit affirmatif an sujet de offensive an- 
flaise devant CQambrai. Les Allemands. -annoncext, qu'elle 
s'est ecroulte avee de grosses pertes potir Pașsaillant, 
„__ En Talie, ce sont les Italiens qui attaquent sâns, cesse dans les montagnes. DD IO RI « Dans une confârence que Jai eue avec Lupu, Dobioviei, 
Dristorian, fai vivement interpelle Lupu eţ Ipi ai Inis en 
avant. le devoir absolu qu'il a: 1). de constituer une commis- 
Sion pour arrâter et surveiller les. moyens de combattre la
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mijloacele de combatere a, tifoidei, care zilnic face ra- 

vagii; 2) De a constitui un fond de pensiuni pentru cei 

amputaţi. Aceşti nenorociţi au cel puţin dreptul de a nu 
muri de foame. — Promisiuni... 

26 Noembre. — Din nou lupte pe tot frontul fran- 
cez, la Ypres, Cambrai, Oraonne. In Italia, situaţie sta- 
ţionară. Italienii atacă continuu, 

— Culcer, dela Târgu-Jiu. Si acolo, ca şi aiurea, ele-- 

mentele ocupante” se strică. 'Țuica, are farmec şi micile 

venituri ilicite se înmulţesc din ce în ce. El e chiar uimit 
de repeziciunea propagării răului. 

21 Noembre. — Englezii continuă să atace la Ypres. 
şi la Cambrai, iar Francezii de asemenea pe frontul lor. 

Se pare că ei au fixat pe loc toate forţele nemţeşti. In 
Talia, nici o schimbare. 

— Horstmann îmi confirmă, că pe tot frontul rus, — 
afară, bineînțeles de frontul din Moldova foarte strict: 

păzit, - — este de fapt armistițiu. Pretutindeni se frater- 
nizează şi muzicile militare cântă în toate părţile. 

Ne bucurăm de o vreme minunată şi se continuă: 

  

typhoide, dont! les ravages s'6tendent joumnellemet ; 2) de: 
conistituer un fond de pensions pour les amputâs : ces mal- 
heureux ont bien le droit de ne pas mourir de faim. Pro- 
messes.. 

26 novembre, — De nouveau tres chaud sur tout le front 
rangais, ă Ypres, A. Cambrai, ă Craonne. En Italia situation: 

Tr 

stalionnaire, Les Italiens attaquent toujours. 
„Culcer, de Târgul Jiul: Lă, comme ailleurs, les 6lements: 

cecupants se gâtent, Jia tzuica a du charme et les petits p&-- 
ncfices illicites gaznent de pruche en proche. II est mâme: 

stonn de la rapiditâ de propagation du mal, 

2 novembre, — Les Anglais continuent d'attaqner et ă 
Y, pres et sur Cambrai, les Francais de mâme sur leur propre 
front. Ils semblent surtout fixer sur place toutes les forces 
allemandes, 

En. Italie aucun changement. 
Horstmann me confie que sur tout le front russe, — sauf 

bien entendu le front moldave, tres s6vărement gard — îl 
ya armistice de fait. Partout on fraternise et les meilleurs. 
musiques milităires jouent de chaque. cât. Nous jouissons
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cu semănatul ogoarelor întârziate din cauza, secetei de toamnă, i _ a 25 Noembre. — Nici o schimbare pe front, Contele Praschma, îmi spune că în Tyrol, zăpada e de 1 m;; că Sa înaintat cu 70 km, nefiind decât două, drumuri strimte ce trebue lărgite, şi că în curând se va relua o- fensiva în Italia. Sa găsit aprovizionări imense, între altele mari cantităţi de stofe. . | 
"Am avut la dejun pe contele Prasehma, pentru a vorbi cu el, după cum îi spusesem Ja d-na L. F. — Ar trebui acum ca Iaşii să facă propuneri de pace... — E 

tocmai subiectul pa care Voiam să-l ating, răspund. eu. Pacea e posibilă, cred, dacă Germania, a renunţat la in- tenţia sa de a goni dinastia. — Dar, cine a, spus aceasta? (fând sa, evidenţiat în Germania această intenţie ? — „Pe aceste -premise, convorbirea noastră a fost uşoară. Am explicat. sistemul meu, adăogând că nu e de nici un interes să se verse mult sânge pentru a se reduce Moldova. o | 
Praschma îmi spune : «deia dv. îşi face drum; o ;găsese bună. Pot mai cu seamă să vă spun că sa reve- 

    

dun temps merveilleux et. on continue d'ensemencer les champs mis en retard, par la sâcheresse de Pantomne,. 28 novembre. — Rien de chang€ sur le front. Le comte Prasehma m'explique quiil y a un mâtre de neige dans le “T'yzol. aw'on a avancs 70 km. n'ayant que deux routes &troites qu'il faut 6largir, mais que. sous peu on reprendra Poffen- :sive en Italie. On a trouvă des approvisonnements immenses et entr'autres de grandeg quântitâs d'âtoftes. „Jai eu.le comte Prasehma ă dejeuner pour causer, ainsi que je lui avais dit chez M-me Lydia Philipeseu. Lui: Il fav- drait maintenant que Iassy fixe des ouvertures de paix.. Moi : C'est juste le sujet que je voulais toucher. La paix est possible, je crois, si VAllemagne a renoncâ â son  întention de bannir la dynastie. — Lui; Mais qui a dit cela? Quand esi-ce au'en Allemagne on a affich€ cette intention? 
Sur ces premisses notre conversation a 6t6 aisâe. Jai expliqu6 mon systâme, en ajoutant quiil n'y a aucun intârât de verser beaucoup de sang pour reduire la Moldavie. Prasehma me dit: «Votre idâe fait son chemin ; Je la trouve bonne. Je puis surtouţ vous dire qu'on a beaneoup change



330 NOTE: POLIPICE — 1917 

dit mult şi' se recunoaşte“acum greşeala! în direcțiunei 
luată în România». Cu tot limbagiul, aşa zis diplomatic; 
Praschma, era elar ostil:sistemului Carp-Kostake. Din 
nenorocire Praschma. :îmi pune chestiunea: Ruşii nu 
Vau oferit -niciodată' nimic în Basarabia ? - 

-—— Ii răspund neted: nu, şi repet declaraţia pe care 
mi-a făcut-o  Poklevski- asupra acestui punct: — Dar 
Rusia actuală nu ar da niriiic? — Din cauza “Dobrogei? 

—-:Dă: suht mari dificultăţi. — "Un cuvânt mai mult 

pentr a încheia o pate: repede. Nu se poate plăti: destul 

de scump marele: rezultat de a se face o spărtură în rân- 

dutile Antantei şi Bulgarii vor înţelege e că trebue: să sa- 

critice 'din pretenţiunile lor. : 
“Mai departe; Praschmă “vorbeşte şi de o oarecare 

ocupație — doi ani, îmi pare că a spus, — căci trebue 
supraveghiată: întrebuinţarea recoltei : «Avem nevoe de 
produsele dv.»—Replic că vor 'fi 'suficiente: comisiunile 
cari :să suprăvegheze . importul şi exportul. Am pro 

mis lui Praschma un mie rezumat deşi spune el: «ceeace 

îmi relataţi se va grava în memoria, mea. Contele re- 

  

ef qu'on feconnait qw'on s'est trompâ dans la direction qw'ore 
a prise: en ' Roumanie». Malgr6 son langage soi-disant dipl6: 

matiqus;: Praschma Stait clairement hostile au systâme Carp- 
Kostake. - 

Malheuresement, Praschma me pose la question :: «Les 

Riisses ne vous ont-ils: jamais rien offert en Bessarabie î». 
Je dis carr&ment non et je repâte la dealaration que Po- 
klevsky m'avait faite “A ce'sujet. «Et la Russie actuelle 
na  donnerait-elle rien?». — C'est ă cause de la Do- 
brogea, — Lui: Oui, il y:a des grandes difficultes. — :Moi + 
Raison: de plus de conclure une paix rapide. On ne peut 

payer' assez cher le grand. resultat de faire brâche dans l/En- 
tente, et les Bulgares comprendrozt qu' on est oblige de sa- 
crifier 'leurs prâtentions. îi 

Plus loin Prasehma parle aussi dune certaine occupa= 
tion — deux ans, me semble-t-il qu'il a dit, — car“ on * doit 
surveiller :Vemploi de la r&colte : «Nous avons besoin de 
vos produits», — Je râplidue que des commissions surveil- 
lant Pinifortătion et Pexportation seront suffisantes. Jai 
promis ă Praschma un petit aide-mâmoire, quvique dit-il £ 
«Ce que vous'me dites, sera gravă. dans.-ma mâmoire». Le
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petă că în curând, şi foarte iute, se va lua o hotărâre privind România. . . - a a 
— A circulat svonul că M, Pherekyde a sosit cu, propuneri de pace. Volanka a veniţ să mă întrebe şi a trebuit să stărui mult ca să-l asigur că nu ştiu nimie.. |. 23 Noembre, — Q scrisoare, deia, Horstmann mă în-. ştiinţează că coloneiul Hentsch este în totul de acord pen-. tru serbarea Crueii-Roşii şi pentru comitetul de organi- zare. În vederea unei fraternizări căutate, Gebsattel. mi-a propus oficial o serbare cu vânzare de obiecte ro- mâneşti de către doamnele din societate în profitul tutu- lor. Crueilor-Roşii, a 
Graţie tactului lui Horstmann, am convenit: ca, ser: barea, 'să -n'aibă, loe decât. pentru Crucea-Roşie română; vor veni. şi ofiţeri germani; apoi Germanii vor da un concert, la, care vor asista la rândul lor şi doamnele ro- mâne. 

_— Pe frontul englez sforţări vizibile de a nu se da nici un minut răgaz Germanilor, e 
„-.30 Noembre..— Cancelarul —. anunţă o depeşă — a: 

a. 

  

  

conite reptte-que bientât; râs vite, on sera, oblig6 de prendre une dâeisidiu: concernant la Roumanie. - - - Le bruit a couru que-M. Pherekyde 6tait venu porteur de proposition de paix. Volanka est venu m'interviewer et c'est. avec instanee qu'il a fallu lui donner Vassurance que je na Pavaiz pas vu! 
29 novembre.— Lettre de Horstmann qui me prâvient que le: colonel Hentsch est en tout d'accord pour la fâte â donner pour la Croix Rouge et Comits de Dames afia : Worganisa-" tion. En vue d'une fraternisation recherchâe, Gebsattel m'a- vait officiellement. proposâ une fâte avec vente d'obiets. rou- mains par les Dames de la sociâtă au profit de toutes les Croix Rouges. Grâce au tact de Horstmann, nous 'semmes convenus que la fâte seruit rien quă pour la Croix Rouge roumaine ; les officiers allemands Y viendraient ; puis les Allemands donneraient un concert auquel les Dames assis- teraieni 4 leur ţour. » : “ “Temps idâalement beau. 

"Sur le front anglais, -visibles efforts da ne pas: : dunner une zainute de râpit aux Allemands. ia : 
30 novembre. — Le chancelier — annonce una dâpâche —
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primit o radiogramă dela Tzarskoe-Selo, iscălită Trotzki 
şi Lenin, propunându-i peste puţin timp începutul ne 
gocierilor în vederea armistiţiului şi a păcii. Cancelarul 
declară că, în propunerile până în prezent cunoscute ale 

guvernului rus, există o bază de negocieri. El aşteaptă 

numirea de delegaţi în speranţa de a ajunge repede la 

pace. | | 
1 Decembre. — Reluarea violentă a activităţii pe tot 

frontul de Vest; centrul tot în faţa oraşului Cambrai. 
Armistițiul există de fapt cu Ruşii şi toate ştirile, 

chiar cele din isvor antantist, concordă pentru a recu- 

noaşte că regimul maximalist câştigă din ce în ce mai 

multă autoritate. 

— Conversaţie cu Stere : el recunoaşte că Dobro- 

gea e în pericol; admite că nu mai poate fi chestiune de 
o uniune personală cu Austria. Dacă guvernul Brătianu 
oferă pacea, nu crede ca Germania să poată refuza. ca 
să trateze — «soluţie grozavă pentru România»; — dacă 
Brătianu, vecinie orb, nu se mişcă, atunci se va retrăge 

probabil cu. Regele în Rusia şi va lăsa armata să capi- 
tuleze, «soluţiune cu mult mai preferabilă». 
  

a recu un radiogramme de Tzarskoe-Szelo, sign. Proţzki et 

Lenin, lui proposant le commencement ă bref dâlai des n6- 
gociations en vue de Parmistice et de la paix. Le chancelier 

dâclare que dans les propositions, Jusqu'ă prâsent connues, 

du gouvernement russe, îl y a la base d'une nâgpciation. Il 

attend la nomination de dâlâguâs dans Pespoir d'aboutir ra- 

pidement ă une paix. 

l-er dâcembre. — Reprise violente de Vactivit6 sur tout le 
front Ouest, le centre toujours devant Cambrai. 

V'armistice existe de fait avec les Russes et toutes les 
nouvelles, mâme de sources ententistes, concordent pour re- 

connaître que le râgime maximalisie prend de plus en plus 

de Vautorite. 

Conversation avec Stere: il reconnaît que la Dobrogea 

est en danger; il admet qu'il ne peut plus âtre question dune 
union personnelle avec Autriche; si le gouvernement Bra- 

tiano offre la paix, il ne croit pas que l'Allemagne puisse 
refuser de traiter — «solution affreuse pour la Roumanie»—; 
si Bratiano toujours aveugle ne bouga pas, il se retirera 

probablement avec le Roi en Russie et laissera Parmâe ca- 

pituler: «solution de beaucoup prâfârable».
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— Lupu aduce la 7 ore, dela Hentseh, ştirea, dată 
de «Djen» că mulţimea a manifestat la laşi pentru pace 
şi a voit să se dedea la manifestaţiuni ostile față de 
Rege, de Brătianu şi de 'Take Ionescu (7) 

Probabil, tot atât de serioasă ştirea adusă de Enric 
Isvoranu, că Neiu Ciorăneanu, secretarul lui Take Io: 
nescu, pe care-l ştiam de mult în Elveţia, ar fi sosit azi 
întun automilitar, cu toate înlesnirile procurâte de au- 
torităţile austriace. 

2 Decembre. — Q ştire însemnată este scrisoarea, lor- 
dului Lansdowne, şeful conservatorilor din Camera Lor- 
zilor : 'Trebue să se pună capăt repede războiului, dacă 
voim a. evita o catastrofă mondială... Noi nu avem in- 
tenţia, să contestăm Germaniei locul ei printre marile 
puteri comerciale... Nu ne gândim să impunem Germa- 
niei 0 altă formă de guvernământ decât aceea, pe care 
o dorește ea... ete. (Tocmai contrariul de ceeace spunea 
Lloyd George). Scrisoarea e bine primită de o parte 
din. presă. A fost publicată de «Daily Telegraph». 

La Cambrai un bun succes german. Ocuparea lui 

    

Lupu rapporte ă 7 h. de chez Hentsch la nouvelle donne par le «Dijen» que la foula ă lassy a manifest pour la paix et a voulu se livrer ă des voies de fait sur le Roi, Bratiano et Take Ionescu (7). Probablement de mâme valeur la nou- velle apportâe par Henri Isvoranu due Neiu Ciorăneanu, 
șeerâtaire de Take Ionescu, que ie savais depuis longtemps en Suisse, serait arriv6 aujourd'hui en auto militaire, avec toutes, facilitâs procurâeș par les autoritâs autriehiennes. 

2 decembre. — La, grande nouvelle est la lettre de Lord Lansdowne, le chef des eonservateurs de la Chambre Haute. 
II faut mettre rapidement fin ă la guerre si on veut 6viter une catastrophe mondiale... N ous ne comptons pas contester ă VAllemagne sa place parmi leg g&randes puissances com- 
merciales... Nous ne pouvons pas imposer ă PAllemagne une 
autre forme de gouvernement que celle aw'elle dâsire elle- 
mâme.... ete. (Tout juste le contre-pied de ce que disait con- 
stamment Lloyd George). La lettre est bien; accueillie mâme 
par une partie de la presse. C'est le «Daily Telegraph» qui 
Ta, publise, . 

A: Cambrat bon suecâs. Prise de Graineourt (que les An-
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Graincourt (pe care îl cucerise Englezii; comunic, din 22 
Noembre), Anneux şi Sautaing: 4000. de. prizonieri şi 
mai multe baterii. aa 

— «Lumina». publică-un interview pe care generalul 
Ihescu l-ar fi dat lui «Petit Journal». din 25 Noenăbre. 
Aşi fi crezut, că e vorba de o fantezie, dacă Horstmann 
nu mi-ar fi certificat. că a fost dat prin telegrafia fără: 
fir. E o nebunie curată ! Iată ereerul care. a condus pe 
Brătianu de mână şi care a pregătit planul de campanie 
care se cunoaşte, € | A a „a 

— Beldiman trebuia să ţină conferinţa sa la 2 ore 
şi jumătate. Era toțul regulaț cu Carp, care trebuia să 
dejuneze de vreme la Lupu.. Eri seară, în urma. nu ştiu 
cărei intrigi, mi-a făcut cunoscut că nu mai vine; de a: 
semenea se abţine şi Liupu, Inţeleg că. Beldiman vrea să 
se asigure de, prezenţa mea şi a amicilor mei, . Intre 
timp Maimarolu îmi comunică că delegaţii au sosit şi că 
prefectul tăgădueşte-că i-a făcut să vie! | 

Soseşte tocmai Horstmann care comunică lui Beldi- 
man că totul e regulat: că Carp să facă ce-va woi, dar: 
Lupu va merge la conferință. Apoi încetul cu încetul : 

  

glais avaient conquis, — communiqu du % nov.). Anneux 
ct Sautaing: capture de 4009 prisoriniers et plusieurs batteries. 

La «Lumina» donne une interview que le gensrai Iliescu: 
aurait donne âu «Petit Journal. l& 25 novembre. Jaurais 
cru ă une fantaisie si Horstmann ne m'avait pas -certifiă que 
c'est la tâlgraphie sans fil qui Va donne. C'est la dâmenea 
pure, [i voilă le cerveau qui:a conduit Braţiano. par'la main. 

_et qui nous a pr&pare le plan de campagne que Pon: sait. i 
Beldimano doit faire sa confârenoce ă 2% h; I] s'amene- 

de grand matin: tout 6tait râgl6 avec Carp, qui devait dâjeu-. 
ner de bonne heure chez Lupu afin d'avoir le temps de faire 
sa sieste; hier soir, par suite de je ne sais quelle intrigue, il: 
ma fait dire qu'il ne venait plus at Lupu du -mâme couy- 
s'abstient. Je comprends que Beldimano veut s'assurer de 
ma, presence.et de celle de mes amis. Entre temps Maimarolu 
m'âpprend que 'des dâlâgus sont; arrivâs et que. le prâfet se- 
dâfend de les avoir fait venir. Arrive justement Horstmann, 
qui communique ă Beldimano que tout est râg!6; que Carp 
fasse ce qu'il voudra, mais-Lupu ira ă la conference. 'Puis
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Lupu convocase pe prefecţi la o.altă, conferinţă, pentru 
ari împiedica să meargă, însă cum Welzer a convocat pe. 
delegaţi, «d. Lupu Kostake nu are permisiunea dea 
tace altceva, decâţ ceeace autorităţile au hotărât, şi tot, 
aşa se va întâmpla şi în viitor !» 

Beldiman roșeşte (îmi spune dânsul) ca un căpitan german «să vie ca, să pună ordine între noi», şi îmi face ciudate reflexiuni asupra «spentaneităţii» mişcării: po- 
litice ce-şi propunea Beldiman. e 

Conferinţa în sine a fost o bună pagină de istorie: 
politica tratatului nostru din 1883 n'a tost politica per-" 
sonală a Regelui Carol, dar aceea, pe care ţara o indi- case încă în 1853. Cercetată din punctul de vedere al: ambianţei, conferinţa a fost op decepţiune. În ceasul a- cesta se aşteaptă propuneri, soluţiuni; o dizertaţiune nu răspunde aspiraţiunilor fiecăruia. i E 
 — 'Tzigara, soseşte la “prânz furios. Fără şă vrea. îmi spune că trebue să vie rar la mine, pentru că e sus- pect. Am ajuns âici ! Refuzând să dea gease sergenţi de. oraş pentru a face serviciu de garderobieri la facultatea 

    

petit. â- petit: Lupu :avait eoavoqus les prâfets ă une autre coni6rence pour les empâcher d'aller; mais comme c'est, Wel- zer' qui a fait xenir Jes dâl&gu6s, «Mr. Lupu n'a pas la per- mission de faire autrement que ce que la Verwaltung a dâ- cide-et ce sera, en tout, comme cela â Pavenir». Sa Beldiman; rougii'(me dit) que ce soit le capitaine alle- mand «qui vienne mettre.de. Pordre parmi nous», — et 'je me fais de singulidres râflexions sur la spontansită du branle politique que: se: proposăit Beldimano, | | ” La -confâreneca . prise an elle-mâme a ât6 bonne Page. d'histoire: la politique de notre trait de. 1883 n'a pas 6t6 la politique peisonnelle du Roi Carol, -mais celle qus le pays avait. indiqude dâjă: eni 1953. Exarinte au point: de vue de lambiance, la confârence a âtâ 'ușie 'd&eeption; ă; cette heure” on attend:des solutions, des propositions; une: dissertation: ne r&pond: pas aux aspirations: de ehâcun. i. ” 
Tzigara-Samurcas arrive & dîner, furicux. Il lui 6chappe de dire quiil doit venir raremerit cliâz moi parcegw'il est sus- pect. Nous'en sommes lă! Ayant 'retus6 de donner six :ser-: gents de ville: pour le vestiaire (pour făire office de- garde-
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ae medicină, pentru. inaugurarea de mâine, Caragiale, 
şeiul de.cabinet al lui Virgil Arion, după sfatul acestuia, 
sa dus să se plângă colonelului Hentseh! Ce trebue să 
gândească acesta! | | 

3 Decembre. — Nou succes la Cambrai, după o luptă 
învierşunaţă. 

— Am cerut 48 ore de congediu pentru d-na Sabina 
(Cantacuzino, care, se pare, e suferindă. IHorstmann îmi 
scrie că i s'a acordat. 

— Ministrul Kihlmann a fost întrebat, asupra pune: 
tului de a se şti, dacă negocierile cu Rusia ar coprinde . 
şi România. Ministrul a, răspuns cărare nici o propu- 
mere a României; dar dacă guvernul român ar face 
vreuna, ea ar forma obiectul unei negocieri aparte. — 
Deci, Germania n'ar refuză să trateze cu, Regele Yerdi- 
nand sau cu guvernul său. Aceasta ar dărâma, tot; ceeace 
Lupu și Carp se lăudau că proclamă în numele Ger- 
maniei ! | 

— Corteanu mi-a, spus, acum câteva, zile, că Wach- 
mann a afirmat înaintea lui că «proectul lor» era să 
formeze o armată pentru a ataca frontul moldovean.. 
  

robiers) ă la facultă de mâdecine, en vue de Vinaugaration de 
demain, Mu. Caragiale, chef de cabinet de Virgile Arion, 
sur la conseil de ce dernier est all€ se plaindre au colonel 
Hentsch! Que doit en penser la colonel? 

3 dâcembre, — Nouveau suocăs allemand devant Cambrai, 
apres une bataille acharnce. J'ai demande 48 h. de congâ pour 
Sabine Cantacuztne qui, paraâtil, souffre des dents, Horst- 
mann m'âerit qu'il est accorde. 

Le ministre Kiihlmann a ât6 interrog& sur le point de 
savoir si les nâgociations avec la Russie comprendraienţ 
aussi la Roumanie. Le ministre a r&pondu qu'il n'avait 
aucune proposition de la Roumanie, mais que si le gouver- 
vement roumain en faisait une, elle formeraiţ Pobjet d'une 
nâgociation ă part. Done PAllemagne ne refuserait pas de 
iraiter avee le Roi Ferdinand ou avec son gouvernermenț. 
Cela dâmolit tout ce que Carp et Lupu se vantaient de 
proclamer au nom de PAllemagne. 

Corteanu m'a diţ, il y a qielques jours, que Wachmann 
avait affirm6 devant lui que «leur» proiet avait ât6 de for- 
mer une armâe pour attaquer le front moldave. Je N'avais
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N'am crezut o astfel de monstruozitate. Dar Mihăileanu. 
îmi spune că Sturdza, la Piteşti, vorbind ofiţerilor, le-ar 
îi repetat că trebue să creeze o armată pentru a merge. 
să cucerească Moldova şi în urmă Basarabia! 

Ce vânt de nebunie ! — Cum Carp pleacă la Berlin, 
— Ştire adusă eri de C. Arion, —ia cu dânsul şi pe: 
Sturdza «pentru a regula chestiunile militare!» (Tzi- 
gara). 

— Armistițiul cu Rusia poate fi socotit ca încheiat, 
O depeşă comunicată la Club, la 7 ore seara, dă ştirea. 
ca, pozitivă. 

4 Decembre. — Dombrowski îmi comunică că a au: 
zit dela von Osten, deci din sursă germană. că la Iaşi 
Brătianu şi-a dat demisia şi că M. Pherekyde a format: 
un guvern cu Morţun şi Missir. (Nu ştiam că V. Missir 
se găseşte în Moldova). Dacă ştirea este adevărată, gu: 
vernul român se va gândi să facă propuneri de pace. 
De aită parte, Horstimann îmi spune că Parisul încura- 
jează Moldova să reziste, promiţându-i, după război, cel 
mai larg concurs financiar ! 

». — Pe frontul englez un nou succes; se reia, câte pu- 
  

  

pas ceru ă cette imonstruosită. Or, Mihaileanu me dit que 
Sturdza, â Piteşti, haranguant des officiers, leur aurait 
repât6 qu'il fallait erâer une armâe pour aller conqutrir la: 
Moldavie et ensuite la Bessarabie! Vent de folie. Et com- 
me Carp se rend ă Berlin, nouvelle apportâe hier par C. 
Arion, îl emmâne le colonel aveo Iui pour «reglement des: 
questions militaires>! ('Pzigara). 

I! faut considârer Parmistice avec la Russie comme 
conelu. Une depâehe communiqute au Club a 7 h. du soir, 
donne la nouveile positive. . 

4 dâcembre. — Dombrowsky me communique qu'il tienţ. 
de von Osten, done de source allemande, qwâ Iassy Bratiano. 
a donnă sa dâmission et que M. Phârâkyde a constitu6 un 
gouvernement avee Mortzun et Missir. (J'ignorais que V. 
Missir se trouvât en Moldavie). Si la nouvelle est vraie, le 
gouvernement roumain songera ă faire des propositions de. 
paix. D'autre part Horstmann me dit que de Paris on a en- 
courag6 la Moldavie ă tenir bon, en lui promettant pour: 
apres le concours financier le plus large! | 

Sur le front anglais, nouveau succes; on reprend en d€-
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ţin tot ce s'a 'pierdut la Cambrai, Sa capturat 100 tu- 
nuri şi 6000 prizonieri. Se pare că primul succes englez 
era datorit lipsei de oameni. Prinţul Rupprecht avea 
înaintea lui 3 contra 1..In urmă i s'a trimis neîntrerupt 
întăriri: şi Horstmann spune că se vă trimite un milion 
de oameni pe acest front pentru a-l străpunge şi a bate 
pe Englezi. Obiectiv Calais. Tot ce e disponibil de pe 
frontul rus e transportat pe frontul de Vest. 

— Alu deia Horstmann că voiajul lui Carp-a fost 
hotărât după conversaţia cu Hentsch: «în conversaţia 
sa cu Hentsch, zice Horstmann, el s'a arătat “cu totul 
diferit de :ce credeam noi».—'Tot eu privire la acest sub- 
iect Beldiman îmi spunea - azi! dimineaţă: «Că autori- 
tatea, lui. trebuia să fie luat ca să se reclădească Româ- 
nia, dar evident că el nu mai poate guverna». Horst: 
mann va pleca şi el; mi-a spus această în modul urmă- 
tor: «Eram neliniştit asupra felului adoptat de Carp de 
a înțelege lucrurile; din fericire, îl însoţese».—Eu des- 
aprob faptul că Sturdza face şi e] parte din călătorie: 
«Ce voiţi ? Ginerele ! E] însă nu va Juca nici un rol, nici 

  

tail ce qw'ou avait perdu devant Cambrai. Prise de 100 canons 
et de 6000 prisonniers, Il paraît que le premier succes anglais 
€tait dă an manque d'hommes; le Prince Rupptrecht avait 
devant lui 3 contre:1. Depuis on lui'envoie constamment des 
renforts et Horstmann raconte qw'on va, masser un million 
hemmes sur ce front pour le percer et battre les Anglais. 
Objectit Calais. . Tout, ce qui devient disponible du: front 
russe, s'en va sur ce front, - 

J'apprends par Horstmann que le voyage de Carp a ât6 
dâcid6 aprts conversation avec Hentseh, du moins il a dit: 
«Dans sa conversation avec Hentseh, il sest montrâ. tout dif- 
ferent de ce que nous pensions». Beldimano, ă ce suiet, ce 
matin mâme, me disait: «Cu autoritatea lui trebuia să fie 
!uat ca să se reclădească România, dar evident că el nu mai 
poate guverna». 

Horstmann est du voyage: îl me Pa mâ6me dit de la facon 
'suivante: «J'exprimais des inquiâtudes au sujet de la facon 
„de comprendre les choses que Carp a adopte; heureusement "a”e ie Paecompaane». Je marque desapprobation de ce que le 
colonel Sturdza est du voyage: «Que voulez vous? le gendre' 
Mais il ne jouera aucun r6le, ni lă-bas, ni apres!>
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acolo, nici după aceasta !» — Horstmann mai are o. în: 
„doială : «Păeat că această călătorie se face aşa târziu; 
ar îi trebuit să aibă loe acum 15 zile. Dumnezeu ştie ce vom găsi acolo; hotărâri poate chiar luata!» (Ceeace do- 
“vedeşte că Carp n'a fost chemat de Berlin, ci expediat „de cei d'aici). 

Horstmann, în chestiunea Dobrogei, caută totdeauna compensaţiuni eventuale în Basarabia. Trebue să mena. Jăm pe Bulgari. «Dacă li sa promis, trebue să ne ţinem Je cuvânt». Ar trebui, afară de aceasta, construit “un 
canal dela Galaţi la mare! E şi aici un punct negru. În fine Horstmann vorbeşte iar de unirea tutulor. Ar tre- bui să se formeze un guvern naţional cu d-voastră, C. Arion, Stere, Beldiman... “Lucrul ciudaţ e chestiunea: se “Va putea. lăsa, la: Bucureşti familia lui Brătianu când _Brătienii-vor fi în exil? Ii răspund în faţa lui.Below că pericolul liberal nu-va, veni niciodată dela, câteva femei, cari nu pot altceva decât să vorbească, ci dela, menţine rea vecinie în funcţiune a liberalilor -Crăsnaru, Dobro- viei, C. Poenaru. Aprobare: din partea lui. | 

— <Lumina» publică raportul generalului Poliva: 

    

- Horstmann. exprime âncdre ee doute: Dommage - que ce Voyage se fasse si tard; il aurait-dă avoir lieu îl y a 15 jours. Dieu sait ce que: nous allons trouver la-bas,. des . dâcisions -peut-âtre deja prises (ce qui. indique que Carp; n'est pas ap- pel6 de Berlin, mais expedi6 par ceux d'ici). 
Horstmaun, “dans la question Dobrogea, cherehe toujours des compensations 6ventuelles en Bessarabie. Il faut mâna- -ger les Bulgares; «si on Jeur a promis, il faut tenir...» I] Y a aussi un cânal qu'on peut faire de Galatzi ă la mer! C'est "toujours le point. tres noir, Enfin Horstmann. parle toujours -de Punion de tous. I] fandra faire un gouvernement national -avee vous, C. Arion, Stere, Beldimano. Le plus bizarre, c'est la question: pourra-t-on laisser â Bucarest la famille Bra- “tiano, quand les Bratiano seront ' en exil? Je lui r&ponds :devant Bellow que le danger libâral ne vienara Jamais de “quelques femmes qui peuvenţ jaser, mais de la pârânnitâ “dans les fonctions des lib6raux -Crăsnaru, Dobroviei, C; Poc- 'meru. Acquiescemenţ, a «Lumina» publie le rapport du gencral Polivanoy qui, en
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D0v, care, în calitate de ministru de război, stabilea în 
Noembre 1916 că ceeace i se acordase României era in- 
vers proporţional cu importanţa sa militară; că crearea. 

unei Românii Mari ar fi contrarie intereselor Rusiei şi 
propunea eventual revizuirea tratatului încheiat cu Ro- 

mânia în August 1916. Aceasta după 3 luni dela intra- 

xea noastră în război! (Acest raport face parte din do- 
cumentele secrete ce publică Trotzki). 

— Vorbeam cu Dombrowski despre Dobrogea. Mi-a 
afirmat că 3 până la 4000 Bulgari dobrogeni au iscălit o 
cerere pentru ca Dobrogea, să treacă sub administraţia, 

militară bulgară şi că Germanii au refuzat de a examina 

cererea, lor. Dânsul interpretă acest fapt ca o manifes- 
tare contrarie pretenţiunilor bulgare asupra Dobrogei. 

— Eri a avut loc inaugurarea, (redeschiderea) facul- 
tății de medicină. Am asistat cu Arion şi Beldiman. 

Pompă : feldmareșalul cu suita, guvernatorul şi statul 
său major, mulţi medici şi profesori români şi nemți. 

Cuwvâtarea elegantă şi foarte binevoitoare pentru Româ- 
nia a generalului von Tiilff. Rectorul Bogdan a citit dis- 

  

qualit€ de ministre de la guerre, 6tablissait en novembre 
1919 que ce qw'on avait accordâ ă la Ronmanie 6tait hors de 
proportion avee son importance militaire, que la crâation 

dune grande Roumanie tait contraire aux interâts de la 
Russie et proposait €ventuellement la revision du traite 
conclu avec la Roumanie en a0âţ 1916! Ceci, 3 mois seule- 
ment apres notre entrâe en guerre! (Ce rapport fait partie 

des documents secrets que publie Trotzki). 

Je cause avec Dombrowsky de la Dobrogea. Il m'a affir- 
m$6 qua 3 â 400 Bulgares de Dobrogea avaient sign une 

demande pour que la Dobrogea passât sous ladministration 
militaire bulgare et que les Allemands avaient refus€ d'exa- 
miner la demande. Îl interprâtait ce fait comme manifesta- 

tion eontraire aux prâtentions bulgares sur la Dobrogea 
Hier a eu lieu linauguration (râouverture) de la Faculi€ 

de mâdecine. J'y ai assist6 avec Arion et Beldimano. Pompe: 

le Feldmarechal et sa suite, le Gouverneur et son Etat Major, 

beaucoup de mâdecins et de professeurs roumains et alle- 

mands. Speech 6lâgant et tres aimable pour la Roumanie du 

geriral von Miilff, Le recteur Bogdan a lu son discours
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cursul său mai întâi în nemţeşte, apoi în româneşte. V. A- rion a procedat, la fel; decanul Petrini-Galaţi, numai în 
româneşte. 

| Dar, — şi acest lucru se întâmplă cam des de câtva, timp — sa uitat să se invite Sentler, Tantilofţ şi repre- zentantul ture. S'a dat vina pe un căpitan Mueller şi, 
pentru a potoli susceptibilităţile, nu sa seninalat în 'niei: un ziar prezenţa Mareşalului. Ziarul nemţese spune numai, întrun, lung reportaj, că facultatea a fost des- chisă <în prezenţa guvernatorului militar». Un punct. 

5 Decembre. — Călătoria lui Carp, în împrejurările: 
misterioase ce o înconjoară, deşteaptă; susceptibilităţi.. Brănişteanu, inspirat de Stere, a spus-o verde lui Horst mann : nu se iau hotărâri. fără a le comunica persoa- 
nelon cari au o responsabilitate politică. E chiar straniu: 
ca eu să aflu ce se pune la, cale, în chipul acesta. Faptul că îl însoţeşte oficial pe Carp pentru a-i da mai: multă 
greutate, este o agravare a acestei inconsecinţe. — Con- 
voe Comitetul pentru mâine şi, cum H. m'a asigurat că 
va veni să mă vază înainte de plecare, voiu şti exact până unde pot merge cu rezervele mele. 
    

d'abord en allemand et ensuite en roumain. Virgile Arion en a fait de mâme; le: doyen Petrini-Galatz en roumain seule- menţ. Mais, — cela arrive seulement depuis 'quelgues terhps— on a cubli€ dinviter Sentler, 'Tantilotf et le fond de pou- voirs ture. On a rejet€ la faute sur un cap. Mueller et, pour ealmer les susceptibilites, on n'a signal€ dans aucun journal la prâsenee dn Mar&chal. Le journal allemand dit simplement dans un long compte-rendu que la faculte a 6t6 ouverte «en 
prâsence du gouveineur- militaire». Un point. 

5 decembre. — Le voyage de Carp dans les circonstances myst&rieuses qui Ventourent vaille des susceptibilitâs. Bra- nisteanu, inspire par Stere, Pa dit vertement ă Horstmann : 
on ne prend pas des dâcisions sans les communiquer aux 
personnes qui ont une responsabilită politique. Il est mâme trange que je Papprenne par raceroe. Le fait que Horstmann accompagne ofticiellement, pour donneră, Carp plus de poids, 
est une aggravation de cette inconsâquence, - 

Je convogue le Comit pour demain et comme Horst- mann, m'a donn6 /'assvzance qwil viendrait me revoir avanț 
son depart, je saurai exactement jusqw'oă je puis aller dans 
mes r6serves, 

16
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— Prefectul Răceanu: Comedia de Duminica trecută 
la scos din răbdări. 1 se impune să facă invitaţii, apoi 
Sâmbătă seară i se spune să nu se mai ducă la confe- 
rinţă ! In fine, tot se duce... Dar îmi vorbeşte mai cu 
seamă de cei 100.000 lei, depuşi de ministerul de război 
pe numele său pentru trebuinţele de asistență militară 
şi din cari Lupu pompează cât poate. I-a cerut şi restul 
de 25.000 lei «pentru a-i depune la Banca Agricolă !» 
Răceanu socoteşte că responsabilitatea sa personală e 
foarte angajată dacă cedează, Imi cere protecţia ca să 
scape aceşti bani. 

— 4 ore şi jum.: Horstmann şi puţin timp după 
dânsul, Arion: Carp nu mai pleacă la Berlin. Berlinul 
a răspuns că venirea lui nu e oportună! Pentru a în- 
dulci lucrul : «48 ore de drum, când evenimentele merg 
cu atâta repeziciune; apoi, prin telegraf se poate înţelege 
cu mult mai bine, de oarece lucrurile se pot conveni 
prin scris... Afară de asta, a fost rău înjghebată această, 
călătorie a d-lui Carp singur»... (Berlinul este, hotărât, 
mai înţelept decât cei din jurul lui Hentsch). 

Horstmann îmi mai comunică următoarea ştire în- 

  

Le prâfet Raceanu: La comâdie du dimanche dernier Va 
mis hors de lui. On lui impose de faire des învitations, puis 
le samedi soir on lui dit qu'il ne doit plus aller âă Ja confe- 
rence! Enfin, il y va tout de mâme sur un mot de Kereea.... 
Mais surtout îl me parle de 100.000 fres. qne le ministere de 
ia guerre a dâposâs ă son nom poux les besoins d'assistance 
aux militaires et, que Lupu pompe tant qu'il peut Il vient 
de lui râclamer le solde d'environ 25 000 lei «pour les dâposer 
A la Banque Agricole», et Raceanu croit sa responsabili te 
personnelle fortement engagse, s'il căde. I] demande ma pro- 
teetion pour sauver cet urgent. 

4% h, Mr. Horstmann et peu de temps apres Arion: Carp 
ne part plus pour Berlin; Berlin a r&pondu que le voyage 
n'6tait pas opportun. Pour dorer la pillule: «48 h. de voyage 
quand les 6vânements marchentsi vite; et puis par tâ'&graphe 
on s'entend encore mieux parce que les choses sont mises par 
€orit», — «Et puis e'stait si mal emmanch€ ce voyage de 
Monsieur Carp, senl» (Berlin est dâcidemment plus sage que ces Messieurs du cerele Hentsch). 

Puis Horstmann me donne la grande nouvelle: le gânsral
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semnată : Generalul (n'a reţinut numele), care a fost 
ataşat militar la Berlin, — să fie Mircescu?—sq prezen- 
tal la Focşani pentru a trata în privința unui armisti= 
Jiu în numele armatei române. ” 

Colonelul Hentsch pleacă astă-seară cu Kremnitz 
ca, interpret, şi a rugat pe Virgil Arion să-l asiste ca, re- 
prezentant al guvernului actual, iar pe C. Arion ca, re- 
prezentant al meu. a 

— Primesc pe Arion.—Horstmann: Mulţumesc că 
aţi primit. — Dacă aceasta intră îri vederile şefului 
meu; e de faţă, nare decât să vorbească, —: Vorbese 
îndată cu Arion. Ştiu că Germanii nu: voesc un armis- 
tiţiu; ei cer o capitulare a armatei; trebue în acest caz 
ca Arion să ceară şi să lucreze aşa încât să se îricheie 
pacea, imediat. Cu cine? Se va vedea din propunerile 
«cu cari e însărcinat Mircescu. E adevărat, după ştirea 
care s'a răspândit, că Regele şi guvernul au părăsit 
țara şi s'au refugiat la Chişinău ? Atunci, guvern pro- 
vizoriu care să încheie pacea. Dar, în cazul când Regele 
rămâne, se va trata despre pace cu Dânsul sau cu suece= 
sorul său. — Evenimentele se precipită. 

  

(il n'a pas retenu le nom) qui a 646 attach6 militaire ă Berlin 
— est-oe Mirceseu? — sest present ă Foesani pour traiter 
Vun armistice au nom de P'armâe roumaine. Le col. Hentsch 
part ce soir avec Kremnitz comme interprete, et il a pri:6 
Virgile Arion, comme representant de Pactuel gonverne- 
ment, et Costică Arion, comme mon representant, de assister. 

Je fais entrer Arion, Horstmann merei dW'accepter. Arion: 
«Si est dans les vues de mon chef; il est prâsent; îl n'a 
«ură, parler». Je cause aussitât avec Arion. Je sais que les 
Allemands ne veulent pas d'un armistice; ils demandent une 
eapitulation de Varmâe; il faut alors que Arion demande et 
tvavaille afin qu'on conclue Ja paix immâdiate. Avec qui? 
On le verra par les pouvoirs de Mireescu. Est-il vrâi, selon 
la nouvelle qui s'est râpandue, que le Roi et le gouverne- 
ment ont quittt le pays et se sont refugis ă Kichenew ? 
Alors gouvernement provisoire qui, lui, conelât la paix. Mais 
si le Roi est restă, c'est avec le Roi on son sucesseur qu'on 
doit arrâter la paix. | 

" Les 6v6nements se prfcipitent,
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Horstmann mi-a repetat că nu crede că sar puteai 
păstra dinastia. 1 replie că totdeauna am considerat 
menţinerea dinastiei. ca o posibilitate de a încheia repede. 
o pace legală, şi menţin opiniunea mea, căci îmcheind.: 
această pace, am putea salva Dobrogea... 

Revin. la conversaţia. cu Horstmann. Mi-a manifes- 
tat satisfacţiunea sa că nu s'a desemnat niciunul dela 
O. K. M.: col. Hass (?) sau un altul care nu cunoaşte. 
nimie din împrejurările politice ale. țării. 3 

6 Decembre. — Aniversarea, ocupării Bucureştilor.. 
„Zi oficială de sărbătoare, Autorităţile nu lucrează; chiar: Primăria, E de asemenea aniversarea, zilei lui Macken-: 
sen. | 

— Beldiman, care tratează mereu pe Carp de: «moaşte», de om cu care lucrul e imposibil, vine de di-. mineaţă pentru a menţine legătura între guvernul său actual şi mine. EI îmi aduce un proect, de proclamaţiune- care afost citit deja <în micul nostru comitet» şi apro- bat. Beldiman îmi spune că, în August la Berlin, modali-. tăţile au fost examinate cu el; că, a reuşit a-i determina: 

    

Horstmann m'a repâtă qu'il ne eroit pas qw'on puisse garder la dynastie. Je lui râ&plique que j'ai tonjours envisage le. maintien de la dynastie comme possibilit& de conclure vite une paix l6gale et je maintiens mon opinion, car en coneluant. cette paix-lă, on peut: sauver la: Dobrogea, 
Je reviens sur la conversation avec Horstmann. Il m'a: marqu sa satisfaction qw'on n'ait pas dâsigme quelqw'un de: 10. K. M,, le colonel Hass (?) ou un autre, qui ne connaît: rien des cireonstances politiques du pays. 
6 dccembre. — Anniversaire de Poceupation de Bucarest. Jour officiellement f6ri€. Les autoritâs ne travaillent pas,. mâme la Mairie. C'est aussi le jour anniversaire de Macken- sen. Beldimano, tout en traitant Carp de «moaşte», d'homme.- avec lequel Je travail est impossible, vient de bonne heure. pour maintenir la liaison entre son gouvernement actuel eţ moi. Il m'apporte un projet de proclamation qui a 6t$ dâjă lu «dans notre conventicule» et approuvă. Beldimano me dit; qu'cn acât ă Berlin les modalitâs onţ âtâ examines avec lui; qu'il a r6ussi â leur taire abandonner le projet de regence-
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:să abandoneze proiectul de regență ca în Polonia; şi că această ciornă de proclamaţiune a fost de asemenea, ad- misă în principiu. Cu propunerile de armistițiu se află pe front generalul Răşcanu, iar nu Mirceseu. Beldiman „crede că totul va, merge repede şi că trebue să fim gata. — Soseşte Stere. Eşire violentă în contra lui Carp. Ideile acestuia au adus pe Germani să crează că orice -acţiune trebue să se petreacă în afară de Români, "Cu logică e] spune: A refuza Românilor armistițiul şi :a cere desarmarea lor, când dânşii sunţ singura ţară din Antantă care a aderat la demersul Rusiei ? E o im- “posibilitate pe care Ruşii cei dintâi nu o pot admite. Şi, „dacă se desarmează armata, ce presiune se mai poate “exercita pentru a. se salva Dobrogea?... Para, fără Dobro- „gea, redevine o proletară, care nu mai.are mijloace de a . se cultiva şi de a se ridica prin cultură. Egire tot aşa de “vie contra lui Hentsch, care vrea să dirijeze politica “unei ţări pe care nici nu o cunoaşte. 
— Șeteanu : D. Neniţescu a exprimat faţă de el şi “de Kiriacescu următoarele două aforisme: Ne trebue 
  

  

«comme en Pologne et que ce brouillon de proclamation a 6t6 aussi admis comme principe. 
“C'est Rascanu, non Mireescu, qui est sur le front avee “proposition d'armistice, 
'Beldimano estime que tout va aller grand train et qu'il 'faut âtra prât. 

leur dâsarmement quand ils sont le seul pays de PEntente ayant adheră â la d&marche de la Russie? C'est une im:possi- bilit6 que les Russes, tout les premiers, ne peuvent admettre, Et si on dâsarme Varmse, quelle pression peut-on encore "exercer pour sauver la Dobrogea? Le pays sans la Dobrogea redevient un prolâtaire qui n'a plus les moyens de se culiiver et de s'6lever par la culture. Sortie tout ausst vive contre “Hentsch qui veut diviger la politique d'un pays quiil ne con- naît mâme pas. 
Şeteanu: Mr. Nenitzeseu a exprimâ devant lui et Kiria- "ceseu les deux aphorismes suivants: îl faut cina ans d'oeeu-



246 NOTE POLITICE — 1917 

cinci ani de ocupaţie germană; era partidelor politice a 
trecut; acum e rândul individualităţilor să guverneze !.... 

— La 3 ore şi jum. am întrunit pe Stirbey, Hârjeu, 
Dobrescu, Cantacuzino, Bardescu, Mehedinţi, Corteanu 
şi Paul Greceanu, care vine pentru prima oară după 18 
luni. T. Rosetti singurul absent; le-am comunicat tot ce: 
am făcut în ordinea, dinastică, precum şi directivele date: 
lui Arion. | | 

1 Decembre. — Ştiri sensaţionale: suspendare de: 
arme cu Rusia până la 17 Decembre pentru a continua. 
discuţiunile privitoare la armistițiu; victorie însemnată, 
germană la Cambrai, unde armata prinţului Rupprecht 
a recucerit un front de 10 km. pe 4 de adâncime, 9000 
prizonieri şi 170 tunuri; armata, lui Konrad de Hentzen- 
dorf a sfărâmat rezistenţa italiană în munţi, luând 
11.000 de prizonieri. 

— Toată lumea, găseşte ruşinos interviewul lui 
Lupu Kostake, apărut în «Gazeta Bucureştilor» de eri: 
viaţa privată a lui Brătianu, a Reginei, a lui B. Stirbey, 
Astor, sunt elementele principale ale acestei proze des- 
gustătoare. | 

8 Decembre, — Armistițiul român. — Cu toate in- 
  

pation allemande; Yăre des partis politiques a pass6; main- 
tenant “est aux individualitâs ă gouverner. 

A 3% râunis Stirbey, Harjeu, Dobrescu, Cantacuztne, 
Bardescu, Mehedinţi, Corteanu, Pau] Greceanu, revenu la 
premitre fois depuis 18 mois. Th. Rosetti. seul absent, Je: 
leur ai communiqus tout ce que j'ai fait dans lordre dynasti- 
que et les directives donnâes ă Arion, | 

1 dâcembre. — Brelan de grandes nouvelles: suspensiom 
d'armes avec la Russie jusqu'au 17 d&. pour continuer les 
pourparlers de, Parmistice; bonne victoire devant Cambrai 
oi larmâe du Prince Rupprecht a repris un front de 10 k. 
sur 4 de profondeur, 9900 prisonniers et 170 canons; l!armâe 
Konrad de Hetzendort a bris6 la râsistance italienne dans. 
les montagnes en prenant 11.090 prisonniers. 

Tout le monde trouve ignoble interview de Lupu Kosta- 
ke paru dans la «Gazeta Bucureştilor» -d'hier: la vie privâs 
de Bratiano, de la Reine, de B. Stirbey, d'Astor sont les 616- 
ments principaux de cette naustabonde prose, 

8 decembre. — Malgre les intentions du colonel Hentsch,:
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tenţiunile colonelului Hentseh, cel puţin. astfel cum le-a 
exprimat Horstmann, “a acordat armatei române acelaş 
tratament ca şi armatei ruseşti ; cel puţin, aşa rezultă 
din comunicatul român, — reprodus de presa română, 
deei aprobat de cenzură : “Iaşi, 7 Deo. Comandantul su- 
prem rus a propus inimicului şi trupelor române, cari 
ocupă frontul împreună cu trupele ruseşti, de a încheia 
un armistițiu. S'a, hotărît ea trupele române să ia, parte 
la armistițiu. In consecinţă, ostilitățile au fost întrerupte 
pe tot frontul la 8 ore». —De aci reese că armata română 
este coprinsă în suspendarea de arme până la 17 Dec. 
Asupra acestui punct, Ledebur a spus lui Stirbey că 
colonelul Hentsch a plecat ca simplu consilier pentru 
tot ce ar putea atinge teritoriul administraţiei militare, 
dar că o comisiune dela O. K. M. e însărcinată cu nego- 
cierile. Cu atât mai bine. A trebuit să se petreacă ceva 
între ceasul când Horstmann a venit Miercuri să mă 
vadă şi plecare, de oarece Horstmann a, fost foarte a- 
firmativ asupra faptului că O. K. M., spre marea mea 
mirare, a fost lăsat la; o parte în aceiâstă împrejurare. 

  

au moins telles que les avait exprimâes Horstmann, on a aceord6 ă, Parmâe roumaine le mâme traitement qu'ă Parmâe 
vusse; c'est, du moinş ce qu'il râsulte du communiqu€ roumain 
— reproduit par la presse roumaine; done approuv€ par la censure: «lassy, 7 dâcembre. Le commandement  suprâme 
russe a propos€ ă l'ennemi et aux troupes roumaines, qui oc- cupent le front mâlâ aux iroupes russes, de conclure un armistice. Il a, 6t5 dâcide que les troupes roumaines pren- draient pari ă Parmistice. En consequence, les hostilitâs ont 6t5 interrompues sur tout le front ă 8 heures». 

Tout ceci doit vouloir dire que Parmâe roumaine est 
comprise dans la suspension d'armes jusqu'au 17 dâcembre. 

A ce sujet, Ledebour a dit â Stirbey que le colonel Hentseh 
est parti comme simple conseiller pour tout ce qui pourrait 
toucher au territoire de la Verwaltung, mais que c'est una 
commission d'officiers de PO. K. M, qui est charg6 des nâgo- 
ciations, C'est tant mieux. Il a.4â se passer certaines choses entre Vheure oi Horstmann est venn mercredi me voir et le 
depart, car Horstmann avait 616 trăs affirmatif sur le fait 
que YO. K. M. avait,â ma grande surprise, 6t6 mis de câtâ dans la circonstance.



248 NOTE POLITICE — 1917 

— Succesul german în Italia continuă. Tot sistemul 
de fortificaţiuni de pe muntele Sisemol e luat şi numă- 
rul prizonierilor, dela 4 la 7 Decembre, sa ridicat la 
15.000. De asemenea marşul înainte pe frontul Cam: 
brai continuă cu succes. 

— Lt. Hamelung vine să-şi ia rămas bun, fiind re: 
chemat. E o manie, în poliţia, germană, a-i schimba, de 
îndaţă ce şi-au învăţat meseria. Şi dânsul voieşte să 
revie în România, şi mi-a ceruţ recomandaţie pentru băn- 
cile din Berlin. O vorbă a ofițerului: «La dv. totul se 
poate încerca, aci e libertate» ! 

— Ledebur îmi confirmă ceeace-mi spusese Stirboy: 
Ofiţeri dela O..K. M. tratează armistițiul, el crede că 
generalul Helm, şetul Statului-Major în persoană. Aus- 
triacii sunt reprezentaţi prin gen. Hranilovici, fost 
ataşat militar la Bucureşti, şi căpitan Steffoer. Hentseh 
este consilier pentru Verwaltung sau mai bine pentru a 
încerca, o apropiere între cele două, partide române, 
aducând pe reprezentanţii lor. Czernin a dat ordin lui 
Jonradsheim, care a plecat la ora 1, să meargă la Foc- 

  

Le succâs en Italie continue. Tout le systeme des fortifi- 
cations du mont Sisemol est pris, et le nombre des prison- 
niers, du 4 au 7 dâcembre, est montă ă 15.000. 

De mâme la marche en avant sur le front de Cambrai 
continue avea suecăs. 

Le lieutenanţ Hamelung est venu. prendre conge. II est 
_rappel€. On a la manie de les changer dans la police alle- 
mande dâs qui'ils ont apris leur mâtier et bien reconnu leur 
terrain. Lui aussi. veut revenir en Roumanie et m'a demandâ 
des recomandations pour les banques de Berlin. Un mot 
du lieutenant: «chez vous on peut tout essayer; îl y a Ja li- 
bertâ;, 

Confirmation par Ledebur de ce que m'avait dit Stirbey. 
Des officiers de PO. E. M. traitenţ Varmistice; c'est, eroit-il, 
le gâneral Helm, le chef de VEtat-Major en personne; les Au- 
trichiens sont reprâsentâs par le genâral Hranilovici, an- 
cien attach€ militaire â Bucarest, et le cap. Steffoer, Hentseh 
est comme conseil pour la Verwaltung ou plus tât «pour es- 
sayei' un rapprochement entre les deux partia roumains en 
emmenant leurs repr&sentants. 'Czernin vient de donner Yor- 
dre ă Konradsheim, qui est parti ă 1 h., de se rendre aussi â
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şani ca simplu auditor, fără a-i da nici o instrucţiune 
Politică, — dar însărcinaţ să-i raporteze tot ce se va 
petrece. | 

In fine, Ledebur repetă că combinaţiunea cu prin- 
țul Nicolae este cea mai bună şi pentru ţară şi pen- 
tru aliaţi. Regentul, care n'are trebuinţă să fie popular, 
pentru că este vremelnie, constitus cea mai bună garan- 
ție a executărei angajamentelor economice, | 

9 Decembre. — Frig şi timp frumos; zece grade 
sub zero. | 

-— <Pester Lloyd» de eri a fost confiscat, Expli- 
care : un articol de o extremă violență contra Româ- 
niei, pe care mi-l trimite Lupu Kostake (No. 300 din 
6 Decembre 1917). De altfel, discursul lui Czernin către 
Delegaţiuni n'a, fost nici el mai blând. 

— Arion s'a întors la ora 5. Costică n'a dai semn 
de viaţă. Prefectul de poliţie a aflat numai «că este 
bine». (Eroare, v. 11 Dec.). 

10 Decembre. — Jurnalele reproduce ştirile engleze 
cari reeunose că Englezii au suferit la Cambrai o; în- 
frângere foarte mare. «Daily Cronicle» o explică prin 

  

YPoesani comme simple audiţeur — sans lui danner aucune instruction politigue — aveo ardre de lui rapporter touţ, ce 
qui se passe. Enfin Ledebur repâte que la combinaison avec 
le Prince "Nicolas est la meilleure pour le pays aussi bien 
«ue pour les alliâs; le râgent, qui n'a pas besoin d'âtre popu: 
laire puisquiil est temporaire, est la mseilleure garanție de Vex6cution des engagements &conomiques. 

9 dâcembre, — Froid et beau temps, 10 degrâs froid. 
Le «Pester Lloyd» hier a 616 confisque. Explieation: un 

artiele d'une extrâme violenee contre la, Roumanie, que m'en- 
voie Lupu Kostake. (N. 300 du 6 dâcembre 1917). D'ailleurs, 
le discours de Czernin aux Delâgations n'a pas 6t6 tendre non 
plus. 

Les Arion sont rentrâs â 5 h. Costica pas donn€ signe de 
vie, Le prâfet de police a appris seulement «că este bine» 
(erreur, v. 11 dâe.) 

10 dâcembre. — Les journaux reproduisens les  feuiles 
anglaises qui reconnaissenţ que les Anglais ont attrap6 â 
Cambrai une tape formidabile. Le «Daily Chronicle» explique
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inferioritatea numărului :. a trebuit să se ia trupe de 
pe front pentru a le trimite în Italia. Reiese de aci im- 
portanţa, loviturii teribile din Italia. 

I1 Decembre. — In sfârşit. Arion sa reîntors. In- 
formaţia falsă, care ne-o dăduse 'Tzigara, Duminecă, 
pornea dela d-na Sturdza. Generalul von Morgen a 
tratat în numele Germanilor. Hentsch a lăsat lui V. 
şi C. Arion să creadă că are misiunea să aleagă între 
Morgen şi Emden şi că, după ce a examinat (?) bine 
pe Morgen, i-a dat puteri să trateze. Din: partea Româ- 
nilor erau: generalul Lupescu, colonelul Răşeanu, colone- 
lul Condeescu, colonelul Manolescu şi un maior Dumi- 
trescu, ex-ataşat militar la Belgrad. 'Toată conferinţa era 
dusă de Ruși, cari trimiseşe generali şi coloneli, apoi doi 
soldaţi şi un caporal, a căror singură grijă era să se 
arate nerespectoşi faţă de şefii lor. Adevăratul co- 
misar <al poporului» era un căpitan, cu părul lung, 
romantic, un baron curlandez, numit Tiffenhaus, după 
cât își reamintește Arion. E] este acela care, după o 
întrerupere de 36 ore de negocieri, a şters articolul 
(sugerat de Englezi, s'a spus formal), după care tru- 

  

que cest par suite dinfâriorit6 du nombre: on a du prendre 
du front des troupes pour les envoyer en Italie; on juge par 
lă de importance du coup assâns en Italie. 

11 decembre. — Arion est enfin rentrâ, Le faux renseigne- 
vaent que nous avait donn6 Tzigara dimanche 6tait dă â 
M-me Sturdza. Le genâral von Morgen a trait€ au nom des. 
Allemands; Hentseh a laiss6 croire aux Arion qu'il avait mis 
soin de choisir entre Morgen et Emden et gw'apr&s avoir bien 
examin€ (?) Morgen, il lui a donns les pouvoirs. Les Rou- 
mains 6taient gânâral Lupescu, col. Răşeanu, col. Condeescu, 
col. Manolescu et un major Dumitrescu, ex-attach militaire 
ă Belgrad. 'Poute la conference âtait mende par les Russes 
qui avaient envoy6 des genâraux et des colonels, mais aussi 
deux soldats ef un caporal dont le souoi âtait de se montrer 
surtout irrev6rencieux vis-ă-vis des chefs. Le vrai commis- 
saire «du peuple» 6tait un eapitaine ă longs cheveux roman- 
tiques, baron courlandais, du nom de Tiffenhaus autant que 
se le rappele Arion. C'est lui qui, apres ruptura de 36 h. des: 
n6gociations, a fait effacer l'artiele supger par les Anglais 
— a-t-on dit formellement — selon lequel les tronpes devaient:
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pele trebuiau să fie imobilizate pe poziţiunile lor res- 
pective, | | 

Germanii cari cereau să aibă libertatea de a mMiş- 
ca 8 până la 10 diviziuni, au dobândit, graţie lui, liber- 
tatea absolută a mișcărilor lor. 

Plenipotenţiarii noştri aveau puteri iscălite de ge- 
neralul Presan. Regele, a doua zi de revoluţie, s'a de- 
mis din comandamentul său. Se pare că comandantul 
şef este Cerbateef. (Acest. «se pare» este raportat de 
Arion). 

Am intrat întrun armistițiu fără termen, trei zile 
de denunţare, şi care începe dela Siretul de sus până la 
Marea Neagră. Pentru restul frontului, nici un armis- 
tiţiu încă; simplă, suspendare de arme. Dificultatea, a 
provenit din aceea că Ruşii au stăruit să ceară, pără- 
sirea insulei Qesel, 

Mare greutate pentru civili de a se înţelege cu de- 
legaţii români. Lupescu, chiar în urma, sugestiunei lui 
Morgen, a declarat lămurit că el nu poate vorbi decât 

„cu persoane oficiale. Când, a treia zi dela sosirea, lor, 
la miezul nopţii, şi într'o sală publică, Arion sa întâl- 
nit cu Lupescu, acesta a avut aerul unui animal săl- 

  

âtre immobilistes sur leurs fronts respectifs. Les Allemandş, 
qui demandaient d'avgir.la libert6 de bouger 8 ă 10 divisionş, 
ont eonquis, grâce ă lui, la liberts absolue de leurs mouve- 
ments. a 

Nos plânipotentiaires avaient des pouvoirs sienâs par 
Prezan. Ie Roi, le lendemain_ de la r&volution, s'est dâmis de 
son commandemenţ. Il semble que c'est Tseherbatschef qui 
commande en chef (ce cil semble» est rapport6 par Arion). 
Nous sommes entrâs dans un armistice sans terme, trois: 
jours de dânonciation et qui va du Sereth superieur ă la Mer 
Noire. Pour le reste du front, pas d'armistice encore; simple 
suspension d'armes. La difficult est venue de ce que les 
Russes ont exig6 Pabandon des îles d'Oesel.. 

Grande difficulte pour les civils de s'aboucher avec les 
dâleguâs roumains. Lupescu mâme, sux la sugpestion de von 
Morgen, avait dâelar€ net quiil ne pouvait causer qwavec des. 
personnes officielles. Quand, le surlendemain de leur ar- 
rivee, ă minuit, et dans une salle publigue, Arion sest ren- 
contr6 avec Lupescu, îl a eu Pair dune bâte traque, qui
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batic gonit, care caută o vizuină să se ascundă. Răş- 
canu a fost mai civilizat şi a dat mai multe ştiri : Ruşii se poartă foarte rău şi, în starea lor de descompunere, el, Răşeanu ar fi în stare cu cele 15 diviziuni româ- 
neşti, să gonească cele 40 de diviziuni ruseşti. Privitor la, aceasta, Arion îmi spune că i-a ţinut următorul lim- bagiu extraordinar : <Păstraţi armata şi, dacă puteţi, „ocupați Basarabia !». Regele, popular; Regina, care 
sa devotat mult, foarte iubită. Armata îşi face o datorie de onoare de a apăra dinastia, 

impresie generală formulată de colonel Hentsch : «armata duşmănoasă cu Ruşii, credincioasă Regelui». De altfel sa simţit imediat că generalii ţin armata în mână. 
La reîntoarcere, Hentsch, a spus lui Arion: «Fără 

dinastie, România poate fi menţinută şi mărită ; cu di- nastia nu !» Ar trebui să se ştie până la ce punctel este autorizat să vorbească astfel, 
— Horstmann dejunează, la mine. Vorbim despre perspectivele de pace: La Berlin se cunosc toate opi- iunile, a mea, ca şi aceea a lui Carp şi a lui Stere, aşa 

    

<herche un trou pour se cacher. Răşcanu a ât€ plus civilis6, Il a donn6 des nouvelles. Les iRusses se conduisent fort ma] et „ dans leur 6taţ de decomposition, il se faisait fort, lui, Raş- canu, avec les 15 divisions roumaines, de chasser les 40 di- visions russes. Lă-dessus Arion me dit lui avoir tenu le lan- gaze extraordinaire suivant: «Păstraţi armata şi. dacă pu- teţi, ocupați Basarabia!, — Le Roi populaire; la Reine, qui s'est beaucoup devon&e, trâs aimâe. L'armee se fait un devoir d'honneur de protâger la dynastie, 
Impression gânărale formule par le col, Hentsch: «ar. 

-mee feindlich den Russen, treu dem Koenig». 
D'ailleurs on a senţi que les gânâraux avaient !armâe en mains. Au retour Hentsch a dit ă Arion: «Sans la dynastie. la Roumanie peut &tre maintenue et agrandie; avec la dy- nastie, non». Faudraiţ encore savoir jusqu'ă quel point i] est autoris6 â parler ainşi. 
Horstmann, comme tous les mardis d'ailleurs, dâjeune <hez moi. Nous causons des perspectives de paix: A Berlin on connaît tous les opinions, la mienne comme celle de Carp
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incât Kiihlmann este orientat ca şi când ar fi vorbit el. 
însuşi. Pentru a vorbi pe faţă: «dacă. se face pace cu 
Rusia, se va goni Şi dinastia, şi guvernul ; dacă nu se 
face pace cu Rusia, vom înghiţi dinastia, şi se va face: pacea, cu dânsa !» Păcat că Ozernin a căzut bolnav. (în 
ajun se anunţase plecarea lui la Berlin însoţit de d-nul 
Wiesner, care este,. se pare, specialist în afacerile ro- mâne); sar fi trataţ toate chestiunile privitoare la noi. 
Nimic nu se va, face decât de comun acord cu Austria. 

Am făcut reproşuri că gazeta a înserat interviewul 
lui Lupu: Kostake. — O adevărată explozie : trei săp-: 
tămâni au martirizat; din oficiu a, şters un atac la a- dresa lui Stere. Anturajul lui Carp şi, afirmă . dânsul, 
însuşi Carp a' făcut o astfel de presiune, încât l-a de- 
nunțat lui Hentsch «că e un agent al Austriei şi că a- 
pără pe Brătianu» (textual). 

— Primese pe d-rul Albert Haas, gazetar, redactor şei la «Transoceany, creatorul Funk-Spruch-ului, care comunică ştirile cele din urmă din lumea întreagă. Vor-- beşte bine franţuzeşte şi îmi ia un fe] de interview. 

      

et de Stere et Mr. Kiihlmann est orient comme si] avait cause lui-mâme., Pour parler franchement, si on fait la paix. avec la Russie, on chassera tout, dynastie et .gouvernement:; si on ne fait pas la paix avec la. Russie, on avalera la dy-- nastie et on fera-la paix avee elle. C'est dommage que Czer- nin soit tomb6 malade; (la, veille mâme on avait annoncâ son. depart pour Berlin aceompagn6 de Mr. de Wiesner qui est, paraât-il, le specialiste pour les affaireg roumaines). Rien ne se fera que de commun accord avec l'Antriche. 
J'ai- fait des reproches de ce que le journal avait insâr& zinterview de Lupu Kostake.  Vâritable explosion: trois se- maines on Pa martyris6; il a effacâ doffice- une. attaque â 

Padresse de Stere; Pentourage de Carp et, affirme-t-l, Carp 
lui-mâme ent fait; une. telle pression qu'on la denones ăâ. Hentseh «d'âtre un agent de PAutriche-Hongrie e de protâ- ger Bratiano (textuel)». 

Je recois Mr, le Dr. Alberţ Haas, chef-râdacteur du “'ransocean, crâateur du Punk-Spruck, qui donne les nouvel- 
les 'dernires du monde entier. Il parle bien le franțais et me prend une sorte d'interview qu'il me prie ensuite de me. soumettire en temps. et lieu.
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12 Decembre. — Czernin a scris lui Ledebur relativ 
la comunicarea ce i-a făcut. El afirmă că nu sa făcut 
nici o încercare, vara aceasta, de a se începe negocieri 
pentru o pace separată cu România. 

De asemenea, în momentul de faţă, nu se mai caută 
a se lua contact cu Iaşii.. Ceeace va urma, va, depinde de 
circumstanţe şi de rezultatul convorbirilor dela Y'ocşani. 
Pentru Czernin, nu mai e nici un motiv acum de a &e tra- 
ta mai de aproape chestiunea dinastică ; ea va fi la 
timp regulată de acord cu Berlinul. Deci nimie hotărât; 
lucru de care se plânge Carp cu mare sgomot. Şi totuşi, 
nimic nu se va face decât în plin acord cu Viena, şi 
Berlinul. 

13 Decembre—D-na Lydia Filipescu, totdeauna bine 
informată, îmi recomandă atenţiuni pentru  Hentsch ; 
mi-a făcut un avans, luând pe C. Arion, ca să fiu re- 
prezintat; ar trebui să răspund. Rezerv hotărârea: mea. 

— Conversaţie lungă cu Beldiman, care pleacă 
Miercuri la Craiova şi de aci la Berlin. Foarte amărât 
contra lui Carp, are totuşi un fel de fetişism pentru 
«marea sa autoritate». Ii arăt punctele programului 
nostru; e pe deplin de acord; merge chiar mai departe 

  

12 dâcembre. — Czernin a 6crit ă Ledebur au sujet de 
la communication qu'il lui a fâite. Czernin affirme gqwaucun 
essai n'a 6t6 tentă cet 6t6 de lier de nâgociations pour une 
paix s6parâe avec la Roumanie. De mâme â Pheure actuelle, 
on ne therehe pas ă prendre contact avec Tassy: Ce qui suivra 
dâpendra des circonstances et des r&sultats des pourparlers 
de Foesani. Il n'y a pour Czernin ancune raison, A Pheure 
prâsente, de traiter de plus pres la question dynastique ; ă 
son temps elle devra âtre râglâe d'accord avec Berlin. Done. 
rien de dâcidâ. C'est ce dont se plaint bruyammenţ Carp. Et 
rien ne se fera que de plein accord entre Wien et Berlin. 

13 decembre. — M-me Lydie Philipescu, toujours bien 
orientâe, recommande des aftentions pour Hentseh; îl ma 
fait une avance en prenant C. Arion afin que je sois râprâ- 
sent; il faut y r&pondre. Je râserve ma dâeision, 

- Longue conversation avec Beldiman qui part mereredi 
pour. Craiova-Berliu. Trăs aigri contre Carp, il a nsanmoins 
une espăce de fâtichisme pour sa «grande autoritâ», Je lui 
ivace les points de notre programme ; en plein d'accord ; îl
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în chestia, ţărănească : prima proclamaţie a guvernului 
viitor va, fi pentru ţărani, anunţându-le soluţiunile cari 
se vor propune pentru dânşii. 

14 Decembre. — Ledebur pleacă mâine la Viena. Ii 
remit prin Stirbey un memoriu asupra chestiunii păcii 
în legătură cu chestiunea dinastică. 

— Preparative mari pentru serbarea Crucii-Roşii 
de mâine. Germanii dau un puternic concurs; Wirt- 
schaftsstabul a donat zahăr, făină, marmeladă, care se 
vor vinde. Sunt poftiţi şi ofiţerii. 'Toate autorităţile 
Sau grăbit să ceară locuri, 

16 Decembre. — La Brest-Litowsk, armistițiul pen- 
tru frontul rusese a, fost semnat la 15 Decembre. El 
este de 29 de zile şi ţine până la 14 Ianuarie 1918 (noul 
an rus). Dacă nu e denunţat cu şapte zile înainte, con- 
tinuă de plin drept. Conform art. 9, negocierile pen: 
tru pace. trebue să înceapă îndată. Ştirea a fost răs- 
pândită prin foi volante la 2 ore. — Serbarea Crueii- 
Roşii strălucită. 'Tot înaltul personal ocupant asistă la concert. Feldmareşalul, eu întreg statul-major, — în 

  

renehârit mâme sur la question paysanue ; la. premiărea pro- ciamation du gouvernement â venir sera pour les paysans, en leur annongant les solutions qu'on propose pour eux, 
14 dâcembre; — Ledebour part pour Wien demain. Je lui 

fais remettre par Stirbey un court aide-mâmoire sur le question de la paix lise â la question dynastique. 
15 dâcembre. — Prâparatitfs intenses pour la fâte de la Oroix Rouge de demain. Les Allemands donnent un puissant concours : le Wirtschaftstab a donn& du sucre, de la farine, de la marmelade, qu'on vendra et, au rapport, on a invit les officiers 4 prendre part. Toutes les autoriţâs ont râelamă 

ă qui mieux mieux des loges et des places. 
16 decembre. — A Brest-Litowsk P'armistice pour le fronţ russe a 6t6 sisnă le 15 dâcembre. Il es de 28 jours et va: jusawau 14 janvier 1918 (le nouvel an russe). S'il n'est pas denoncâ 7 jours davance, îl continue de plein droit, Con- formâment A article 9, les negociations pour la paix doi- vent commencer de Suite, 
La nouvelle:a 6t6 rEpandue par femilles volantes â 2 h. 
La fâte de la Croix Rouge trâs brillante. Tout le hant personnel occupant est prâsent au concert. Le Feldmarâchal
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10ja regală, ceeace a făcut să serâşnească mulţi dinţi. 
Celelalte personagii; afară de: Koch și Tantiloff, au 
vizitat vânzarea, au fost la bufet, ete. Succes mare. Re: 
ţetă bruto de 40.000 lei: 

— Seara prânz obişnuit cu prietenii din. fiecare 
Duminecă. Notă specială: Lupu Kostake obosit de 
Germani ; îi cer ea prefecţi pe Caragiale, fost şef de 
cabinet al lui Bădărău şi bănuit de el ca spion al lor 
pe timpul guvernului Maiorescu, şi un oarecare Moisescu: 
pe care refuză să-l numească. Tzigara mare nicio auto- 
ritate «pentru că a făcut totdeauna chefurile Nemţilor». 
Doreşte să-i vadă părăsind ţara cât mâi curând ; pro- 
testează energic că Carp a susținut vreodată că o ocu- 
paţie germană ar, fi necesară după pace! In fine, pă- 
reri cu totul noui! 

— 'Tzigara : cei Waici pot fi contra, dinastiei ; can- 
celarul Hertling însă nu e de loe partizan al îndepăr- 
tării ei. 

17 Deceribre, — Stere duce campanie pe tema că. 
Regele Ferdinand ar trebui să urmeze în retragerea sa 

  

a assist avee 'tout son 6tat major dans la loge royale. Ce 
qui a fait grincer bien des dents! Les autres gros bonnets, sauf 
Koch et 'Tantiloff, ont visit la vente, 6t6 au bufet, ete. 

Gros suecâs. Recette bruto de 40.000 lei. 
Le soir dîner habitueli des amis du dimamehe. Note sp6- 

ciale : Lupu: est fatigu6 des Allemands ; ils lui demandent 
comme pr6fets Caragiale (ancien chef de cabinet de Bada- 
rau) qu'il soupeonne tranquillemenţ d'avoir 6t4 leur espion 
du temps du gouvernement Maiorescu, et un certain Moi- 
sescu, qu'il refuse de nommer. Tzigara n'a aucune autorite 
«pentru că a făcut totdeauna chefurile Nemţilor...» Il d6- 
sira les voir quitter au plus vite le pays; il proteste 6ner- 
giquement que Carp ait jamais soutenu qu'une occupation 
allemande âtait ncessaire apres la paix, Enfin des notes 
toutes nouvelles, 

De Tzigara : Ceux d'ici peuvent âtre contre la dynaşstie + 
le chancelier Hertling n'est pas du tout partisan de son 
6loignement, 

17 decembre: — Stere mâne campagne sur le thme que 
le Roi Ferdinand devrait suivre dans sa retraite le gouver-
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guvernul Brătianu, a cărui demisie se anunţă şi că dân- 
sul nu poate trata pacea cu Puterile Centrale. 

Azi articolul lui spunea : «Chiar şi în ceasul acesta, 
Carp şi Marghiloman nu pot ei oare să se înţeleagă 7» 
De tapt, articolul vorbeşte de <fruntaşii» desemnaţi de 
opinia, pubiică, însă a şters cele două nume, fiindu-i tea- 

„mă de cenzură, 

— D-rul Haas îmi supune notele ce vrea să publice 
despre convorbirea, noastră de Marţia trecută. Ii fac în- 
dreptările. Dânsul vorbeşte de asemenea de chestiu- 
nea, dinastică ca de o problemă încă, neregulată, dar 
erede că nimeni în Germania nu va primi ca favorabilă. 
prezența în România a Regelui şi Reginei. 

— De trei zile sa anunţat, după «Djen», demisia lui 
Brătianu. Azi se vorbeşte în oraş de Matei Cantacu: 
zino, însărcinat cu formarea unui guvern. De înregis- 
trat ca, simplu svon. Nici o depeşă oficială n'a confirmat 
încă informaţia jurnalului rus, 

— Au sosit din Craiova, chemaţi pentru conferința 

  

nement Bratiano, dont on annonce la dâmission et qu'il ne 
peut traiter la paix avec les Puissances Centrales. Pour au- 
jowrd'hui, son article s'âeriaiţ: «Mâme ă cette heure, Carp 
et: Marghiloman ne peuvent-ils pas s'entendre 7». Il m'a pre- 
venu qu'il avait fait usage de mon nom, mais qu'il craig- 
nait la censure. De fait article parle de «fruntașii» que. d&- 
signe lopinion publique, mais a effacă les deux noms. 

Monsieur le Dr. Haas me soumet les notes aviil veuţ 
publier sur notre entretien de mardi dernier. “indigue des 
correetions. Lui aussi parle de la question dynastique comme 
dun probleme pas encore râsolu, mais îl eroit que personne 
en Allemange maeceptera la prâsence en Roumanie du Roi 
et de la Reine. 

Depuis trois jours on a annoneâ d'apres le «Dijen» la 
dâmission de Bratiano. Aujourd'hui on parle. en ville de 
Mathieu Cantacuzâne charg6 de constituer un gouverne- 
menit. A enregistrer comme simple canard. Aucune dâpâ- 
che officielle n'a encore confirmă Pinformation du journa 
russe. | 

Venus de Craiova, appelâs en vue de la confârence de 

i?
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lui Beldiman, în ziua de Miercuri, prefectul  Cernă- 
tescu, care s'a reîntors imediat, D-zeu ştie cu ce instruc- 
ţiuni dela Lupu, şi Titu Frumuşeanu, care în faţa lui 
Beldiman şi-a manifestat credinţa sa către dinastie şi 
a pledat uitarea greşelilor lui Brătianu. Au mai sosit 
de asemenea şi amicii noştri, pe cari i-am mai numit. 
Jon Pessiacov şi Cantuniari. Amândoi au insistat ca să, 
nu ne arățăm antidinastici, căci la Craiova ar fi o notă 
foarte rea. Pessiacov a repetat, o frază pe care o aud 
adesea: «Regele a fost cavaler; a sacrificat totul pen- 
tru o ideie !» 

18 Decembre. — D. de Kiihlmann se duce la Brest- 
Litowsk unde trebus să urmeze, după armistițiu, con- 
vorbirile pentru pace. Este dar serios, Asupra minis- 
trului, Horstmann îmi spune că sa ridicat deasupra 
elementului militar: «puţin brutal şi grosolan cu ei», 
are ce trebue ca să vorbească, Pentru a treia dară Horst- 
mann îmi spune că nu se va face nimic cu dinastia. 
— Discurs de o rară violenţă al lui Lloyd George con- 
tra Germanilor. 

Se dă textul armistiţiului, un tratat în regulă, sti- 

  

Beldimano ă tenir mereredi, le prâfet, Cernateseu qui est 
reparti de suite avec Dieu sait quelles instructions de Lupu, 
et Titu Frumuşeanu, qui devant Beldimano a tal6 sa fi- 
delită ă la dynastie et a plaid6 Poubli des fautes de Bra- 
tiano. Arrivâs aussi nos amis dont Javais donn€ les noms : 
Pessiacof Jean et Cantuniari. Les deux ont surtout insistă 
pour qu'on ne se montrât pas anti-dynastique, car â Craiova 
ce serait une fort mauvaise note. Pessiacof a râpâts une 
Dhrase que jentends souvent redire : «Regele a fost cava: 
ler; a sacrificat totul pentru o idee». 

18 dâcembre, — Mr. de Kiihlmann se rend ă Brest-Li- 
towsk ot doivent se continuer, aprăs Parmistice, les pourpar- 
lers pour la paix. Cost done sârieux. Sur le ministre, Horst: 
mann me dit qu'il a pris le dessus sur l'âlement militaire; «un 
peu brutal et grossier comme eux», il a ce qu'il faut pour 
leur parler, Pour la troisieme fois Horatmann me dit qu'on 
ne fera jamais rien avec la dynastie. , 

Diseours d'une rare violence de Lloyd George contre les Allemanăs. On donne le texte de l'armistice, un traită en
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pulând clauzele pentru comerţ, poştă, «consolidarea legă. 
turilor de amiciţie» cari ies din cadru] unui armistițiu 
«după formulele tradiţionale. 

19 Dacemnbre, — Horstmann îmi explică mecanismul 
imaginat «după lungi conferinţe cu Hentseh». (Eri mi-a 
spus taţă de Bellow că personalitatea atâţ de simpatică 
a. Suvernatorului era zdrobită de prezenţa lui Macken- 
sen şi a lui Hentsch). Ei gândesc că atunei când Ruşii 
Vor propune pacea”şi pentru România, d. de Kiihlmann - 
va declara că nu se tratează nici cu Regele, nici cu ac- 
tualul guvern; mai mult, ei cred că bolşevicii nu vor 
rupe tratativele de dragul României : sunt prea grăbiţi 
să închee pacea. Regele şi guvernul vor părăsi ţara şi a- 
tunei M. Pherekyde sau un altul va trata, desarmarea 
-oştirei (ştiu că această desarmare e ideia scumpă lui 
Hentsch), afară dacă armata nu se retrage dincolo de 
Prut, ceeace ar fi bine, căci ar ocupa Basarabia. — Eu: 
'Cum vreți să ocupați cu armele o parte a ţării cu care 
se face pace ? (Această copilărie a fost spusă de Arion 
colonelului Răşeanu). — Legăturile astfel rupte, se va 

  

regle, stipulant des clauses pour le commeree, la poste, «la 
xconsolidation des relations d'amiti6s» qui sortent du cadre ' Mun armistice, selon la formule traditionnelle. 

19 decembre. — Horstmann  m'expligue le mâoanisme 
-av'il a imagin caprăs longues confârences avee Hentsch».. 
(Hier il m'avait dit devant Below que la personnalite si sym-. 
patique du gouverneur âtait ecrasâe par la prâsence de Mac- 
kensen et de Hentsch). Ces Messieurs pensent que lorsque - 
les Russes proposeront la paix aussi pour la Roumanie, Mr. 
de Kiihlmann deelarera que Pon ne traite ni avec le Roi, ni 
avea le gouvernement actuel; de plus, ils estiment que les 
RBolcheviki ne rompront pas pour les heaux Yeux de la 
Roumanie: ils sont trop pressâs de faire la paix. Le Roi et 
le gouvernement quitteront le pays ef alors Mr. Pherâkyde 
cu un autre traitera du dâsarmement de Parmâe, (je sais 
«que ce dâsarmement est l'idâe favorite da Hentsch) ă moins que 
larmâe ne se retire au delă du Prath, ce qui serait bien, car 
elle occuperait la Bessarabie, — Moi: Commenţ voulez-vous 
'occuper par les armes une partie d'un pays avec lequel on | 
fait la paix? (Cet enfantillage a 6tâ dit par Arion au colonel | 
Raşeanu. Je sais maintenant qui en a la paternitâ).—Les liens
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proclama, o: regență, compusă din Carp, dv. şi un alt 
treilea... — Eu: Dar Regența, în caz de vacanţă la Tron, 
e desemnată, de Cameră... — Horstmann : Se va Convo- 
ca Senatul şi Camera, şi apoi se vor lăsa până în Mai 
Camerile în vacanţă, şi se vor face alte alegeri la expi- 
rarea mandatului. Această Regenţă va guverna până la: 
sfârşitul războiului mondial, va face legi, va modifica 
Constituţia şi la pace va, alege pe noul Rege, care va 
găsi toată treaba făcută. Şi dacă dinastia, trebue reluată, 
se va gândi atunei la Principele Nicolae. (A goni dinas- 
tia, a declara tronul vacant, fără de care nu poate fi re-- 
genţă şi apoi a reluat dinastia !). Această regență ar tre-- 
bui să guverneze ce] puţin doi ani ; va fi recunoscută de. 
sigur şi de neutri. Se vor regula raporturile cu noi, căci: 
Wirtschattsstab trebue să rămâie aici; O. K. M. va fi disolvat. căci nu mai e campanie, — dar două corpuri 
de armată trebue să rămâe. — Eu: Dar Dobrogea, căci 
fără Dobrogea ţara nu poate să trăiască? — Horstmann:. 
«Ne vom înţelege». Şi după aceasta. ceva foarte în- curcat, ca, neutralizarea liniei Constanţa... 

Tată ideile colonelului Hentsch. Şi, zice Horstmann,. 

  

ainsi rompus, on proclame une Regence composâe de Carp,. vous et un îroisi&me.—Moi: Mais “est les Chambres qui dâsig-- nent la, râgence en cas de vacance du tr6ne.... — Horstmann: On convoquera le Sânat et la Chambre et aprâs on laissera jusqu'en mai les Chambres en vacance, et on fera d'autres 6iections ă Y'expiraţion de leur mandat. Cette regence gou-. vernera jusqu'ă la fin de la guerre mondiale, fera les lois, modifiera la Constitution et â la paix on 6lira le nouveau Roi qui trouvera. touta la besogne faite; on pourra alors son- ger au Prince Nicolas. (Chasser la Dynastie, dâelarer le trâne. vacant, sans quoi pas de r6gence et ensuite reprendre la dynastie!) Cette regence doit gouverner deux ans au moins; elle sera reconnue certainement par les neufres aussi. On r&g- lera ses rapports avec nous, car le Wirtsehafistab doit rester; VO. K. M. se dissoudra, car îl n'y a plus de campagne, mais deux corps d'armâe. doivent rester.—Moi: Et la Dobrogea? car sans Dobrogea le pays ne vaut pas la peine de vivret — Hentseh: «On s'amangera». Et lă-dessus quelque chose de tres embronillă comme la nentralisation de la ligne Constan- tza. Voilă les idâs du colonel Hentseh. Et, me dit Horst.
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colonelul exercită o influenţă serioasă asupra lui Carp. Planul acesta e aprobat în totul de N eniţescu şi de Virgil Arion. — Răspund: Băgaţi de seamă, Neniţescu are două-trei persoane pe cari le reprezintă, dar YV. Arion n'are un al doilea în numele căruia poate vorbi. 
— D, de Hertling cu Kiihlmann sau dus la Car- 

tierul general înainte ca ministrul să plece la Brest- Litowsk. Horstmann, care îmi dă această, veste, adaouă: «de sigur se va trata de asemenea, chestiunea română». 
— Dr. Haas îmi supune textul unui interview ce a făcut din convorbirea, mea, cu el. Censura, a oprit fra- za: «Regele în interesul țării Sale şi spre a-şi salva dinastia», poate fi adus să. se retragă. Se primeşte cu braţele deschise ideia de abdicare, dar nimie în inte- 

resul dinastiei, 
In timpul convorbirei, d. Haas, care e un colabo- 

rator permanent al autorităţilor, îmi spune în două rânduri: Nu mai avem interes să facem repede pacea 
în oceidenţ. 

— Foarte semnificativ, dar foarte demn discursul 'Cancelarului, răspunzând lui Lloyd George, care numi- 
se pe Germani bandiți şi criminali, 
    

:mann, le colonel exeree d€jă une influence sârieuse sur Carp. 'Ce plan a tout Pagr&ment de Nenitzescu et de Virgil Arion, Je riposte: Faites attention. Nenitzesen a peut-âtre deux ou îrois personnes quiil râpresente, mais Virgile Arion n'a pas un second tre, au nom duquel il puisse parler, Mr. de Hertling avee Kiihlmann se sont rendus au Quar- tier Genâral avant que le Ministre ne parte pour Brest- Litowsk. Horstmann, qui me donne la nouvelle, ajoute: «Pour sâr on va traiter aussi la question roumaine», 
Le Docteur Haas a fai une interview de ma conversa. tion avec lui. Il m'en soumeţ le texte. La censure ma pas voulu laisser passer la phrase que le Roi «dans Pintârât de son pays et pour sauver sa, dynastie»> — puisse tre amenâ A se retirer. On accepte 4 bras ouverts Pidâe d'abdication, mais rien dans Vintârât de la «dynastie». Au cours de la con- versation, Mr, Haas, qui est un collaborateur de chaque in- - stant des antoritâs, me diţ ă deux reprises: Nous n'avons plus d'intârât â faire rapidement la paix avee POceident. Trâs significațif, mais trăs digne, le discours du Chan- celier en r&ponse ă Lloyd George, qui avait appel6 les Alle- mands des bandits et des eriminels. Le chancelier riposte:
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Cancelarul răspunde : «Pentru noi e exclusă orice 
posibilitate dea trata când-va cu oameni cari au astfel 
de mentalitate». Aceasta, se împreună cu ceeace îmi spu- 
ne d-rul Haas. — Răzbuiul de cuceriri va lua, locul for- 
muiei <Războiu fără cuceriri», 

— Cel dintâi convoi de internaţi, înapoiat de gu- 
vernul Brătianu, a sosit. Ei au declarat, spune Horst= 
mann, că au fost bine trataţi. Regele ar avea o poziţie 

„foarte grea, şi 53 deputaţi s'ar fi declarat contra lui Bră- 
tianu. Știu că căpitanul Hoyer însărcinat cu instalarea 
internaţilor, sa mirat de starea lor bună. 

20 Decembre, — Czernin, cu o numeroasă suită, se: 
duce şi el la Brest-Litowsk. Ia şi pe ministrul W iesner, 
care ar avea, mi s'a spus, o mare competinţă în afacerile 
româneşti. E sigur că se va, hotărî o linie de conduită 
privitor la România, 

— Carp lăudase calităţile principelui Frederie- 
Wilhelm candidatul său. Am întrebat eri pe Horstmann 
de unde a pornit candidatura acestui principe. El mi-a; 
“răspuns : «Noi, la masă, vorbind cu colonelul Hentsch 
despre posibilităţile pentru tron, am găsi-t! Dar, a- 

  

«Pour nous est exelue toute possibilit de jamais traiter 
avec des gens ayant cette mentalit6». Cela se relie ă ce que 
me dit Mr. Haas. La guerre de conquâtes va prendre la 
place de la formule «guerre sans conquâtes!». 

Le premier convoi d'internâs rendus par le gouverne-- 
ment Bratiano est arrivâ. Ils ont declare, dit Horstmann, 
avoir 6t6 bien traitâs. Le Roi aurait une position tres diffi- 
cile et 53 dâputes se seraient dâclarâs contre Bratiano. Je: 
sais que le cap. Hoyer, charge de Pinstallation des internâs, 
sais 6tonn€ de leur bon tat, 

20 dâcembre. — Czernin avec suite nombreuse se rend 
aussi â Brest-Litowsk. Il enmâne le ministre Wiesner qui 
aurait, m'a-t-on rpâtă, grande compâtence dans les affaires. 
roumaines. I] est certain qu'on arrâtera une ligne de con- 
duite concernant la Roumanie. 

Carp m'avait vant les qualits du Prince Frâa6rie-Wil- 
helm, son candidat. J'ai demande hier ă Horstmann d'oi 6tait 
partie la candidature de ce Prince. Il me r6pond: «C'est nous, 
ă dejeuner, en causant des possibilites pour le trâne avec le 
colonel Hentsch, qui Pavons trouvâ!.... Mais, ajoute-t-il, îl
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daogă el, nu e bun, ca şi ceilalţi fii ai Impăratului : prea .Proşti ca să domnească !» 
Şi iată pe ce sa îmbarcat Carp.— La club, i se dau 

depeşile ce se aduc seara lui Lupu Kostake : Carp a- nunţă o mare victorie austriacă care le dă Bassano, 8000 prizonieri, ete. Or, azi dimineaţă, se vede comu- nicatul: Austriacii au respins un atac al Italienilor pe muntele Petrica şi armata Krauss a luat dela 11 Decem- bre 8000 oameni: una din acele totalizări cari se re- petă când veştile importante lipsesc. Şi, în toate, 6 tot- deauna aşa cu el. 
21 Decembre. — G, Stirbey se întoarce bolnav dela 

Craiova. Beldiman şi-a ţinut conferinţa în faţa unei săli pline, citind ca rezumat o moţiune ce pregătise. Ai 
noştri în păr. Liberalii lipsă: Q. Poenaru: şi-a făcut 
drum Ja Bucureşti ; Frumuşeanu ascuns într'un colţ ; 
ceilalți, chiar oficiali, dispăruţi. Craiova toată e dinas- tică, îmi spune Stirbey, şi Beldiman a, trebuit so în- țeleagă. Pare că Beldiman repeta că cu Carp nu e ni- 
mie de făcut. 

Nota Austriacilor cu cari iei contact: Dacă pier- 
deţi Dobrogea, o datoriţi Germanilor. De altfel Po- 
  
n'est pas bon, pas plus que les fils de lEmpereur: trop bâtes pour r6gner!» Et voilă sup quoi. Carp est parti. Au cerele on lui passe les d&pâches qua le soir on apporte âă Lupu. Carp annonce une grande victoire autrichienne qui livre Bassano, 8099 prisonniers, ete. Or, ca matin on voit le communiqu6: les Autrichiens ont repoussâe une attaque des Italiens sur le monţ Pertica et Parmâe Krauss a pris depuis le 11 dâcembre 8000 hommes: une de ces totalisations qu'on aime redonner quand les nouvelles importantes font d6faut, 

Et, en tout, c'est ainsi avec lui. 
21 dâcembre. — Stirbey rentre malade de Craiova. Beldi- man a fait sa confârenes devant salle comble et a lu comme r6sum6 une motion qu'il avait preparâe. Les nâtres au com- piet. Les libâraux absenţs: Costica Poenaru s'est arrang pour Stre Bucarest; Frumuşanu dissimul€ dans un coin; les autres &vaporâs, mâme les officiels. Tout Craiova est dynastique, me rapporte Stirbey et Beldimano a dâ le comprendre. Il paraît que Beldimano râpăte qwavec Carp il n'y a rien ă faire. 
— Note des Aulrichiens avec lesquels on entre en con= taci: si vous perdez la Dobrogea, cest aux  Allemands que



264 NOTE POLITICE — 1917 

pescu («Neue Freie Presse»), întors dela Viena şi Buda- 
pesta, spune că impresiunea luai e că Germanii se des- 
interesează de afacerile româneşti. 

22 Decembre. — Azi a început conferinţa pentru 
pace dela Brest-Litowsk. Principele Leopold al Bava: 
riei a pronunţat discursul de deschidere. — Guvernul 
român care, printr'un comunicat, declarase că aderase 
la convenţia de armistițiu, nu e reprezintat, deşi această 
convenţie. stipulase formal că conferinţa va începe în- 
dată. Yăcut-am propuneri ? Nu cred. In orice caz ceea 
ce spun cercurile germane de aici pare a dovedi con: 
trarul. 

Bărbătescu mi-anunţă că Virgil Arion sa întors 
ta Focşani fără ştirea lui Lupu şi că plecarea lui a fost 
comunicată lui Carp în urmă. Lupu Kostake surprins 
şi plictisit. 

23 Decembre. — Baronul Bornemisza se întoarce dela 
Focşani. A văzut pe Arion, care a avut convorbiri cu 
Tabacovici. unul din delegaţii români pentru internaţi. 
Se confirmă că aceştia sunt în bună stare. Unii şi-au 
arătat pe faţă mulţumirea lor căpitanului Vernescu dela 
  

vous le devez. D'ailleurs Popescu «Neue Fr. Presse» qui re- 
vient de Wien et Budapest dit que son impression est que 
Czernin se desimteresse des affaires roumaines. 

22 decembre, — C'est aujourd'hui qu'ont commence les 
-conferences pour la paix ă Brest-Litowsk. Le Prince Leopold 
“de Bayviere a prononcă le discours de bienvenue, 

Le gouvernement roumain qui, dans un communiqus, 
avait declară qu'il avait adhârâ ă la convention d'armistice, 
west pas reprâsent6, quoique cette convention stipulât for- 
mellement que les confârences allaient commencer de suite. 
Avons-nous fait des ouvertures? Je ne le pense pas, Dans 
tous les cas, ce que disent les cereles allemands d'ici sem- 

blerait prouver le contraire. 

'Bărbătescu m'annonce que Virgil Arion est retourn& ă 
Focsani ă linsu de Lupu et que son dâpart a 6t6 communi- 
qu6 ă Carp aprăs seulement. Lupu surpris et ennuy€. 

23 decembre, — Le baron de Bornemisza revient de Foc- 
sani. Il y a vu Arion, lequel a eu des confârences avec Taba- 
covici, lun des d6l€gu6s roumains pour les internâs. I| se 
confirme gue ces internâs sont en ton stat, Les uns ont ozten- 
siblement marqu leur gratitude an capitaine, Adrien Ver-
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Buzău, care comanda tabăra. In prima, zi, delegaţii — colonelul Samsonoviei, Lascar Catargi, ete., — foarte su- periori şi vorbind de sus: le trebuia Transilvania. A doua zi, după convorbiri şi citirea gazetelor, sechimba- Te la faţă. Nota dominanță : pare că nu ştiu ce se pe- trece în Europa, şi că sunt înşelaţi asupra. stării țării 
-ocupate. 

24 Decembre. — V. Arion aduce o veste care trebue să fie greşită. Nu e de înţeles ca ameţeala nebuniei să, domnească încă la Iaşi. Un Consiliu de Coroană ţinut ŞI cu generalii, ar fi hotărâţ ca armata română să ia “parte la. revoluţia rusească şi să ajute pe Kaledin şi pe “Ucrainieni în acţiunea lor contra maximaliştilor.  Co- -manda acestei expediţiuni ar avea-o Cerbateev. Afiu 
„acest lucru nebunese dela Costică Arion, care mă asi- 
„gură că fratele său Pa încredinţat pe Cap că e adevărat, 
'Carp bolnav nu a reacţionat şi i-a spus: «Migeaţi-vă 
Bi voi!» — Costică mă roagă să iau iniţiativa. Iniţia- 
tiva de ce ? — câţ timp nici un semn nu vine dela Viena, “sau dela Berlin! Convine cu mine că nu e nimie de 
Tăcut cât timp nu suntem fixaţi asupra intenţiunilor ce- 
    

nescu (de Buzău) qui commandait leu camp. Le premier jour “les dâl&guâs col. Samsonovici, Lascar Catargi, ete. trâs sup&- rieurs et parlant de haut: il leur fallait la 'Transylvanie. Le :second jour, apres eonversations et, lectures des journaux, “tous retournâs. Noţe dominante: ils semblent; ignorer ce qui “se passe en Europe et induits en erreur sur lL'âtat du pays -oeeupâ. 
24 decembre. — Virgil] Arion apporte une nouvelle qui -doit âtre errone. On ne pourrait comprendre que le vertige de la folie dure toujours â Iassy. Un Conseil de Couronne, “tenu avec les gânâraux en plus, aurait dâcidă que Parmee rou- -maine prendrait part ă la revolution russe et aiderait Kale- „din et les Ukrainiens dans leur action contre les Maximalis- tes. C'est Teherbateheft qui aurait le eommandement, de cette “expâdition. C'est Costică Arion qui me rapporte ce propos insensâ et m'assure que Virgile en a donnâ Vassuranee „A Carp, 

Carp, souftrant, n'a pas r6agi et lui a dit «Mişeaţi-vă şi voi!» — Costică me prie de prendre initiative. Linitiative «de quoi, tant qu'aucun signe ne vient ni de: Wien ni de Berlin? Îl eonvient avec moi que rien ă faire tant qu'on n'est pas fix6
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lor două împărăţii. Probabil, ecou al convorbirilor lui cu 
Virgil, C. Arion îmi mai spune că Germanii de aci sunt 
sătui de Carp şi că şi-au pierdut iluziile de Neniţescu. 

— Un ofiţer român spunând la Focşani că se ştie: 
la Galaţi tot ce se petrece la Brăila şi având prostia 
criminală să adaoge că aceasta mulţumită unui fost ofi- 
țer de poliţie, — au fost ridicaţi dela Brăila şi răs- 
pândiţi prin toate rezidențele forţate 70 foşti funeţio- 
nari, printre cari moşnegi. Apostolu a venit să inter- 
vie pentru unul din ei, Warlam, funcţionar din 1888! 

25 Decembre. — Crăciunul catolice şi protestant. Pomi 
de Crăciun în toate eazinourile, la, Eforie, la guverna- 
tor, etc... Vremea dulce, puţină zăpadă. 

Jurnalele anunţă eliberarea ostaticilor noştri din Bul- 
garia. Bulgarii voiau să-i mai reţie, pe comptul lor pro- 
priu, în schimbul Bulgarilor pe cari ei îi reclamă vecinie, 
deşi ceeace sa deportat în Moldova e populaţie supusă 
română. Germanii însă au stăruit şi Bulgarii au cedat. 
Horstmann spunea că li s'ar fi spus ceva care i-a cam 
pus pe gânduri: arestaţi în Dobrogea, pe care o admi- 

  

sur Lintention des deux Empires. Probablement, reflet des 
conversations avec Virgile, Costică me diţ que mâme les Al- 
lemands d'iei sont excâdâs de Carp et que Nenitzescu les a 
dâfris6s, 

" Un officier roumain ayant dit ă Focsani qu'on savait & 
Galatzi tout ce qui se-passait ă Braila et ayant eu la sottise 
criminelle d'ajouter que c'âtait grâce ă un ancien officier de 
police, on a, enlevâ de Braila et dispers6 aux quatres vents des 
residences foreses 70 anciens fonctionnaires, parmi lesquels 
des viellards. A. Apostolu est. venu intereâder pour un cer- 
tain Warlam, fonctionnaire en 1888! 

25 decemhre. — Noâl eatholique et protestant. Arbres de 
Noăl dans tous les casinos, â l'Ephorie, chez le Gouverneur, 
ete. Temps assez doux. Trâs legâre couche de neige. 

Les journaux annoncent la libâration de nos otages re- 
tenus en Bulgarie. Les Bulgares avaient fait mine de les gar- 
der pour leur propre compte en &change des Bulgares qv'ils 
reelament toujours, quvique ce qu'on a dport en Moldavie 
fut de la population sujette roumaine. Les Allemands ont 
tenu bon et les Bulgares ont câdâ. Horstmann disait qu'on 
leur a tenu un propos inquistant: «arrâtez en Dobrogea que
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nistraţi. pe cine doriţi. Cu toate acestea, se pare că li se cedează din ce în ce mai mult teritoriu de administrat. Interviewul meu apare în româneşte şi nemţeşte. Prietenii sunt în ceruri: Bărbulescu, Hinna, Bărdescu, 
Dobrescu, Carada... Se pare că şi Carp aprobă. «In fine se ştie ce vrea, Şeful». 'Toţi încântați de pasagiile privi- 
toare la armată şi la politiea de făcut cu partidele, nu 
cu persoanele, 

Succes nou în Italia, 6000 prizonieri, dar tot nu se 
poate eşi în câmpie, 

Ca de obicei. Horstmann şi Bellow la dejun. Discu- 
tăm noutatea, adusă eri de Virgil Arion şi pe care eu o 
tratez de neserioasă. Horstmann încearcă să o confirme 
şi îşi sprijină părerea pe te'egramele fără fir militare 
ruseşti. «Şi ar fi cu atât mai bine pentru noi. — adaogă el, — căci astfel armata sar retrage din Moldova şi nu am mai fi obligaţi să o desarmăm». (Vecinie această 
idee scumpă lor de desarmare!) Bellow e de partea mea 

şi nu admite ca guvernul să comită un asemenea act. 
Horstmann insistă : «Ei vor face ee va vrea Antanta şi 
ea susţine reacţiunea». Acelaşi ne dă despre Brest-Li- 

  

  

vous administrez ceux que vous dâsirez». Or, îl semble qu'on leur căde de plus en plus du tewritoire ă administrer, 
Mon interview paraît en roumain et en allemand, Les amis aux anges: Bărbulescu, Hinna, Bărdescu, Dobrescu, Ca- rada, ete. Il paraîtţ que Carp approuve aussi, «Enfin on sait ce que veut le chef». Tous enchantâs des passages touchant Parmâe et la politique ă faire avec les partis, non avec les. personens. Nouveau suecâs en Italie : 6000 prisonniers; mais on ne d€bouche toujours pas en plaine. 
Comme d'habitude Horstmann et Bellow â dejeuner, Nous diseutons la nouvelle apportâe hier par Virgile et je la traite dWinsanitâ; Horstmann essaie de la confirmer et appuie son opinion sur les t6lgrammes sans fil militaires russes. «E4 se serait tant mieux pour nous—ajoute-t-il—car ainsi Parm&e se retirerait de Moldavie, eton ne serait pas oblige dela desar- mer», (Toujours cette ide châre du dâsarmement), Bellow est 

de mon c6tâ et n'admet pas que le gouvernement commette un acte pareil! Horstmann insiste: «Ils feront ce que voudra PEntente et PEntente soutient la r&action». Horstmann donne
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towsk date amuzante. Cei dintâi delegaţi cari sau pre: 
zintat erau o femeie, un marinar şi un soldat. Doamna 
nu avea nici un bagaj şi după 8 zile era în aceeaşi stare 
sumară. La primul prânz, D-na era așezată în faţa Prin- 
ţului Bavariei şi când Prinţul sfârşise toastul său, D-na 
a spus numai atât: «Toate astea sunt vorbe ; ne trebue 
acuma acte». Şi pentru a-şi fixa mai bine personalitatea, 
delegata a mărturisit asistenţei că ea asasinase. — «Me- 
sele în comun, spune grav Horstmann, nu mai sunt po- 
sibile !» ” 

26 Decembre. — Arion vine la mine cu lucruri noi. 
S'a făcut sondaje pe lângă el şi mi se va face propuneri. 
El a promis să ţie secretul asupra acestui lucru, dar lasă 
să se întrevadă că este vorba de Hentsch. Prima mare 
noutate : Czernin a, căzut de acord cu Kiihlmann asupra 
punctului că trebue expulzată întreaga dinastie. (In ce 
mă, privește, aştept confirmarea). A doua ştire: Mac- 
kensen a primit instrucţiuni şi atunci mi se propune: 
noi vom declara în scris că orice legătură cu dinastia 
este ruptă şi în urmă ni se va face cunoscută deciziunea 

  

de Brest-Litowsk des notes savoureuses. Les premiers d6l&- 
gu6s qui se sont prâsentâs âtaienţ, une femme, un matelot 
et un soldat. La Dame n'avait pas des bagages et au bout de 
huit jours elle en 6tait au mâme point sommaire. Au pre- 

"_mier dîner, la Dame âtait assise en face du Prince .de Ba- 
vi€re et lorsque le Prince eât fini son speech, la Dame a sim- 
plement dit: «Tout ca se sont des paroles; il nous faut main- 
tenant des actes». Et pour mieux poser sa personnalitâ, la 
deleguse a confi€ ă V'assistance qw'elle avait assassin6, «Les 
diners en commun — ajoute gravement Horstmann — ne sont 
plus possibles...». 

26 dâcembre. — Pas de journaux aujourd'hui. 
— Arion m'arrive avec du nouveau. On a fait des sonda- 

ges auprăs de lui et on me fera des ouvertures.lla promis 
le secret, mais il laisse entrevoir que c'est de Hentsch qu'il 
sagit. La premitre grande nouvelle: Czernin est tomb d'ac- 
cord avec Kiihlmann sur le point qu'il faut expulser toute 
la dynastie. (Quant ă moi, Jattends confirmation). Seconde 
nouvelle: Mackensen a regu des instruetions. On nous pro- 
pose alors: nous dâelarerons par 6crit que tout lien est rom- 
pu avec la dynastie et ensuite on nous fera connaître la d6-
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de mai sus a Puterilor. Arion pretinde că el a obiectat 
imediat că ar fi mai natura] ca, oamenii politici să nu 
facă o astfel de declaraţie decât numai dacă Germania 
declară ea, cea dintâi că pacea nu poate fi cu niciun chip încheiată eu dinastia. In urmă Regența, care guvernează. un an sau doi... în scurt, proeetul expus de către Horst: mann. «Foarte bine, a spus Arion, dar trebue mai întâi. să se cunoască condiţiunile de pace şi soarta Constanţei;, Marghiloman mi-a, declarat eri că nu ar accepta nimic: 
fără Dobrogea». Asupra acestui punct nimie precis, căci: 
se teme ca «Czernin să nu se fi angajat prea mult cu Bulgarii». Austriacii aruncă vina, pe Germani; Germa-- 
nii pe Austriaci. Chestiunea este din ce în ce mai puţin: clară : şi cu toate astea sa redijat proectele de neutra 
lizarea liniei; al Canalului Ja, mare; al Chiliei; al ocupă-. rii Basarabiei; pe scurt tot ce nu are nici un reazăm se-- rios. 

Am înştiinţat pe Arion că Virgil, fratele său, era: 
socotit ca admițând aceste idei. Arion a fost să vadă pe 
Carp, care i-a arătaţ intenţiunea sa de a răspunde cu un: 
refuz net. De altfel este foarte pornit contra Germanilor şi s'a exprimat despre ei foarte aspru faţă de Arion. 
    

  cision ci-dessus des - Puissances. Arion prâtend que tout de suite il a objecte qu'il &tait plus naturel que les honimes po- litiques ne fassent une pareille declaration que si TAlle-— magne declare elle, la premiăre, que la paix ne peuţ 6ire ă aucun prix conclue avec la dynastie. Ensuite Regence qui gouverne un an ou deux... (bref le projet expos6 par Horst- manu). Parfait, dit Arion, mais îl faut au prâalable con- naître les conditions de paix et le sort de Constantza; Mar- ghiloman m'a dâelar6 hier qu'il m'acceptait, rien sans la Do- brogea! — Lă dessus plus rien de precis, ear on a peur «que Czernin ne se soiţ fortement engagâ avec les Bulgares!» — Les Autrichiens jetent la faute sur les Allemands; les Alle- mands sur les Autrichieng, L'affaire est de moins en moins claire: et on a râ6dit6 les projets de nentralisation de la ligne; de canal ă la mer: de Kilia; de Bessarabie ă oecuper, bref tout ce qui ne tient pas debout! J'ai averti Arion que son frere passait pour avoir admis ces idâes. Arion avait 66 voir Carp qui a îndiqu6 son intention de r&pondre par un refus net. D'ailleurs Carp est trăs monte contre les Allemands: et s'est exprimâ tres duremenţ vis-ă-vis d'Arion,
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21 Decembre. — După dejun îşi face apariţia Horst: 
mann : «Am să vă vorbesc lucruri serioase; trebue de 
făcut aci repede totţ necesarul pentru a realiza pacea, 
evenimentele se precipită. Dacă pacea se semnează la 
Brest-Litowsk, eu cunosc spiritul lor, fumurile li se vor 
sui la cap şi se va trata România ca o cantitate negli- 
Jabilă: şi Austriacii, cu pretenţiunile lor asupra mun- 
ților şi Bulgarii de partea cealaltă... Iată ceeace noi, 
cari trăim aci cu D-voastră, Mareşalul, FHentsch şi cu 
mine, voim să evităm. Deci, repede la lucru. O pace cu 
Bucureşti este imposibilă, evident trebue tratat cu Iaşi, 
excluzând pe Rege şi pe Brătianu, deci cu armata. Dacă 
Mareşalul are o declaraţie a notabililor politici cari să 
pronunţe decăderea dinastiei, el va căuta să ia âontact 
cu Prezan şi să-i notifice nevoia de a sfătui abdicarea 
Regelui, pentru â trata. Dacă Regele abdică, o Regenţă 
va, face pacea şi va guverna câtva timp. Ceeace vrea d. 
Carp, alegerea imediată a unui Rege, este imposibil. 
Dacă se încăpăţânează, se va lucra numai eu d-ta. Ac: 
ceptaţi ?» — «Recunosc că o Regenţă ar fi provizoriu ne- 

  

21 decembre. — Apres dâjeuner apparaît Horstmann : 
«J'ai â vous parler de choses sârieuses, Il faut vite faire 
iei le nâcessaire pour amener la paix. I:heure presse. 
Si la paix est signâe ă Brest-Litowsk, je connais «leur» 
esprit, les fumâes leur monteront ă la tâte et on traitera 
la Roumanie en quantite nâgligeable; et les Autri- 
chiens avec leurs prâtentions sur les montagnes et les Bul- 
gares de leur cât6.... C'est ce que nous voulons &viter, 
nous qui vivous ici avec vous, le Marâehal, Hentsch et moi. 
Done vite agir. Une paix avee Bucarest impossible, &videm- 
ment. Il faut traiter avec Iassy, en excluant le Roi et Bra-: 
tiano, done avec larmâe. Si le Marâchal a une d&elaration 
des notables politigues prononeant la gâchâance de la dy- 
nastie, cest lui qui s'abouchera avec Prezan et lui nofifiera 
la n6cessit€ de conseiller Pabdication du Roi pour pouvoir 
traiter. Si le Roi abdique, une Regence fera la paix et gou- 
vernera pendanţ quelque temps, Ce gue veut Mr, Carp. â 
savoir l6lection immâdiate d'un Roi, est impossible. S'i) 
s'entâte, on agira rien qw'avec vous. Acceptez-vous?»—dJe re-. 
zonnais qn'une Râgence est intârimairement n&cessaire, mais
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cesară, dar înainte de a spune ceva, vă întreb : care sunţ condiţiunile păcei 2» — Horstmann : «Veţi avea tot con- cursul nostru chiar dacă Austriacii sprijină pe Bul- ari». — Eu: «Aţi înţeles că chestiunea, Dobrogei este Punctul capital» ! — Horstmann: «Dar trebueşte forţat lucrurile pentru a putea să o împui». — Eu: «Dacă este greu, înseamnă că este promisiune».— Horstmann: «Da, dar este foarte secret. Împăratul, în primul moment de mânie, a promis lui Radosiavow, Constituţionaliceşte, aceasta nu are nici o valoare ; dar încearcă să dezici cu- vântul Impăratului! Din această cauză nu a fost lăsat Im- Păratul singur când a venit aci (7). EL este impulziv şi Promite uşor». (Horstmann îmi spusese deja că fiii Im- Păratului sunt incapabili de a domni). — Bu: «Tot- deauna am bănuit aceasta şi iată pentru ce totdeauna vam vorbit de Constanţa. Fără Dobrogea noi toţi vom cere alipirea la un Imperiu vecin», — Horstmann : «Dar atunci Sar putea să fie împărțeala României». — Eu: «Nu mă tem, este imposibil». — Horstmann cedând ime-. diat : «Da, cred că este imposibil». — Eu : «Dacă Mare- şalul reuşeşte cu Prezan, ar fi un lucru minunat, şi în 

avant de rien dire, je demande quelles sont les conditions de. la paix? — Horstmann: Vous aurez touţ notre concours, mâ- me si les Autrichiens appuyent les Bulgares. — Moi: Vous avez compris que la question de la Dobrogea est le point ea- Pital! — Horstmann;: Mais il faut forcer les choses pour pouvoir limposer. — Moi: Si; cest difticile, c'est qu'il ya promesse. — Horstmann: Oui. Mais c'est râs secret. L'Em- pereur, dans le premier momenţ de colâre, a promis ă Rados- lavow. Constitutionnellement cela n'a aucune valeur, Mais allez dânier la parole de VEmpereur! C'est pour cela qu'on n'a pas laiss6 seul PEmpereur quand îl est venw ici (9). II] est impulsif et promet facilement. (Horstmann m'avait qâjă dit que les fils de PEmpereur sont ineapables de r&gner..), "Moi: J'ai suppos€ tout cela et voilă pourquoi je vous ai tou- Jours parl€ de Constantza, Sans la Dobrogea, tous nous de- manderons l'annexion ă un empire voisin.—Horstmann: Mais il peut y avoir alors partage de la Roumanie.—Moi: Je ne le crains pas. Cest impossible, — Horstmann câdant de suite: «Oui, je erois que c'est impossible». — Moi. Si le Marcha! reussit avec Prezan, ce sera un' prodige. C'est moi qui vous 
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ce mă priveşte dau declaraţia, dacă cunosc condiţiunile 
de pace». — Horstmann.: «Dacă Mackensen nu reuşeşte, 

denunţăm armistițiul şi atacăm». — Eu: «Voiţi ca un 

om politic să meargă să vorbească cu cineva din gu- 
vern î» — Horstmann: «Aţi merge D-voastră î» — 
Hu: «De ce nu? Nu refuz să vorbese cu Brătianu». —- 
Horstmann : «Nu ar fi mai bine ca, D-voastră să întovă- 
răşiţi pe Mareşal ? De vorbit eu Brătianu ? Şi da şi nu,. 

fiindcă nu vor să trateze cu el». — Eu: «Şi dacă unii 

dintre noi ar merge la Brest-Litowsk să stea de vorbă 
cu cei doi miniştrii şi să examineze toate soluţiunile ?» 

(Aceasta nu-i surâde). 
Il întreb dacă nu ar trebui să am şi avizul lui Carp. 

Horstmann va vorbi în această privinţă cu Hentsch şi 

îmi va comunica răspunsul. La ora 7 îmi scrie să nu fae 
nimic privitor la Carp până mâine la amiază, când va. 
merge să-l vadă. 

«Neue Freie Presse» dă compunerea personalului: 
care tratează la  Brest-Litowsk. Doamna asasină, Vi-: 
zenko, este dată în al treilea rând. Bellow, de modă ve- 

che, făcea să se remarce că nu s'a luat aproape nimic 
  

dis“et, quant ă moi, je donne la dâelaration si je connais les: 
conditions de la paix.— Horstmann: Si Mackensen ne reussit: 
pes, nous denoncons Parmistice ef nous attaquons. — Moi: 

Voulez-vous qwun homme politique aille causer avec quel: 
qu'un de la part du gouvernement?—Horstmann: Lrez-vous?— - 
Moi: Pourquoi pas? Je ne refuse pas de parler avec Bratiano. 

— Horstmann: Ne vaudrait-il pas mieux que vous accom- 

pagniez le Marâchal? Causer avec Bratiano? Il y a du pour: 

et du contre, puisqu'on ne veut pas traiter avec lui. — Moi: 

et si les uns parmi nous allaient ă Brest-Litowsk causer avec 

les deux ministres, examiner toutes les solutions? (Cela ne: 

sourit pas). 
Je demande si je ne devrais pas avoir aussi l'avis de 

Carp. Horstmann causera ă ce sujet avee Hentsch et me: 

fera tenir sa r6ponse. 

A 7 b. îl m'&crit, de ne rien faire, concernant Carp, avant 
demain midi, quand il ira le voir. 

La «Neue Freie Presse» donne la composition du 
personne] qui traite ă Brest-Litowsk. La Dame assassine, 
Madame Vizenko, est nommâe en troisieme! Bellow, vieux: 
style, faisait remarquer combien on n'avait presque rien:
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din cariera, diplomatică ca nume, Numai Czernin a, adus 
pe Coloredo. Insuşi Kiihlmann trece în. ochii lui de cine- va de.mică importanță, 

„28 Decembre,. — Jurnalele dau primuj protocol. Sa admis bazele păcei : nu se recunoaşte de loc dreptul la, a- 
nexiune, şi la, indemnitate de război şi se acordă un ter- 
men. de 10 zile (4 Ianuarie), acelora, cari nu s'au asociat preliminărilor de, pace, pentru a se familiariza cu prin- 
cipiile. bazei stabilite. Şi după aceasta, negocierile vor 
continua, oricare ar fi condiţiunile.. DI 
„Di atrag atenţia. lui Horstmann, care. vine la 12 la 

Crucea-Roşie, că chestiunea aceasta, tranşează chestiu- nea Dobrogei. — Horstmann : «Dar ce se “spune la 
Brest-Litowsk, sunt, fleacuri». Totuşi Horstmann mă, 
roagă să văd pe Carp, pe care Hentsch ja vizitat azi di- 
mineaţă. Cu toate vecinicele sale. ironii şi. absolutismul 
său, Carp a făgăduit de. a se face reprezentat, pe lângă 
Mareşal, când el va, merge să vorbească cu generalii ro- mâni. Horstmann adaugă : «Şi Carp ţine esențialmente 
la Dobrogea, dar noi. credem, Henţsch şi. cu mine, că a; 
cum o să putem: să vă, dăm satisfacţie». 

    

pris dans la carriăre, rien que des «Geheimrăte» ; aucun nom. Seul Czernin a amen€ Coloredo. Kiihlmann: lui-m6me, 
ă ses yeux, est un petit seigneur.., | IE OR 

28 dâcembre. — Les. journaux. donnent le premier proto- le. On a admis les bases communes de la paix: on y renie for- mellement; le. droit ă Vannexion et ă Vindemnit6 de guerre et on aceorde un dâlai. de 10. jours (4 janvier) ă.ceux qui ne se sent pas associâs aux pourparlers de paix, pour se familiari- ser avec les principes-bases Stablies., Apres quoi les. nâgo- ciations. .eontinueronț. dans n'importe quelles. conditions. Je 
fais observer ă Horstmann, qui vientţ ă midi, ă la Croix Rouge, que cela; tranche la question de la Dobrogea: «Mais ce qu'on dit ă Brest-Litowsk, c'est dela blague!» Neanmoins, Horstmann me prie de voir Carp ă qui Hentsch a rendu vi- 
site dans la matinâe. Malgrâ ses &ternelles ironies et son ab- 
solutisme, Carp a promis de se faire reprâsenter aupres. du 
„Marâchal guand il ira causer avec les gân€raux roumains. 
Horstmann.. ajoute: Carp aussi tient eșsentiellement au point Dobrogea, mais nous croyons, Hentsch et moi, qu'on. pourra maintenant vous donner satisfaction. 

1$
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La ora 4 la Carp. Carp a spus lui Hentsch: «Când 
vrei, să ştii ceeace vreau sau ceeace gândesc, nu trebue să 

vorbeşti decât cu mine». Carp îşi menţine directivele 

sale cunoscute : 1) Mareşalul va declara armatei că Ger- 
mania, nu tratează nici cu Regele nici cu guvernul ; el, 

Mareşalul, în numele Germaniei, va crea faptul nou 
faţă de dinastie ; declaraţiile noastre vor veni după 

aceea; Carp va, da depline puteri pentru a fi reprezen- 
tat. Această declaraţie mare a face nimica cu consimţi- 
mântul prealabil asupra condiţiunilor de pace. — Eu: 

«De ce să exerciţi o prâsiune în necunoscut ? Este o şan- 
să pe care o pierdem din mână». — Carp: «De oarece 
tot se va lua o măsură pentru unificarea ţărei... — 2) 

Nu procedez la niciun act înainte ea Germania să-mi de- 
semneze pe Suveran şi, pentru ca să constitui un gu- 
vern, îmi trebue 'condiţiunile de pace şi Suveranul. 3) 
Plebiscit sau Constituantă, puţin importă: va merge 
repede, este revoluţia, şi faptul legal care trebue să ur- 

meze va fi ori unul ori altul». Carp îmi povesteşte că 
Mitilineu a spus generalului von Morgen că erau siguri 
de victorie şi că armata japoneză era deja în marş asu- 

  

4 h. chez Carp. Carp a dit ă Henfsch: Quand .vous 

vuulez savoir ce que je veux ou Je pense, il ne faut causer 

gwavec moi. Carp sa tient ă ses directives connues: 1) Le 

Marâchal dâclarera ă Parmâe que PAllemagne ne traitera 
ni avec le Roi ni avec le gouvernement; c'est lui, au nom de 

TAllemagne, qui crâera le fait nouveau vis-ă-vis de la dy- 

nastie: nos dâeclarations suivront  ensuite. Carp donnera 

pieins pouvoirs pour le reprâsenter. Cette dâelaration ne d6- 

pend pas de Paccord sur les conditions de la paix.—Moi: Pour- 

quoi exercer une pression dans Pinconnu? C'est un atout que 
nous nous enlevons de lamain.— Carp: Puisqu'une mesure 

sera toujours prise pour unifier le pays... 2) Je ne procede 
a aucun acte avant que VAllemagne me dâsigne le Sonverain 

et, pour que je constitue un gouvernement, il me faut les con- 

ditions de la paix et le Souverain. 3) Plâbiscite on Consti- 

tuante, peu importe: on ira vite; c'est la revolution et le fait 

legal qui doit suivre sera ou Pun ou Pautre. Carp me raconte 
que Mitilinea a dit au genâral von Morgen aqw'on 6tait sir 

de la victoire et que Parmâe japonaise 6tait deja en marche
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pra Europei şi că von Morgen i-ar fi răspuns: «Dar, 
Domnul meu, sunteţi un halucinat». Imi. este foarte greu 
să cred în autenticitatea acestei anecdote. ENE 

Tzigara îmi spune că Germanii. sun desgustaţi de 
desordinea care domneşte -la Instrucţiunea Publică ; că o mare discuţie a avut loc între Lupu, Virgil şi. Neni- 
tescu ; că. de partea Germanilor se constată golul ce este în jurul lui Carp, că acţiunile lui «Cuconul Alecu». se 
ridică mult, ete. ete; — De pus în legătură. cu svonul: 
Lupu vrea să se retragă, Virgil Arion la Interne, Tzi: 
gara la Instrucţia Publică, ete. — Tzigara adaugă că nu se poate deschide Scoala Superioară, de Comerţ din „cauza numirilor scandaloase ca ale lui Barnoski, Cri- 
văţ, ete. | a 

29: Decembre. — Comunie lui Horstmann, care vine 
la mine să mă vadă la 2%, că sunt de acord cu Carp asu- 
pra punctului că Mareşalul este acela care va, comunica 
că nu se tratează cu dinastia şi că trebue să aşteptăm 
4 Ianuarie, după cum nimeni nu poate da un guvern înainte de a cunoaşte eondiţiunile de pace. — E] ::«Dar 
nu se poate fixa aci prin anticipație toate punctele pă- 
  
  

sur Europe; et que Morgen lui anrait repondu: «Mais vous €tes in hallucin€, Monsieur !» Jai peine ă croire ă l'authen- ticite de anecdote, o 
— Tzigara me dit que les Allemands sont dâgoâtâs du desordre qu'il y a ă YInstruetion Publique; quw'une grosse discussion a eu lieu entre Lupu, Virgile et Nenitzescu ; que du cât6 alemand on constate le dâsert qu'il y a autour de Carp, que les actions de «Cuconu Alecu» montent beau- ecup, ete, 

: A rapprocher du bruiţ: Lupu veut se retirer; Virgile î YInterieur; Tzigara â VYInstruction, ete, . 
Tzigara ajoute qwon ne peut ouvrir P'Eecols Suprieure de Commerce â cause des nomination seandaleuses comme Barnovski, Crivetz, ete. - : 29 decembre. — Je communique ă Horstmann qui vient me voir ă 24 h, que je suis d'aceord aven Carp sur le point que c'est le Marâchal qui fera la signification qu'on ne traite pas avec la dynastie et qu'il faut attendre le 4 Jan- vier, et que nul ne peut donner un gouvernement avant de ecnnaître les conditions de la paix.— Imi: Mais, on ne peut
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cei ? — Eu : «Dar va trebui să fim fixaţi cel puţin asu- 
pra Dobrogei»... — EI: «Cu dinastia nu veţi avea Do- 
brogea şi nici mai mult dacă trebue să reducem Moldova 
prin arme; altfel cred că aşi putea afirma că România 
va avea Constanţa». — Revin asupra aceluiaşi cântec, cu 

cât ar fi mai uşoară combinaţia cu un membru al fami- 
liei pentru a produce abdicarea. «Dar, adaug, dacă Laşii 
are buna idee de a accepta protocolul dela Brest-Litowsk 
şi de a intra în convorbiri de pace?» — EI: «M'am asi- 
gurat că nu se va primi; Pam întrebat pe Kiihlmann, 
căci pe când se tratează aci nu trebue să ni se dea o lo: 

vitură de cuţit pe la spate, şi el ne-a dat această asigu: 
rare». (Deci această proseripţie a dinastiei este mai ales 
o opiniune din Bucureşti). Din tot restul convorbirei 
reiese că se prepară voiajul Mareşalului. Se pare că tot 
ceeace Ruşii ridică de pe frontul de Moldova merge să 
întărească Kievul şi reacţiunea pe care Goutchkow vrea 
s'o conducă. Se va semnala armatei române că se va de- 
runţa armistițiul pentru a putea astfel 'să se imobilizeze 
cât mai multă lume pe frontul de Moldova. 

  

ici, par anticipation, fixer tous les points de la paix... — Moi: 

Mais il faudra tre fix€ au moins sur la Dobrogea.—Lui: Avee 

la dynastie vous n'aurez pas Constantza et pas davantage 
s'il faut reduire la Moldavie par les armes; autrement, je 
ctois que je puis aifirmer que la Roumanie aura Constanţa. 

Je reviens ă mon «dada», combien plus facile est la com- 
binaison avec un rejeton de la famille pour amener Pabdica- 
tion. «Mais, fais-je, si Jassy a le bon esprit d'accepter le 
protocole de Brest-Litowsk, et d'entrer en pouparlers de 

paixt» — Horstmann: Je me suis assure qu'on n'acceptera 
pas; je Vai demand6 ă Kiihlmann, car pendant que je traite 
ici, il ne faut pas qu'on me donne un coup de poignard dans 

le dos (sic) et Kiihlmann nous a donne cette assurance. (Done 
cette proscription de la dynastie est surtout une opinion de 

Bucarest!) De tout le reste de notre conversation il appert 
qu'on pr&pare le voyage du Marâchal, Il semble que tout ce 

que les Russes enlevent du front moldave s'en va renforcer 
RKiew et la r€action que Goutehkow semble diriger. On signi- 

tiera ă larmâe roumaine qu'on va denoncer l'armistice pour 
fixer le plus du monde sur le front moldare.
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Am convingerea că dacă sar putea vorbi cu Beriin sau Viena, sar avea 0 situaţie ma;, uşoară. 
Pe când Horstmann era la mine, un brigadir aus-. triac, trimis de Sobotka, miaduce o scrisoare pentru bietul Georges Stirbey, aşa de grav bolnav că nici nu poate să ia cunoştinţă de dânsa şi mă roagă să o citese eu. Este o scrisoare dela Ledebur, care dela început des- minte aserţiunea făcută de Horstrnann în numele lui Hentseh, lui Arion, la, 26 Decembre, şi anume : că Czer- nin şi Kiihlmann erau de acord pentru a refuza orice contact cu Regele. Ledebur serie că «este autorizat de către Czernin să-mi declare că nu are nici o obiecţiune de făcut contra planului lui Marghiloman în ceeace pri- veşte pacea românească şi chestiunea, dinastică», Ledebur are chiar impresia că Czernin ar sprijini această solu- țiune. «Drumul cel mai scurţ ar fi o propunere făcută de Rege: D-ta, să găseşti drumul la Rege. Dacă o propu- nere de pace ar veni din partea Regelui, Czernin ar ac- cepta de a negocia. Dar o condiţie esențială ar fi retra- serea guvernului Brătianu-Ionescu», 

30 Decembre. — Sa găsit la Brest-Litowsk mijlocul 

      

J'ai la convietion que si on pouvait causer avec Berlin ou Wien, on aurait une situation plus facile, Pendant que Horstmann 6tait chez moi, an brigadier au- trichien, envoys pâr Sobotka, m'apporte une lettre pour le pauvre Georges Stirbey, si gravement malade qu'il n'en peut prendre connaissanes et me prie de la lire, C'est une lettre de Ledebur, qui du premier coup dâment !assertion faite par Horstmann au nom de Hentsch ă Arion, le 26 decembre, qus Czernin ej Kiihlmann 6taienţ Waccord pour refuser tout contact avea le Roi! Ledebur âeriţ «avw'il est autoris€ par Ozernin â me declarer qu'il n'a aucune objection ă faire contre le Plan de Marghiloman en ce qui regarde la paix roumaine et la question dynastique. 1] a mâme lim- pression que Czernin appuşerait cette solution. Le chemin le plus direct serait une ouverture âă faire par le Roi: “est ă vous de trouver le. chemin chez le Roi. Si une proposition de paix venait de la part du Roi, Czernin accepterait de n€- gocier, Mais une condition essentielle serait la retraite du souvernement Bratiano-Ionescu...». 
30 decembre. — I:on a trouv le moyen ă Brest-Litowsk
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de a continua să se trateze, continuându-se totuşi a se 
ocupa Curlanda şi o parte din. Lituania şi din Estonia. 

Horstmann este uimit de acest lucru. 
Nu comunice nimănui conţinutul misivei lui Czer- 

nin. o | 

31 Decembre. — Sărmanul şi scumpul meu Georges. 
Stirbey a murit în a 14-a zi de tifoidă, Nici 35 de ani! 
Câte speranţe înşelate şi ce pierdere ! Simpatii unanime. 
Cu toată lipsa oricărui mijloc de comunicaţie, multă 

lume l-a întovărăşit până la cimitir, unde corpul său a. 
fost depus în. capelă. Inmormântarea -Mercuri. Nici un 
Stirbey n'a rezistat vre-unei boli grave ; de aceea din 
prima zi le era frică de o nenorocire. Pentru mine, scum- 

pul meu copil, el nu 'se poate înlocui! 
D-l Băicoianu, director la Banca Naţională, întors din 

Bulgaria, ostatie liberat, pleacă mâine la Iaşi. A..voit 
să mă vadă. Il rog să vorbească la Iaşi şi să le deschidă 
ochii asupra necesităţei de a face pace imediat: 'se va 
scăpa, astfel Dobrogea şi s'ar putea scăpa şi : dinastia. 
Pacea rusă se va face şi dacă ea n'ar dura decât şease 

  

de continuer de causer de la paix tout en continuant d'pc- 
cuper la Courlande et une partie de la Lithuanie et de VEs- 
thonie! Horstmann est 6merveill6 du tour de main 

Je ne communique ă personne le contenu de la missive 
Czernin. 

31 decembre. Le pauvre et .tr&s cher Georges Stirbey a 
succombâ le 14-e jouri ds sa typhiide. Pas encore 35 ans! Que 
d'esp6rances dâchues et quelle perte... 

Syrmpathies unanimes. Malgre Pabsence de tout moyen 
de communiquer, on 6tait tres nombreux pour Pacoompagner 
jusqw'au cimitiăre oi son corps est dâpos6 dans la chapelle. 
Vunerailles mereredi. Pas un Stirbey n'a pu râsister ă une 
maladie grave et du premier jour on eraignait un malheur. 

Pour moi, pauvre cher enfant, îl n'est pas remplagcable. 

Mr. Baicoianu, directeur Banque Nationale, retour de 
Bulgarie, otage libere, part pour Iassy demain. Il a tenu ă 
me voir. Je le prie de causer â Iassy et de leur ouvrir les 

yeux sur la ncessit6 de faire la paix de suite: on sanvera 
ainsi. la Dobrogea et on peut sauver aussi la dynastie. La 
paix russa se fera et, ne durerait-elle que six mois, si le r6-
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luni, dacă regimul reacţionar ar reuşi, şi încă ar fi su- 
ficient pentru a ruina Moldova şi a decima armata, căci 
Germania va, denunța armistițiul şi o pace impusă ar fi: 
atunci cu pierderea Dobrogei şi exilarea dinastiei. Re- 
gele să se grăbească să facă. propuneri, — va fi susținut 
de către Austria, — este tot ce pot să destăinuese din 
scrisoarea lui Ledebur, însă condiţie esenţială : nu cu 
un guvern Brătianu-Ionescu. Ca o dovadă că pacea se 
face, îi dau ştirea că Mirbach cu doi coloneli şi un întreg 
stat-major a sosit la, Petersburg pentru a relua relaţiile, 

    

-gime râactionnaire arrivait â r6ussir, qu'encore ce serait snf- 
fisant pour rniner la Moldavie. et dâcimer Parmâe, ear PAI- 
lemagne dânoneera Parmistice et une. paix imposâe serait 
alors avec perte de la Dobrogea et exil de la dynastie. 

Que le Roi se hâte de faire des ouvertures—il sera soutenu 
par P'Autriche, est tout ce que je puis de&voiler de la lettre 
Ledebur, mais, condition essentieile, il ne faut pas que ce 
soit avee un gouvernement 'Bratiano-Take Ionescu. Comme 
preuve que la paix se fait, je lui donne la nouvelle que Mir- 
bach avec deux colonels et tout un tat-major est dâjă arrive 
ă Petersbourg pour reprendre les relations.



    

   

    

: ape ta id IEI i 

„1918...  .. 

1 Ianuarie, — Convorbirile de la Brest-Litowsk sunt 
întrerupte pentru câteva zile; miniştrii sau întors 

la, Viena şi, Berlin; dar de la 28 Dec. misiuni germane, 

şi austriace au sosit la Petrograd pentru restabilirea 
relaţiilor comerciale şi: eventual politice. 

— Făcut vizița de anul nou 'arhibpiscopului Netz- 
hammer. Palatul Episcopului nu este încălzit în între- 
gime din lipsă de combustibil; arhiepiscopul doarme în 

cabinetul său de lucru, singura odae încălzită. Din lunga 

noastră: convorbire am 'reţinut că Czernin, şi el, îşi în- 
dreapta oamenii spre Carp, «singurul care a, avut cura- 
giu». — «Ce curagiu ? a răspuns Netzhammer. E foarte 
simplu, n'are pe nimeni în spatele lui. Şi-a împrumutat 
numele unei gazete şi Dv. aţi plătit». 

Mackensen a spus arhiepiscopului: «că singură 
neutralitatea convenea acestei ţări ; dacă ar fi intrat în 

  

l-er janvier.—Les pourparlers ă Brest-Litowsk sont inter- 
rompus pour quelques jours ; les ministres sont rentrâs Wien 

et Berlin, mais des le 28 dâcemobre des missions al'emande et 
autrichienne sont arrivăes ă Petrograd pour râtablir les rela- 
tions commercialeşs et 6ventuellement les relations politiques. 

— Fait visite de Nouvel An a PArcheveque Netzhammer. 
Tout le Palais n'est pas chauff& par mangue de combustible ; 
et VArchevâque a sa eouchette dans son cabinet de travail, 
la seule piece chauffte, De notre longue conversation jai re- 
tenu que Czernin, lui aussi, dirigeait leur monda vers Carp: 
«le seul qui ait eu du courage». — «Quel courage? a repliqus 
Nelzhammer; c'est simple, îl n'y a personne derriăre lui. Il 
a prât6 son nom ă un journal et c'est vous qui avez payâ», 
Mackensen a dit & VArchevegue : que la neutralită seule con- 
venait ă ce pays; s'il 6tait entr6 en guerre «<ă nos câtâs, la
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război alături de noi, S'ar fi întâmplat acelaşi lucru, numai că ar fi fost ocupată de Ruşi». 
— Prânz de gală la Guvernator (Gen. Tilff). 36 tacâmuri. Simplu, dar bine făcut, Flori pe masă: florile de negăsit în acest moment, toate serele fiind îngheţate, Eram în dreapta lui Tulff; Arion la stânga lui. In faţă Peldmareşalul Machensen, cu Osman Nizami Paşa în dreapta, Tantiloft la stânga. — S'a decomandat muzica în semn de doliu pentru Stirbey. Când am mulţumit gu- vernatorului pentru această atenţiune, el mi-a spus pe franţuzeşte: «C'est le coeur qui m'a dict6 cela» (am făcut-o din inimă). O chestiune de decoraţii a agitat mulţ protocolul reprezintat prin Duday, dela Cartierul general, şi Horstmann. — Guvernatorul ar fi dorit să fie pur- tate: pusesem ca condiţie ca să fie decoraţiile româ- neşti: sa admis cu plăcere. In ultimul moment Carp, care s'a scuzat fiind bolnav, deşi el părăsise casa de 3 zile pentru a-şi face partida la club, a obligat pe ai săi a nu le pune. Tzigara m'a anunţat, n'am vrut atunci ca cu ai mei să mă deosebesc de ei, D'abia eşiţi dela masă, 

    

n a O 

mâme chose seraiţ arrivâe», sauf que c'est les Russes qui Yauraient oceup&e, 

Diner de gala chez le Souverneur. Trente six couvertsa, simple, mais de bonne faeture. Il y avait des fleurs sur la table : les fleurs, introuvables en ce moment, toutes les ser- res ayant gels. Tilft m'avait mis ă droite ; Arion Ă sa gau- che. En face le Feld-Marâchal avec Ossman Nyzami-Pacha ă droite, Tantiloff ă gauche. La musique avait 6t6 decommandâe en signe de deuil pour Stirbey. Quand j'ai prâsent6 mes re- merciements poun cette attention, le gouverneur m'a dit en frangais: «C'est le coeur qui m'a dietâ cela»— Une question de dâcorations ridicule avait agită Je protocole representâ par Duday, du quartiey genral, et Horstmann, Le gonver- neur aurait dâsir€ qw'on les portât: Javais mis comme com- dition que ce serait les dâeorations roumaines : accord de bonne grâce. Au dernier moment Carp, qui s'est excusâ pour cause de maladie, quoiqui'il sorte depuis trois jourg pour faire sa partie au cerele, a oblige les siens ă ne pas les ar- borer. Tzigara est venu m'en informer et je mai pas voulu, avec mes amis, me diffârencier d'eux.
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Feldmareşalul se retrage întrun colţ al intrării, de 
o parte, şi mă ia cu dânsul. Vorbim o oră, el cu multă 
vioiciune. Nu se poate să nu fii isbit de cât de mult acest 
om respiră onestitatea. Când vorbeşte de Dumnezeu, se 
simte că e un credincios. Când spune «der Deutsche ist 
treu», o spune fiindcă minciuna, înşelăciunea sunt crime 
în ochii lui. Pentru el, marea vină a Regelui Ferdinand 
e de a fi ascuns adevărul.. 

Imi spune : «Noi voim o Românie tare şi dare să-şi 
păstreze integritatea». — Subliniez cuvântul «integri- 
tate» şi mulţumesc. — El adaogă : E însă marea ce- 
rere a Bulgariei... — Dar, 'zic eu, ei au prea mult. — 
Mareşalul: Din cale-afară "de mult, şi dacă n'o să aveţi 
Constanţa, trebue să aveţi gurile Dunărei şi cel puţin 
vechile judeţe din Basarabia. Mareșalul speră însă că 
din partea aceasta România poate avea compensaţii 
însemnate. Ele sar putea întemeia pe constituţia re- 
voluţionară a unei Basarabii independente, care nu 
poate exista între România şi Ucraina. 

Crede de asemenea în constituirea unei Ueraini cu 

  

A peine sortis de table, le Gen&ral-Feldmarechal se re- 
tire daus un coin de Pentrâe, ă Pâcart, et ms fait signe de le 
râjoindre. Nous eausons une heure, lui avee beaucoup d'a- 
nimation, On ne peut pas ne pas tre frappe combien cet 

homme respire Yhonnâtete. Quand îl parle de Dieu, on sent 

que cest un croyant. Quand il vous dit «der Deutsche ist 

treu». il le dit paree que le mensonge, la tromperie sont des 

crimes ă ses yeux, Pour lui la grande 'tare du Roi Ferdinand 
c'est d'avoir menti. 

II me dit: «Nous zoulons une Roumanie forte et ayant 
garde son întegrite». — Je souligne le mot integrite et re- 
mereie. Îl ajoute : «Il y a la grande compstition des Bulga- 
res. — «Mais — fais-je — ils ont trop» — Le Marahal: «Beau- 
coup trop et si vous n'avez pas Constanta, il faut que vous 

ayez les bonches du Danube set au moins les anciens dâpar- 
tements de la Bessarabie». Le Marâchal esptre toujours que 
de ce câtâ-lă il peut y avoir de larges compensations pour 
la Roumanie. Ca parait se baser sur cette constitution r&vo- 
lutionnaire d'une Bessarabie ind&pendante qui ne peut exis- 
ter entre la Roumanie et Ukraine. [] croit aussi ă la consti- 
tution d'une Ukraine, malgr6 mes obiections que je erois sim-
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toate obiecţiunile mele că eu cred numai într'o coaliție a 
câtorva guvernăminte întrun sens reacţionar. — Pă- tere înaltă asupra capacităţilor Țarului Ferdinand, care . 
totuşi n'a prins rădăcini în țara lui; contrariu lui Bo- tis, care e un capodoperă de educaţiune părintească şi. 
care e gata pentru domnie în ori-ce momenţ, Lui îi 
dedea Mareșalul ordinele pentru ca să facă să le înţe- 
leagă generalii şi să fie răspunzător de execuţiunea lor, 
căci generalii bulgari....?, — un gest mare în spaţiu şi 
un hohot de râs. 

Mareșalul ştie că Bulgarii nu sunt în număr decât 
la “Tulcea şi că ei sunt, din acest punct de vedere, tot 
atât de autorizaţi să reclame Basarabia, unde se gă- 
sesc: insule compacte de Bulgari. 

După declaraţia privitoare la integritate, vine o alta: Chestiunea Dinastiei e o chestiune care priveşte 
numai pe ţară ! Nu Regelui german i-e dat să gonească 
pe Regele României. In ceiace mă priveşte, am gândit-o 
în totdeauna. — Cred că în acest moment al convorbirei 
Mareşalul a adăogat fraza: Chiar acum de curând 
am scris aceasta Impăratului. — Mareşalul își constru- 

  

plement ă une coatition de, quelques gouvernements dans un sens r€actionnaire. — Haute ide des capacites du Tzar Fer- dinand, qui pourtant n'a pas pris racine dans son pays ; c'est le contraire de Boris, qui est un chef-d'oeuvre d'6ducation paternelle et qui est tout prâţ peur râgner ă n'importe quel moment. C'est ă lui que le Marcha] donnait les ordres «pour- qwiil les fasse comprendre par les genâraux et qu'il soit res- ponsable de leur ex6cution, car les gânsraux bulgares?!, — Un grand seste dans Pespace et un grand rire. Le Marsâchal sait que les Bulgares ne se trouvaient en numbre qwă 'Tul- cea, et qw'ils sont, ă ce compte, aussi autorisâs. ă râclamer la Bessarabie oi se trouvent des ilots compaets. 
Apres la declaration concernant Vintegrite, est venue 

une seconde: la question de la Dynastie est une question 
qui ne regarde que le pays! Co n'est pas au Roi allemand & ehasser le Roi de Roumanie ! Pour moi, je Lai toujours pensă. (Je crois que c'est ă ce moment de la conversation que le Mar6chal a ajoutâ: je Pai encore tout r6cemment 6crit ă Em. pereur). Le Marâehal construiţ ainsi son plan: Ie Roi Fer-
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eşte astiel planul: Regele Ferdinand ar trebui, el, să 
constitue o regență care să facă pacea, şi să lase popo- 
rului său grija ca să decidă de soarta dinastiei. — Ii 
expun îndată sistemul meu, care poate face negocie- 
rile foarte abordabile. Mareşalul convine, adăogând. 
însă că Prinţul Carol a lăsat amintiri rele în regiment, la 
Potsdam. Pun atunci înainte combinaţiunea cu Nico- 
lae.... Enumerând regenţii posibili, Mareșalul adaogă:. 
ducele de Mecklemburg (Albrecht) e un om înţelept şi 
deştept. . 

O observaţie : Cum Regele nu s'a ocupat «de cei zece 
mii» — €lasa diriguitoare, — nu mai mult de zece mii— 
spre a avea o pepinieră şi partide serioase ? 

Tot restul convorbirei, apel foarte stăruitor la mine. 
Trebue găsită calea. Vom avea tot concursul lui. Ar fi 
o nenorocire să se mai verse sânge. Soldaţii români s'au 
bătut foarte bine. Şi după o pauză: «Unde am fi astăzi 
dacă nu sar fi făcut actul de nebunie să ne atacați ! 
Un pays si beau, et; bâni de Dieu !» (O ţară atât de fru- 
moasă şi binecuvântată de Dumnezeu !) 

La sfârşit : trebue luat şi d-l Carp. E prea absolut, 

  

dinand devrait, lui, constituer une râgence qui fasse la paix 
et remettre ă son peuple le soin de dâcider sur le sort de la 
Dynastie, “ 

Jexpose de suite mon systeme qui peut rendre les nâgo- 
ciations plus abordables. Le Marâchal accepte, seulement 
Carol a laiss6 des mauvais souvenirs au râgiment ă Pots- 
dam. Je pousse alors la combinaisons avec Nicolas. Quand 
jânumere les Râgents  possibles, le Marâchal ajoute: 
«Le Duc de Mecklembourg (Albrecht) un homme sage 
et intelligent». Un reproche: Comment le Roi ne s'est 
pas  occup6 «des dix mille» la classe dirigeante, — 
pas plus de dix mille — pour avoir une pâpinitre et des 
partis s6rieux? 'Tout le veste de la conversation appel tres 
instant ă moi. Îl faut trouver la voie. On aura tout son con- 
cours, ce serait malheureux de verser encore du sang. Les 
soldats roumains se sont tres bien battus. — Et aprâs une 
pause : «Ou seriez-vous aujourd'hui si on n'avait pas com- 
mis acte de folie de nous attaquer? Un pays si beau et bâni 
de Dieu». 

A la fin: il faut aussi prendre Mr. Carp. Il est trop ab-
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dar va ceda, trebue să, cedeze; câte nu ştie omul acesta : «il est plein comme une noix !». 
Mai târziu Arion luându-mă deoparte, mă, anunţă că Ion Mitilineu îl cheamă la frontieră şi că: Hentseh şi Horstmann îl roagă să plece chiar mâine dimineaţă. Li se anexează Neniţescu pentru ca, întrevederea să nu fie «unilaterală». Căpitanul Soldan îi va duce mâine cu automobilul. | 
Venim la mine ca să vorbim, Pentru Arion, Mitili- neu e sub influenţa Reginei şi se adresează lui, înrudi- 

rea autorizând confidenţa. Cădem de acord asupra, ne- voei de pace spre a scăpa Dobrogea şi asupra  nevoei de a se schimba guvernul pentru a se putea discuia par cea; chestiunea dinastică nu va fi atinsă, 
2 Ianuarie. — Inmormântarea lui George Stirbey. Capela prea mică. Lisbeth (soţia sa) nu era de faţă. 

Horstmann prezintă condoleanţele lui Bussche. care a telegrafiat, şi ale lui Hentsch. Foarte mulţi ofiţeri aus- triaci şi germani. Intr'adevăr- regretele sunt generale. 
3 Ianuarie. — Contele Ledebur : a văzut pe Czer- nin şi îmi confirmă scrisoarea lui. E înainte de călăto- 
  

solu, mais îl c&dera: îl doii. câder; tout ce que sait cet homme : «il est plein comme une noix», 
Vers les dix heures Arion me prend de eâtâ'pour m'annon- cer que Jean Mitilineu le demande ă la frontiăre et que ces Messieurs (Hentsch et Horstmann) le prient de s'y rendre des demain matin. On lui adjoint Nenitescu pour que cela ne se pâsse pas «unilatâralement>, Le eapitaine Soldan les prendra demain matin avee Yautomobile. 
Nous nous rendons chez moi pour causer, Pour Arion, Mitilineu est. dans les jupons de la Reine et il s'adresse âă lui, la parent autorisanţ la confidence. Nous tombons d'ae- “cord sur la nâcessite de la paix pour sauver la Dobrogea et sur la n6câssit6 de changer de gouvernemeni, pour pouvoir causer de paix ; la question dynastique ne sera paa effleuree. 2 janvier. — Puncrailles de Georges Stirbey. La chapelle îrop petite. Lisbeth n'a pas assist6. Beaucoup de couronneg. Horstmann a presentă les condol6ances de Bussehe, qui a. t6- legraphi€ et de Hentseh. Enormâment d'officiers autrichiens et allemands. Reellemenţ ce sont d'unanimes regrets. 

3 janvier. — Le comte Ledebur: a vu Czernin et me .con- firme sa lettre. C“est antârieur au voyage de Brest-Litowsk et
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ria la Brest-Litowsk, astfel că nu ştie dacă contactul cu 
d. von Kiihlmann a adus vre-o schimbare în ideile sale. 
De când sa întors, constată o modificare în ideile Ger- 

manilor; nu mai e absolutul în toate şi nici guvernul 
militar în întregime, deci mai puţină pornire contra di- 
nastiei. 

— Stere îmi expune cu căldură un proect de alianţă 
personală cu Impăratul Wilhelm. Am avea aici un vice- 
Rege şi am avea avantagiul unei guvernări căreia Aus: 
tralia şi Canada i-au apreciat binefacerile. O Românie 
tare nu se poate concepe cu o monarhie care tremură în 
faţa partidelor. Dinastia nu are la noi puterea tradiţii- 

lor. Trebue dar să-şi ia puterile din afară: o alianţă 
personală poate singură să dea această putere. Avan: 
tagii pentru noi : 1) Lui Wilhelm, Bulgarii nu-i pot dis- 
puta Dobrogea. 2) Când procesul de desfacere al Aus- 
triei devenită monarhie slavă, se va produce, Germania 

va, avea o rațiune ca să dea Transilvania României. 3) 

E cea mai bună garanţie ce se poate da Germaniei. 

— Eu: Şi Germania primeşte ? — Stere: I sa 
spus să vorbească cu Mareşalul şi, cum vorbeşte rău 

  

ne sauraif dire si le contact avec Mr. de Kiihlmann a amene 
un ehangement dans ses ides. Depuis son retous îl constate 

une modification dans les idâes des Allemanăs; ce n'est; plus 
Yabsolu en toutes ehoses, ni le gouvernement militaire subsis- 

tant en entier; done moins de parti-pris contre la Dynastie. 

— Stere m'expose avec chaleur un projet d'alliance per- 

sonnelle avec PEmpereur Guillaume. Il y aurait un vice-Roi 

et ce serait les avantages du gonvernement dont lAustralie. 
le Canada ont pu apprâcier les bienfaits, Une Roumanie forte 

ne peut se concevoir avee une monarchie qui tremble devant 

les partis. La Dynastie n'a pas chez nous la force de la tradi- 
tion. Il faut done qwelle puise sa force ailleurs: une alliance 

personnelle peut seule donner cette force Avantages de cette 

combinaison: 1) ă Guillaume, la Bulgarie ne -peut disputer 
la Dobrogea; 2) lorsque le proces de disassociation -avec 

PAutriche, devenue monarchie slave, se produira, l!Alemagne 
aura une raison pour donner la Transylvanie ă la Rouma- 
nie; 3) c'est la meillenre garantie qu'on puisse donneră VAlle- 

magne. — Moi: Et PAllemagmne accepte? — Stere: On lui a sug- 
gâr6 d'en parler au Marechal et comme il parle mal Yalle-
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nemţeşte, a dat un memoriu. Mareşalul i-a spus, la prânz alaltăeri, că memoriul îl interesase şi Hentsch i-a 
recomandat să păstreze combinaţiunea . secretă până lâ 
momentul oportun. — Eu : Nu se pot urmări două idei 
în acelaş timp, şi nu părăsese proectul meu fără sigu- 
ranța unei aprobări a cercurilor competente. — B]: 
Mergeţi la Berlin. — Eu: Aşi merge dacă mi se pro- pune, căci oferisem înainte să merg le Brest-Litowsk.— 
Mâine va aduce un răspuns (9). 

— Arion întors dela Focşani. Mitilineu a fost tri- mis de Rege. A şovăit mult înainte de a primi. Pentru Rege o generală idolatrie : Mărăşeşti, Oituz, încer- 
cări suferite în comun cu. soldaţii, ete. i-au făcut o aus 
reolă.. Atmosferă ostilă lui Marghiloman din câuza in- 

_terviewului său : Marghiloman a făgăduit Regelui aju- 
torul său când va fi în nenorocire şi acum îl părăseşte. De ce n'aţi venit cu noi ? Nu mai avem pe nimeni ! Cui 
să ne adresăm acum ? Apoi au început sondagiile: 1. Ce 
faceţi cu integritatea ţării ? — 2. Ce soartă va avea di- 
nastia ? — 3. Ce tratament este rezervat armatei ? —. 

  

ia O IO O 

mand, îl a donn6 un mâmoire. Le Mareehal lui a dit, ă diner, avant hier, que le mâmoire. Pavaiţ intâress€ et Hentsch lui a recommand6 de garder la combinaison secrâte pour le temps opportun. — Moi: On ne pent poursuivre deux idţes â la fois et je n'abandonne pas mon projet sans la certitude d'un aequiescement des cereles compâtents. — Lui: Allez ă Ber- lin. — Moi: Jirais volontiers si on me le propose, car j'avais dejă offert d'aller â Brest-Litowsk.—Il apportera demain une reponse (7). 

— Arion retour de Focşani. Mitilineu a 6t6 envoy6 par Je Roi. Il a beaucoup hâsits ă aceepter. Pour eommencer il a voulu crâner, Tout 6taiţ pour lui 4 Pidâlatrie envers le Roi. Mărăşeşti, Oituz, &preuves subies en. commun avee les sol- dats, ete,, lui ont fait une aurâole, Atmosphere hostile ă Mar- ghiloman â cause de son interview. Marghiloman a promis au Roi son concours quand il seraiţ dans le malheur eţ main- tenant il le lâche. Pourquoi n'6tes-vous pas venus avee nous? On ma plus personne ă qui s'adresser maintenanț. En- suite a commencă le travail de sondage: 1) Ce faceţi en -in- tegritatea ţării? 2) Ce soartă va avea. dinastia? 3) Ce trata-
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Arion a rezumat astfel răspunsurile sale: Se. poate 
salva Dobrogea dacă se lucrează; repede, dar nu cu gu- 
vernul acesta; soarta dinastiei depinde de “condițiuni 
şi mai ales de iuţeala, păcei. Dacă silim Germania să atace 
Moldova, nu mai e nimic de vorbit; Armatei: se rezervă 
cel mai bun tratament, — Inuţil de a-i mai spune că:pa- 
cea se va încheia în orice :caz, aceasta, fiind şi. :penttu 
Mitilineu un fapt sigur. ci 

Armata rusă din Moldova în plină - descompunere, 
afară de regimentele dela Sud. unde Ucranienii sunt în 
majoritate. Ofițerii şi-au părăsit; gradele şi. unităţile, 
chiar simplele companii: au un .soviet în frunte. Toţi şe 
duc. să ia în stăpânire pământurile. In gate depun ar- 
mele în. mâna primarilor: români, contra. chitanţă.. Fac 
aceasta şi cu tunurile după ce au vândut „caii : «jucării 
cari îngreuiază»,, 
„+ Impresiunea lui Arion e că le .e frică celor . dela 
laşi. Pentru el e semn bun că au căutat să ia contact cu 
MO i | a a 
„4 Ianuarie, — Stere. aduce . răspunsul, care era de 

ţ 

ment este rezervat armatei? — Arion a r6sum6 ainsi ses râ- 
ponses: on peut sauver la Dobrogea si on fait vite, mais pas 
avec ce gouverneintnt; le sort de la Dynastie depend des con- 
ditions et surtout de la rapidită de la paix. Si 'on oblige 
PAllemagne â attaquer la Moldavie, îl n'y a plus ă en parler. 
On râserve ă larmse le meilleur traitement. ”: 

” Pas eu besoin d'appuyer sur la chanterelle que Ja paix 

se eonclusră sans faute, parce que c'âtait aussi pour Mitilineu 
un fait acquis.: ! ” n i 

L'armee russe de Moldavie en pleine d&composition, sauf 
les r6giments du sud ou les Ukrainiens sont en majoritâ. Les 
'officiers ont abandonn6 leurs grades et les unitâs ; les sim- 
ples compagnies mâme ont leur soviet en tâte. Tout-ce monde 
s'en va prendre possession des terres. Au premier village îls 
dâposent leurs armes entre les mains des maires roumains 
dont ils exigent des regus (Zapisk). [1 le font mâme avec des 
canons aprăs avoir vendu les chevaux: «Ce sont des joujoux 
encombraun!s», a dit un officier tentt de francais. 

Limpression d'Arion est qoi'ils ont d6jă peur ă lassy. Pour 
lui c'est uâ bon signe qu'ils aient-clierehe ă prendre contact. 

"4 janvier. — Stere rapporte la r&ponse prevue: comment
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aşteptat : cum să călătorească . d. Marghiloman, când - călătoria Carp n'a avut los? 
După «PEeho de Bulgarie» dela 29 Decembrie, pacea. cu Bulgaria sa şi încheiaţ: «D. Radoslavoff, preziden- tul consiliului, a citit, eri în Sobranie următoarea depeşă.: <Delegaţiunea rusă a făcut la 27 Decembre delegaţiilor puterilor centrale: propunerea, următoare : 1) Războiul. între Bulgaria şi Rusia e sfârșit; 2) Statu-quo ante-bel-- lum, adică tratatele de comerţ, convențiile consulare şi aitele, e restabiliţ. 3) Privitor la, chestiunea, Dunărei se. : va. decide mâine în adunarea, generală că Bulgaria va. avea. un reprezentant în Comisia Dunărei, Am primit toate aceste principii importante şi ne-am felicitat mu: tual». 

| 
Când sa întâmplat ruptura, toate acestea au fost - negate de Bulgari. Dar Calafeteanu, deţinut atunci Ja Șumla, mi-a, spus că pacea a fost anunțată cu tobe şi a doua zi a avut loe paradă militară (23 Febr.). 
De altfel o comisiune de 21 persoane (aliaţii) merg la Odessa, pentru reorganizarea, serviciului vapoarelor 

  

faire voyager Mr. Marghiloman quand le voyage Carp n'a pas encore eu lieu? . 
Mr. Radoslawoff, president du Conseil, a lu hier au Sa- brani6 la d&pâche suivante; | «La delegation russe a fait, le 27 decembre, aux delegations des puissarices centrales, la proposition suivante: 1) la guerre entre la Bulgarie et la Russie est termine; 2) le statu-quo: ! ante-bellum, cest-â:dire les traitâs da commerce, les conwen= tions consulaires 'eț dutres, est retabli; 3) au sujet de la gques= . tion Danubienne, il sera decide demaim dans la reumiou plâ-. nicre de toutes les delegations que la Bulgarie aura UN repr6- sentant dans la commission du Danube. Nous avons acceptă tous ces principes importants et ROUS N0us sommes felicitâs mutuellement>». 

'Fout ceci a 6t€ ni6 par les Bulgares lorsque la rupture est 
venue, Mais Calafeteanu, dâtenu alors â Sumla, ma dit que la paix a 6t% annonee ă sons de tambouri et que le lende- main il y a eu parade militaire... (93 fevrier). 

D'ailleurs, une commission de 21 personnes (les alli6s) se rend ă Odessa pour organiser les services de bateaux et rentrer 

19
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şi reintrarea în stăpânire a vase.or confiscate de Rusia 
în Marea Neagră. Privitor la aceasta, d. Frankfurter, 
care, reprezintă  Lloydul Austro-Ungar, povestea că 
toate ş.epurile, pontoanele şi vasele austro-ungare, luate 
de România la începutul războiului, Bulgarii vor să le o. 
prească ca prize făcute dela Români. Adorabili aliaţi ! 

5 lanuarie. — Contele Ledebur vine dis-de-dimi- 
neaţă să mă întrebe dacă, după cum i s'a asigurat, mi 
sa oferit să formez aici un guvern pentru  încheerea 
păcei. Denegare formală din partea mea. — EI: Dar d- 
Carp ? — Exact acelaş lucru. De acum un an am stabi- 
lit lămurit că pacea nu putea fi încheiată decât cu Ro 
mânia oficială sau cel puţin unificată. — Dar, în trea- 
căt, Ledebur îmi spune: «Pacea la Brest-Litowsk nu e 
încă făcută, nici ușor de făcut». 

Mai târziu, Tzigara îmi spune: lipsa de veşti nu 
înseamnă nimie bun. Se pare că Stockholm intervine. 
Pentru mine, faptul că de două zile nu mai e presiune 

  

en possession des navires saisis par la Russie dans la Mer 
Noire. A ce sujet, le Hofrat Frankfurter, qui reprâsente le 
Lloyd austro-hongrois, racontait qu tous les sleeps, pontons, 
bateaux austro-hongrois, que la Roumanie avaiţ saisis au 
debut de la guerre, les Bulgares entendent les garder comme 
prise faite sur les Roumaine. 

Des alli6s charmants! 

5 janvier. — Le comte Ledebur vienţ nie demander, de 
tres bonne heure, sil est vrai, comme on lui en a donne l'as- 
surance, qu'on m'a offert de former ici un gouvernement pour 
conclure la paix. Dânegation absolue. — Lui: Et Mr. Carp?t— 
Exactement la mâme chose. Îl y ă un an dâjă que nous avons 
clairement âtabli que la paix ne pouvait €tre conclue qw'avee 
la Roumanie officielle ou, tout au moins, unifice. Mais en pas- 
sant Ledebur me dit: «La paix ă Brest-Litowsk n'est pas 
encore faite, ni facile ă faire», 

Plus tard, Tzigara me dit: cette absence de nouvelles ne 
dit rien de bon. 7] paraţt que Stockholm s'en mele. 

Dans ma pensâe, le fait que depuis deux jours il n'y a



NOTE POLITICE — 1918 291 

«din partea Germanilor şi că vizita lui Mitilineu nu e urmată de nimic, înseamnă că e încurcătură, | 
Funkspruchul de astăseară dă câteva note iritate ale Presei. — «Berliner Tagblatt» zice: «Dacă bolşev1- cii pun ca condiţie pentru continuarea negocierilor schimbarea de loc, trebue să recunoaştem că e un pre- text spre a nu se negocia pe baza propunerilor germane din 28 Decembre». — «Vossische Zeitung» afirmă că Yuperea negocierilor e dinainte anunţată de gazetele en- Bleze, ceea ce indică strânsa legătură între cele două gu- verne, englez şi rus. 

6 Ianuarie, — Gazetele aduc detalii asupra inciden- telor dela negocieri, Delegații ruşi au propus schimba: rea oraşului, Stockholm în loc de Brest-Litowsk, decela- 
rând că nu pot accepta formula germană pentru Curlan- 
da, Lituania, Estonia şi Polonia. Aceasta a provocat o declaraţie energică a Cancelarului : «Putem aştepta în 
linişte soluţia incidentului : noi ne rezemăm pe puterea, 
pe lealitatea şi pe bunul nostru drept». — In lumea aus. 

y 

  

plus de pression allemande ici et que la visite de Mitilineu n'est suivie de rien, indiguent qu'il y a un eheveu. 
Le Funkspruch de ce soir donne des apercus irritâs de la Presse. Le «Berliner 'Tageblatt» dit: «Si les Boltsehâvigques mettent. comme condition pour la continuation des n6gocia- tions le changement du lieu, i] faut reconnaître que c'est un pretexte pour ne pas negocier sur la base des propositions allemandes du 28 dâcembre». La «Vossische Zeitung» affirme que la rupture des nâgociations est par avance annoneâe par les journaux anglais, ce qui indique Pâtroite liaison entre les Jeux gouvernements, anglais et russe, 

6 janvier. — Les journaux apportent des dâtails sur les 
imcidents des negociations. Le 3 janvier les dâlâguâs russes “ont propost par tâl&gramme le changement de ville, Stock- 
holm au lieu de Brest-Litowsk, et declare qu'ils ne pouvaient 
accepter les formules allemandes pour la Courlande, la Li- 
thuanie, PEstonie et la Pologne, C'est ce qui a provoqu€ une 
dâclaration 6nergique du Chancelier: «Nous ponvons atten- 
dre tranquilles la solution de Pineident; nous nous appuyons 
sur notre force, notre loyaut et notre bon droit», 

Dans le monde austro-allemand îl y a de la dâsillusion,
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tro-germană e desamăgire, dar la unii aproape dorinţa. 
de a vedea întrerupându-se tratativele. 

— Arion mi-aduce ecoul nemulțumirei colonelului 
Hentseh de faptul că «D-/ Marghiloman a întors pe 
Peldmareşal în chestiunea dinastică». 

Aducând vorba de ceeace îmi vorbise eri Ledebur,. 
aflu dela Arion, nu fără mirare, că s'a vorbit de un gu- 
vern fabricat la Bucureşti. Arion pronunţă numele lui 
Beldiman ca unul din cele puse înainte. Guvernator 
sau şef al guvernului: nu mai poate preciza. Se întâm- 
plă că dimineaţă, prin fiul său, Beldiman mi-a trimis 
o scrisoare în care spune lucruri nemai auzite: încercare 
de a câştiga armata, instituirea unui guvern provizor la 
Bucureşti, care ar aduce (?) plecarea Regelui şi a gu- 
vernului. Toate acestea ar fi rezultatul întrevederilor 
lui cu Hindenburg şi cu Ludendorff, Adaogă că guver- 
nul, de acord cu generalisimul, nici nu vrea, să mai ad-- 
mită ca să se discute chestiunea dinastică, dinastia. 
fiind nedemnă de orice încredere ! — Dar, mai departe, 
Beldiman: reduce chestiunea, la singurul, punct că in- 

  

mais. chez certains presque dâsir -de. voir. interrompre lea pourparlers. 
— Arion m'apporte l'&cho du mâcontentement du colonel Hentsch de ce que «Mr. Marghiloman a retourns le Feld- Marâchal dans la question dynastique». 
Sous influence de ce que m'avait demand hier Lede- bur, amâne la conversation sur le sujet ct, non sans 6tonne- menf., j'apprends d'Arion qu'on a agită auesi Pidte d'un gou- vernemenţ â fabriquer â Bucârest. Arion prononce le nom de Beldiman comme Pun de ceux qui ont 6t6 mis en avant. Gouverneur ou chef de gouvernement: il ne le sait plus au 

juste, Il se trouve que dans la matine, le fils aîn6 Alecu m'a 
remis une lettre de son păre, dans laquelle Beldiman m'âerit 
des choses inouies: Tâckher de gagner Parmee,. instituer un 
9ouvernement provisoire d Bucarest, ce qui amânerait (9) le depart du Roi et du gouvernement, 'Tout ceci serait le râsultat de ses confârences avec Hindenburg et Ludendorff, Il ajoute que le gouvernement, d'accord avec le gânralissime, ne veuţ mâme plus admetire qu'on discute la question dynastique, la dynastie âtant indigne de toute confiance! Mais, plus bas, Beldiman râduit la question au seul point que Linfluence de
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iluenţa Reginei Maria nu trebue să. se mai poată exer- cita. Mi se pare că pentru aceasta nu e nevoe de a răs: 

Şi o subliniază : «Ni se cere cu stăruinţă să ne atirmăm cât mai curând, bineînţeles în condițiuni care să ne ga- xanteze succesul», 
Că Beldiman poate visa asemenea, enormităţi, nu e de mirare; dar ca autorităţile germane să le primească, — dacă e adevărat, — aceasta nu 0,pot pricepe. 8 lanuarie. — Vorbese cu Mehedinţi despre proee- tele lui Beldiman, fără să-l numesc, şi aflu că colonelul Sturdza se laudă că a trimis pe Beldiman la Berlin. Me- hedinţi ştie aceasta dela un ofiţer internaţ dela, Krefela. E dar uşor de găsit origina ideilor lui Beldiman. — Horstmanm, după masă, la o parte: Se spun v mulţime de vorbe asupra chestiunei dinastice; dacă în: t'adevăr Mareşalul a zis că ar îi putinţă să se admită dinastia, atunei «şi-a depăşit instrucţiunile». Am răspuns ceeace e adevărat: că nu am repetat Dimănui convorbirea, mea cu el. In ce mă priveşte, a 

la Reine Marie ne doive plus pouvoir sexercer. Il me semble “que pour cela il n'y a pas ă faire maison nette! — Beldiman ajoute une phrase prudhommesque, et la souligne: «Ni se cere cu stăruinţă să ne afirmăm cât mai curând, bine-înţeles în condițiuni care să ne garanteze succesul !» | Que Beldiman Tâve de pareilles Enormitâs, ce n'est pas Btonnant; mais que les autoritâs allemandes les 'aeceptent, si est vrai, cela dpasse mon entendement. 8 janvier. — Je cause avec Mehedinţi des projets de Bel- -diman, sans le nommer, et japprends que le colonel Sturdza “se vante d'avoir envoyă Beldiman ă Berlin. C'est un intern, officier de Crefeld, qu'il Pa râpâtâ ă Mehe- “dinti. Il est facile alors de retrouver la genâse des idâes de “Beldiman. - 
— Horstmann, apres dâjeuner et nous isolant de Bellow: «On dit un tas de choses et on fait une s6rie de racontars sur la question dynastique; si râellement le Marechal a dit qu'il y aurait possibilită d'adinettre la dynastie, i! a 0uirepass€ ses înstructions>. 
J'ai r&pondu, ce qui est vrai, que je n'ai râpâtâ â personne “ma conversation. A part moi, mettre en tutelle le Marâchal, 
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pune sub tutelă pe Mareşal, mi se pare prea din cale 
afară, 

Pun de-a dreptul chestiunea alianţei personale cu 
Impăratul— Horstmann : E o idee scumpă a-lui Stere, 
dar de sigur că ar fi un lucru bun, sau alianţa personală; 
cu un altul din principii federaţi. Dar nu se poate face 
nimic înainte ca chestiunea polonă să fie lămurită cu 
Austria. Şi Horstmann adaogă: «Trebue să spunem 
Austriacilor că nu vrem să facem nimic înainte de a 
zonsulta pe Czernin». 

Horstmann insistă asupra timpului preţios ce se 
pierde; ca şi când sar putea să nu se piardă timp, când 
nu s'a fixat un plan, cum e cazul de faţă pentru Aliaţii: 
centrali, 

Ministrul Rizow dela Berlin publică un studiu asu- 
pra drepturilor istorice ale Bulgariei asupra Dobrogei. 
Insărrinez pe Mehedinţi să adune material asupra ches- 
tiunei. D-l Rizow pretinde : 1) încă o concesiune pe Ma- 
ritza față de Turci; 2) Macedonia; 3) o parte din Alba- 
nia centrală, pentru ca, Macedonia să aibă un «coridor» 
de eşire la Adriatica; 4) toată Dobrogea; 5) valea Ti- 
mocului, pretinsă bulgărească (!), spre a avea o legătură 
de fruntarie cu Ungaria. 
  

me paraît un peu fort. Je pose nettement la question de Yal- 
liance personnelle avec PEmpereur. Horstmann: C'est une idte 
chere ă Mr. Stere, mais 6videmment ce serait une bonne 
chose, ou Valliance personnelle avec un autre des princes: 
federes. Mais il n'y a rien ă agiter avant que la question po- 
lenaise ne soit 6lucidâe avec PAutriche. Et Horstmann 
ajoute: «Il faut dire aux Antrichiens que nous ne voulons rien 
faire sans avoir consult Czernin»! — Horstmann a insist$ 
sur le temps prâcieux qu'on perdait comme s*il y avait moyen 
de ne pas perdre du temps quand on ne ș'est pas fix6 un plan, 
comme c'est le cas pour les alli6s dans P'espăce. 

—-Le ministre Rizow de Berlin publie une âtude sur les 
droits historiques de la Bulgarie sur la Dobrogea. Je charge 
Mehedinţi de rassembler du matâriel sur la question. Mr. Ri- 
zow r6elame: 1) encore une eoncession sur la Maritza vis-ă- 
vis des Tures; 2) la Macâdoine; 3) une partie de l'Albanie cen- 
trale pour que la Macâdoine ait un «eorridor» de sortie ă la 
mer Adriatique; 4) toute la Dobrogea; 5) la vallee du Timoe soi-disant bulgare (!) pour avoir une liaison de frontiere avec- 
i Hongrie.
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Noi, noi trebue să pierdem eşirea la mare, dar Bulga- ria trebue să aibă eşire pe trei mări şi mai mult: aita spre Ungaria, motivată în mod cinie pe nevoile comer- țului ei exterior. 
9 Ianuarie, — Cum contele Ledebur a venit iar azi di- mineaţă să-mi vorbească de vorbele care-l miraseră, îi spun ceeace Beldiman mi-a, scris, Găseşte şi el propunerea, ciudată. Cu privire la aceasta îmi spune cât de mult îi displace fiul lui Beldiman: cum se poate ca un Român să zică că viața nu-i de suportat decât în Germania şi că se găseşte străin în România ?— Vorbind de unii domni, ca tânărul Lupu Kostake, Beldiman, ete. cari Şi-au a- runcat uniforma şi sau lăsat prinşi : -un ofiţer, zice a], nu le poate întinde mâna ! 

10 Ianuarie, — Nici-o veste dela Brest-Litowsk, T., F. F. e:redus la o pagină. Pare că lucrurile merg prost acolo. 
11 Ianuarie. — Mesagiul lui Wilson, foarte potrivit pentru politica generală are o înțepătură politică pen: tru Germani. E] zice limpede : Cu cine se vorbeşte ? Cu Ia 

Nous, nous devons perdre la sortie â la mer, mais la Bul- garie doit avoir sortie sur trois mers et en plus un ouloir sur la Hongrie, cyniquement motive par les convenances de son commeree extârieur! 
9 janvier. — Comme le comte Ledebur revient, ce matin, me parler des Propos qui l'avaient dâjă ttonnă. je lui dis ce 

main! 

10 janvier. — Aucune nouvelle de Brest-Litosk. Le Funkspruch est râduit ă une page. Ca doit aller tregs mal 
11 janvier, — Le message de Wilaon, au congres, trâs ac- commodant comme tenue gânrale, a une pointe politique trees incommode pour PAllemagme,. Le prâsident dit tres claire- ment: Avee qui cause-t-on? avea la majorit& du Parlemenţ
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majoritatea Parlamentului, care la 19 Iulie a votat că 
nu se caută cuceriri, sau cu minoritatea războinică care 
vrea să ţie teritoriile ocupate ale Rusiei ? 

Intr'adevăr, propunerile germane dela Brest-Li- 
„_towsk nu se potrivesc deloe cu programul «ohne Ero- 
„berung». — Dobrogea noastră e foarte interesată la lim- 
pezirea. acestui punct de program. 

— Mitilineu spusese lui Arion la Focşani, la 2 Ia- 
nuarie, că Parlamentul se deschisese numai pentru o zi 
pentru citirea Mesagiului şi a doua zi nu mai era în 
număr. Azi «Lumina» dă o depeşă din «Le Temps», a- 
nunţând că Parlamentul român nu poate funcţiona: ne- 
fiind în număr. Face să ai deputaţi în pensiune cu câte 
100 lei pe zi, şi, când sunt la Kerson, cu câte 100 ru: 
ble *). (Ceeace spusese colonelul Răşeanu lui Arion, la 
Focşani). | 

E de observat că discursul tronului nu face nici-o 
menţiune de armistițiu ! 

  

qui le 19 juillet a vote qw'on ne voulait pas de conquâtes, ou 
avec la minorit6 belliqueuse qui veut garder les territoires 
oceupâs de la Russie? | 

„Le fait est que les propositions atlemandes â Brest-Li- 
towsk ne cadrent guerre avec le programme «ohne Erobe- 
rung»! Notre Dobrogea est tr&s intâressâe ă la clarification 
de. ce point programmatique. 

— Mitilineu avait dit ă Arion, le 2 Janvier, ă Focsani, que 
le Parlement avait pu siâger juste un Jour pour lecture du 
message et que le lendemain il n'avait plus 66 en nombre. 

Aujourd'hui, la «Lumina» donne la d&pâche du «Temps» 
annoncant que le Parlement roumain ne peut sizer faute de 
Quorum. C'est bien la peine d'avoir les dâputes en pension ă 
raison de cent; lei par jour et, lorsque on les tienț â Kerson, 
â raison de cent roubles, (C'est, ce que le colonel Raşecanu a 
dit a Arion ă Focşani). 

Il est â remarquer que le discours du Trâne ne fait 
aucune mention de armistice! 

  

*) Notă, —- Autorul notelor nu știa atunci că cea mai mare parte din aceștia se plimbau sau trăiau confortabil cu familia, pe socoteala ţării, în ţările din apus, în Suedia, în Finlanda, în Ja- ponia...— V. Anexe, No... . lista acestor deputaţi. — LL,
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12 Ianuarie, — Ledebuy crede că diverginţele consta» tate la conducătorii din Bucureşti eu privire la Româ: 

schimbe dinasţia. 
— În oraş reîncepe Speranţa în reluarea negocieri- lor. Se află de altfel că dq. Frankfurter Şi comisiunea, de navigaţiune au fost reţinuţi în ultimul moment şi că ei cred. să plece peste două zile la Odessa. Semn bun. . — Un manifest socialist-maximalist e împărțit în oraş. De necrezut ! Dar cum se poate publica orice în vremurile acestea de cenzură ? 
— Ceai pentru Tulfe la Arion. Guvernatorul crede în pace, dar găseşte foarte periculos pentru. vecinătate 

că Carp e radios; a văzuţ pe Mackensen, care i-a spus 
12 janvier. — Le comte Ledebur croit que les divergences qu'on constate chez, les dirigeants de Bucarest au sujet de la Roumanie, viennent de ce que rsellemenţ PAlemagne n'a 

a 
A ne .plus chasser la dynastie, 

: — En ville on se reprend ă Lespârance et on croit d une reprise scrieuse des nEgociations, On apprend d'ailleurs que Mr. Frankfurter et la commis- sion de navigation ont 6t6 retenus â la derni&re minute et - qu'ils pensenţ, partii dans deux jours pour. Odessa. Bon sizne ! - 

.— Un manifeste socialiste-maximaliste est distribu6 en ville. Outrancier! Mais comment,. par ces temps de censure, peut-on publier ce qu'on, veuţ? 
— 'Th6 pour Tulft chez Arion. Ie Gouverneur croit ă la Paix, mais trouve trăs dangereux pour le Voisinage Lâtai „des choses russes. C. Arion me raconte que Carp est radieux: îl a vu Mackensen et Mackensen lui a promis que, sitâtţ la
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că îndată după facerea păcei cu Rusia, Moldova va fi 
atacată. Trist subiect de satisfacţie. 

13 Ianuarie. — Schenker se întoarce dela Viena. Imi 
comunică că Czernin a spus următoarele: Nu suntem. 
nebuni să mai omorâm oameni ca să luăm Moldova. 
(Imi reamintese că Mareşalul a spus la 1 Ianuarie că 
e totdeauna gata pentru un atac, dar n'a afirmat că va 
ataca şi desigur nu singur poate să decidă -de o astfel 
de acţiune), — şi gonirea Regelui şi a famihei sale nu 
e atât de uşor cât se spune. A goni o dinastie şi încă o 
dinastie Hohenzollern ! | 

— La Brest-Litowsk convorbirile au reînceput. 
Trotzki e un jucător tare. S'a căzut de acord de a nu 
se schimba locu] conferinței. — Ni se dă textul des- 
baterilor dela 10 Ianuarie, zi când Ucraina a fost re- 
cunoscută de toţi ca Stat independent şi admisă în parte la conferinţă. | e 

14 Ianuarie. — Anul nou al nostru. Afară de familii 
şi în vizite, nu ţi-ai da seama că e zi de sărbătoare. 
Multe prăvălii deschise. Câţiva băeţi cu sorcove şi în a- 

  

  

paix faite avec les Russes, on attaquerait la Moldavie. Triste sujet de satisfaction! 
13 janvier. — Schenken revient de Wien. Îl me fait dire 

que Czernin a tenu les propos suivants: Nous ne sommes pas 
fous de faire tuer du monde pour prendre la Moldavie. — (Je me souviens que le Marâchal m'a dit le premier janvier qu'il 
Stait toujours prât pour une attaque, mais n'a pas affirme& 
qu'il attaquerait et certainement il n'est pas seul ă dâcider 
d'une action pareille)—et- chasser le Roi de Roumanie et sa 
fami!'le west pas si facile qwon le dit. Chasser une dynastie 
et une dynastie Hohenzollern... ! 

A Brest-Litowsk les pourparlers ont repris, Trotzki est 
un remarquable ganteur; on est tomb d'accord de ne pas d6- 
placer le lieu de Ja confârence. On nous donne le texte des 
debats du di janvier, jour ou PUkraine acte reconnue, par 
tous, Etat indâpendant et a 6t6 admise comme partie âă la 
Confârence. 

- 
14 janvier. — Notre jour de P'An. Sauf dans les familles et les visites, on ne se donterait pas que c'est jour de fâte Beauncoup de magasins ouverts. Quelques petits bonshommes avec des «Sorcove» et la veille vers les dix heurs du soir, un
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jun pe la 10 ore un cor, Nimic din celelalte. Şi într'a devăr e mai bine aşa. Niei o fioare. 
Se pare că sa mai slăbit mâna, căci multe scrisori au sosit zilele acestea depe frontul român. 
— 'Tzigara îmi comunică că se retrage. In diferen: dul său cu Brociner acesta a obţinut prin O. K. M. re- formarea unei decizii a lui Militâr-Verwaltung, care pu- nea pe acest domn la locul lui. E] părăseşte Palatul şi aceasta mieşorând autoritatea sa, el părăseşte şi prefee- tura. El ţine să se ştie că face toate acestea din cauza unui ovrei ! 

15 Ianuarie. — Eri la dejun la Tiiltt sa anunţat de- wisia lui Kihlmann şi toţi se bucurau la guvernator. Aflu aceasta dela H orstmann, care pleacă mâine la Ber- lin. Candidatul războinicilor este d. von Hintze, până acum ministru în China, După Bellow şi Horstmann, e un intrigant, urât de toţi. — Se pare că vestea e falsă; Horstmann se bucură, căci se teme de un om nou pentru afacerile româneşti. Pentru prima dată, Horstmann îmi spune : Mă duc la Berlin ca să ştiu în sfârşit ce se vrea 
NI 

choeur. Rien des autres exhibitions et quemandages, Et c'âtait franchement mieux ainsi. Pas une fleur. Il semble qu'on ait rendu un peu la main, ear beaucoup de lsttres sont arrivâes ces jours-ci du front roumain, Tzigară me communique qu'il se rețire. Dans. son diffs- rend avec Brociner, celui-ci a pu faira râformer â PO. K.M. une dâcision de la Milităr-Verwaltung qui mettait le Mon- sieur & sa place. II quitte le Palais et ce fait diminuanţ son autorită, il quitte aussi la prefecture. Il tient â ce qu'on sache que cest un Juiţ qui le fait dâguerpir. 
15 janvier, — Hier, au dâjeuner de Tiltf, on annongait la d6mission de Kiihlmann et c'âtait de la jubilation chez le gouverneur. C'est ce que nous raconte Horstmann, qui part demain pour Berlin. Le candidat des guerriers est Mr, de Hintze, ci-devant ministre en Chine. Pour Bellow et Horst- mann, “est un intrigant, que tout le monde dâteste. Il paraît que la nouvelle est fausse. Horstmann s'en rEjouissait, car 
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privitor la România. Nu se mai poate urma pe tonul si- 
bilin. Voi întreba lămurit ce se crede de dinastie şi de 
Dobrogea. (Până aci, aceşti domni afirmau că au direc- 
tive precise : ce bine am făcut să rezist !). 

Am avut azi o convorbire privitor la cele ce-l rog 
să transmită la Berlin. Horstmann recunoaşte că eo 
imposibilitate de a se ajunge la pace sau la, abdicare prin 
armată. «Eu renunţ, e cu adevărat imposibil». (Tot sis- 
temul Beldiman e din fericire la pământ). 

— Li. austriace Fuchs dela O. K. M. merge la gra- 
niţă pentru schimbul de mutilaţi. A văzut pe Mitilineu, 
care lar îi rugat să mă vadă şi să-i aducă veşti. 1] rog 
să transmită că pacea cu Rusia, se încheie şi că dacă 
Regele vrea să-şi salveze dinastia, şi Dobrogea, nu trebue 
să piardă un moment pentru a, oferi pacea. 

Se anunţă oficial demisia lui 'Tzigara. 
— Raportul dela Brest-Litowsk foarte. interesant. 

Sa desbătut chestiunea, aprinsă a teritoriilor ruse ocu- 
pate. Duel neîntrerupt între Kiihlmann şi 'Trozki, şi a- 

  

mie. On ne peut continuer sur le ton sybillin, Et je demanderai 
-clairement ce qu'on pense de la dynastie et de la Dobrogea 
(jusaw'ă present ces Messieurs affirmaient avoir des direc- 
tives prâcises: comme j'ai bien fait de toujours tenir bon!) 

J'ai eu aujourd'hui une conversation au sujet de ce que 
je le prie de transmettre ă Berlin. 

Horstmann reconnaît que c'est! ume împossibilit; d'a- 
mener la paix ou Pabdieation par lParmâe: «j'y rennonce: 
c'est r6ellement impossible!» (Tout le systeme Beldiman est 
heureusement par terre), | 

— L'Oberleutenant autrichien Fuchs de O. KE. M. se rend 
sur la fronti&re pour conclure Pâchange des estropi6s. Il a vu 
Mitilineu qui Paurait pri6 de me voir et de lui rapporter des 
nouvelles. Je le prie de transmettre que la paix avec la Russie 
se conclue et que si le Roi veut sanver sa dynastie et la 
Dobrogea, îl ne doit pas perdre une minute pour offrir Ja 
paix, 

— On annonce officiellement la dâ&mission de Tzigara, 
— Le rapport de Brest.Litowsk est trăs interessant. On 

a d€battu la question ardente de territoires russes occupâs, 
Joute continuelle entre Kiihlmann et Trotzki et c'est ce der-
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„sta din urmă are dreptate în tot ce spune, ca drept pu- blie şi ca principiu de libertate. Dar generalul Hoft- mann nu s'a sfiit să amintească Ruşilor că se găsesc în raporturi dela învingători la învinşi. Chestiune foarte: delicată : întrun răsboi, care e momentul când o parte dintr'o ţară, voind să se desfacă, capătă calitatea de Stat independent ? — Pentru Germani deciziunile a nu ştiu cărei Diete locale, Camere de comerţ; corporaţii, ar fi constituit voturi suficiente ca, să atragă separațiunea țărilor în cauză şi ca să prejudece asupra anexării lor la Germania. Cu socoteala asta, cei 400 de Bulgari cari Sau întrunit la Babadag ar fi putut hotărî chestiunea Dobrogei. 
| 17 Ianuarie, — Nimic dela Brest-Litowsk. — Insă în «Berliner Tagblatt» se află o notă oficioasă ; Cancelarul menține punctul său de vedere că trebue tăiat seurţ în- cercărilor ruseşti de a lungi diseuţiunea şi că nu e vorba de evacuare sau de dreptul de a se pronunţa, asupra te- ritoriilor ruseşti ocupate, înainte de pacea generală. Si- tuaţiunea, e amenințătoare. Comisiile care trebuiau să 

  

des rapports de vainqueurs â vaincus.—Question trăg delicate; pendant. une guerre, quel est le momenţ oi une portion d'un pays, voulant se dâtacher, celle-ci aequiert la quali!& VEtat indâpendant? Pour les: Alemands, les dâcisions de je ne sais plus quelles di&tes locales, de chambres de ecommerce, de corporations de marehands auraient constitu des votes. 

pour prejudicier de leur annexion ă PAllemagne. A ce compte les 400 Bulgares, qui sa sont reunis d Babadag, auraient pu trancher Ia question de la Dobrogea. 17 janvier. — Rien n'est venu de Brest-Litowsk, Mais -it v a dans le «Berliner Tageblatt» une note officieuse: Je Chancelier maintieni son point de vue qu'il faut couper court aux essais des Russes de traîner en longueur la discus- sion et qu'il n'y a pas ă parler d'Evaeuation ou de droit de se prononcer pour les territoires russes occupts, avant la: paix generale. 
La situation est menagante.. 
De plus, les fameuses commissions qui devaieny se rendre 

1



302 NOTE POLITICE — 1918 

meargă la Odessa şi a căror plecare se anunţase din nou, 
Sunt iarăşi amânate pentru 8—10 zile. Jurnalul german 
anunţă demisia iui 'Tzigara. Deci, fapt împlinit! Azi 
dimineaţă surpriză neplăcută. Feldmaresalul trimite lui 
Prezan o telegramă cu privire la răul tratament ce ar fi 
suferi. prizonierii germani la Şipote. Mareşalul cere 
dreptul de a vizita taberele de prizonieri şi garanţii. 
Faptele denunţate, dacă sunt adevărate, sunt oribile. Din 
partea unui regim Brătianu totul e posibil, Chiar înainte 
de război, Şipote avea o reputaţie de speriat. Dar când 
ştim ce au suferit unii Români la Lamsdorf şi când sa 
văzut în ce stare se aflau prizonierii întorşi dela Mo- 
nastir !... 

Amenințarea de represalii e grozavă. Căci acum în 
urmă pentru asemenea cazuri, Germanii au anunţat că, 
în represalii contra Franţei, sau transportat 800 Fran- 
cezi din părţile ocupate în împrejurimile oraşului Kov- 
no, în toiul ernii. 

— O depeşă din Berlin anunţă că guvernul rus a 
arestat pe Diamandi şi Pa închis în fortăreața Sf. Pe- 

  

a Odessa et dont on avaitannonc ă nouveau le depart, sont 
remises ă huit ou dix jours. , 

— Le journal allemand enregistre la dâmission de Tzi- 
gara. Done fait accompli. ' 

— Ce matin, surprise dâsagrâable, Le Feld-Marâchal en- 
voie ă Prezan un tâlegramme au sujet du mauvais traite- 
ment qui aurait 6t6 inflig6 â des prisonniers allemands 4 

Sipote. Le Marechal relăme le droit de faire visiter les 
camps ef des garanties. Les faits dânoncâs sont horribles, 
s'ils sont vrais. De la part dun regime Bratiano tout est 

possible. Mâme avant la guerre, Şipote a eu une râputation 

affreuse. Mais quand on sait ce quw'ont souffert certains 

Roumsains â Lamsdort et quand on a vu dans quel tat se 

trouvaient les prisonniers revenus de Monastir!... 
La menace de reprâsailles est terrible. Car tout r6cemment, 

pour des ceas similaires, les Allemands ont annoncâ que par 

»eprâsailles contre la France on a transporte 800 Francais des 
departements occupâs dans les environs de Kowno! En plein 
biver! 

— Une depâche de Berlin annonce que le gonvernement 
russe a arrâte Diamandy et Va enfermă ă la forteresse Saint-
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tru şi Paul. Ca drept al ginţilor şi respect al imunităţi'or diplomatice e ceva nou — foarte vechi, 
18 Ianuarie, — Negocierile au luat o formă foarte strânsă. Germano-Austriacii au declarat de neprimit formulele ruse relative la teritoriile ocupate. Germanii spun lămurit că până la pâcea generală nu vor evacua. Am impresia că Ruşii vor ceda. 
O depeşă a lui Bussche, pe care mi-o comunică Praschma, anunţă că în urma unui demers insistent a] întregului corp diplomatic, Diamandi a fost liberat. Dar Ruşii au trimis guvernului român un ultimatum, prin care cer liberarea oamenilor arestaţi în Moldova, garanţii că faptul nu se va mai reînoi. şi pedepsirea vi- novaţilor, sub ameninţarea de a lua contra, României măsurile militare cele mai grave !... Depeşa e trimisă din Petrograd de către Mirbach ! 
După o depeşă Wolf, — tot prin Praschma-— Ruşii ar fi s-questraţ pe Rege şi ar fi proclamat revoluţia (9). Prima depeşă a junge... 
Situaţia noastră se înrăutăţeşte mereu, şi Praseh- ma mi-a dat să o înțeleg : fiece oră pierdută micşorează 

  

Pierre et Saint-Paul, Comme droit des gens etţ respect de Vinimunită diplomaţique, c'est du nouveau — tres. vieux, 

— Une depâche de Bussche, que me communique Prasch- ma, aânnonce que sur une demarehe pressante de tout le corps diplomatique, Diamandy a 646 relâchâ. Mais les Russes ont 

davie, des garanties que le fait ne se renouvellera pas eţ la punition des coupables, sous menace de prendre contre la Roumanie les mesures militaires les plus graves! La dâpâche est envoyte de Petersbourg par Mirbaceh! Aux termes d'une depâche Wolff — toujours par Prasch- ma — les Russes auraient sâqguestre le Roi et proclame la Revolution (?). La premiere d6pâche suffiţ î elle seule, Notre situation empire de plus en plus et Praschma me la fait sentir: chaque heure perdue diminue nos chances,
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şansele noastre, cu atât mai mult cu cât contactul pe 
froniinră nu le-a dovedit decât animozitate din partea 
Românilor, — Praschma, adaogă : Regele a avut o oca- 
ziune rară pacea tărăgănind, ca să nu profite de ea spre 
a veni cel dintâi să facă pacea: nu va mai putea, să se 
salveze. — Am găsit pe contele Praschma  dăscălit în 
sensul Hentsch-Horstmann : abdicare, regență, ete. A- 
ceşti nebuni îngreuiază din ce în ce soluţiunea... 

19 Ianuarie, — Gebsattel, care înlocueşte pe Horst: 
mann, îmi comunică o telegramă de la Mirbach din Pe-. 
trograd, care anunţă că Ruşii au ridicat pe Rege, care 
e pe drum spre a fi dus şi închis în fortăreaţa Petre şi 
Pavel. E atât de extraordinar, încât întreb pe Gebsattel 
dacă crede o astfel de veste ? — E] crede în exactitatea. 
faptului relatat de jurnalele de eri, adică că Ruşii au 
tăcut să sară în aer arsenalul de la Iaşi; sunt dar stă- 
pâni şi lovitura de care e vorba devine plausibilă. 

De altfel aflai motivul ultimatului lui 'Protzki. 
După agenţia din Petrograd, comitetul comisarilor po- 
  

d'autant plus que le contact sur la fronti&re ne leur a prouvă& 
que de Yanimosit6 du câte roumain. Praschma, ajoute: le Roi 
a eu une occasion rare, la paix ayant traîne en longueur, de 
ne pas saisir la balle au bond pour arriver le premier â îai- 
re la paix: il ne se sauvera plus. J'ai trouvâ le comte endoc- 
trin6 dans le sens Hentsch-Horstmann: abdication, r&gence, 
ete, 

Ces fous aggravent de plus en plus la soluțion... | 
19 janvier, — Bobotează. Temps merveilleuz. J ourm6e de 

„ Printemps. 
— Gebsattel, qui tient Ia "place de Horstmann, me commu- 

nique un tâlegramms de Mirbach qui, de Petrograd, annonce 
que les Russes ont enlev€ le Roi; que le Roi est en route 
pour 6Gire 6crou6 â la forteresse Saint-Pierre et Paul. 

Cest tellement stupâfiant que je demande â Gebsattel 
sil croit ă cette nouvelle? 

Pour lui, il eroit ă Pexactitude du fait donn6 par les 
Journaux d'hier, ă 'savoir que les Russes ont fait sauter 
Yarsânal de Iassy; ils sont done les maâîtres de Iassy et leur 
eoup devient plausible. 

D'ailleurs, on a le mot de Pultimatum de Trotzki, Se- 
lon YAgence tâlegraphique de Petersbourg, le comite des 
commissaires du peuple accuse les autoritts roumainea
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porului acuză autorităţile române de a fi interceptat hrana trimisă diviziei 43 ruse şi de a, fi desarmat al 194- lea reg. din divizia 49 şi arestat apoi comitetul reg. 195. După gazetele din Berlin, Diamandi nar fi fost arestat în noap.ea de 14--15, decât după ce guvernul român ar fi refuzat să pue în libertate pe maximaliştii arestaţi. 
«Djen» anunță. iarăşi că s'au confiscat vasele noas- tre — 16 — la Odessa. Numai două au putut să scape. Dacă un sfert din toate acestea e adevărat, ce pe deapsă pentru Rege şi pentru miniştrii săi! 
— Se pubi'ică la Petrograd tâte-va din documentele secrete : schimb de depeşi între Poklevsky şi Min. Af, streine. La 12 Martie 1916 Poklevsky cere autorizarea, care i-e dată, ca să remită 350.000 fr, lui Take Ionescu pen 'ru presă. Aprobarea e din 17 Martie. 
Când te gândeşti că aceasta se petrecea în Martie 1916 poţi judeca câţi bani a trebuit să treacă prin mâna lui 'Take Ionescu înainte de această dată ! Toată lumea 0 spunea : iată dovada. Ledebur este din ce în ce mai 
    

a d'avoir intercept& les aliments envoyâs ă la 43-me division russe et d'avoir d6sarmâ le 194-me râgiment de la 49-me di- vision et arrâts ensuite le comite du râgiment 195. 
Selon les jonrnaux de Berlin, Diamandy n'aurait 6t6 ar- râte dans la nui du 14 au 15 janvier quw'aprâs que le gouver- nement roumain eât refuse de mettre en libert€ les maxima- listes arrâtes. 
Le «Dijen». annonce aussi aw'on s'est saisi d6 tous nos bateaux — au nombre de seize — ă Odessa. Seul deux na- vires sont parvenus ă se sauver, - 
Si le quart de ţout cela est vrai, quelle punition pour le . Roi et pour ses ministres! 
— On publie ă Petersbourg quelques-uns des documents secrets: Eehange de tâl&grammes entre Poklevsky et le mi- nisfre Affaires Etrangăres. Par une depâche du.douze mars 1916, Poklevsky demande Vautorisation, qui lui est accorde, de remettre 350.900 franes ă Take Ionescu pour la presse. L'approbation est du 17 mars. 
Quand on pense que ceci est de mars 1916, on juge com- bien d'argent a dă passer par les mains de Take, antârieu- vement ă cette date. "Tout le monde le disait: voilă la preuve. 
— Ledebur est de moins en moins enchant6 de Vattribu- 

20



306 NOTE  POLITIUE — 1918 

puţin încântat de atribuţia Poloniei în. sfera austriacă. 
-— Polonia va fi centrul de atracţie al Poloneziior din 
Posen; ea va, voi eșire la mare: două puncte de dis- 
cordie cu Germania. — Polonia va da precădere eiemen- 
tului slab din Austria: neliniște pentru Imperiul austriac. 
De. mult el a scris şi a insistat ca Polonia să fie dată în 
sfera Germaniei şi România celei austriace ; — lucru 
foarte natural. | 

Pentru el indiferența Moldovei pentru pace ridică 
Dinastiei orice şansă de a.fi menţinută. — Un oarecare 
Lidji-Lidschiew, jurnalist care sa dat drept core:pon- 
dent al lui «Deutsche Balkan-Zeitung» şi care de fapt 
reprezintă pe <Utro şi Dnewnik» a alcătuit cu părți din 
două conversațiuni avute cu mine un interview, pe care 
nu mi la comunicat şi în care mă face să spun enormi- 
tăți. Brăn'şteanu m'a prevenit; am -seris generalului 
Tantiloff care se eschivează ; am pus pe Kiriacescu să-i 
serie că-l 'voiu desminţi; în fine Gebsattel a avut genti- 
letea de a telefona la Sofia pentru a preveni a nu se da 
nici o importanţă acestei publicaţiuni. Cad totdeauna în 
cursă; las uşa mea prea, deschisă. 
  

tion de la Pologne ă la sphtre autrichienne. La Pologne sera 
le centre d'attraction pour les Polonais de Posen; elle voudra 
la sortie ă la mer: deux sujets de discorde avee YAllemagne,. 
La Pologne donnera de la prâpondârance aux 6l6ments slaves 
de VAutriche: source de soucis pour l'Empire, | 

Depuis longtemps il a erit et insist6 pour que la Pologne 
făt lais+6e ă la sphăre allemande et la Roumanie ă la sphere 
autrichienne, ce qui 6tait tout naturel. 

Pour L-edebur, Pindiffârence de la Moldavie ă chercher 
la paix enlăve ă la dynastie toute chance d'âtre maintenue. 

— Un sale petit journaliste, qui s'est donn€ pour corres- 
pondant de la «Deutsche Balkan-Zeitung» de Sofia et qui 
râellement represente P«Outro» et le «Duoewnik», a construit 
avec les bribes de deux conversations qui'il a eues avec moi, 
une interview, qu'il ne m'a pas communiguse et dans laquelle 
il me fait dire des Enormitâs. Branișteanu m'a averii; j'ai 
cerit au genâral Tantiloff qui se dâfile; je lui ai fait crire 
par Kiriacescu que je le d&mentirai; enfin Gebsattel] m'ayant 
prevenu, il a eu la gentillesse de tâl&phoner â Sofia pour 
pr6venir qu'on n'eât pas ă faire cette publication 

Je tombe toujours dans le panneau et je laisse ma porte 
trop ouverte! Mon youpin s'appelle Lidschiew (Lidji).
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20 lanuare, — Li. Fuchs a adus scrisori de la gra-: niţă unde s'au întâlnit din nou pentru schimb de. pri- zonieri. Dintr'o scrisoare a D-nei Lahovary către D-na Z. Souizo, din ajunul anului nou, seară pe care Curtea a petrecut-o la D-na M. Cantacuzino. rezultă că cercurile Curţei judecă situaţia «dramatică». 
Veşti oficia e - anunţă expulzarea, — e vorba, cred, de remiterea pasportului — lui Diamandi; confiscarea; valorilor depuse de Statul nostru la Banca Imperiului şi trimiterea de regimente credincioase de artilerie pe frontul Moldovei. 
21 lanuare, — 'Toată lumea, afară de gazete, a aflat de marile greve din Austria; de turburările din Gratz 

şi de o revoluţie la Praga. Aflu acestea de la Aberkorn. 
Vorb'nd cu baronul Welzer de aceste fapte, el ex: clamă : «Ach, diese T'schechen !» | 
Apariţia Bavariei Ja  preliminările dela Brest-Li- 

towsk e judecată aci ca întărirea elementului civil faţă de cel mili'ar. 
| 

— George Ionescu, fostul primar a] Ploeştilor, îmi 
conf'rmă că în ajunul intrării Germanilor. la Ploeşti 
    

20 janvier.—I'Oberleutenant Fuchs a rapports des lettres de la fronti&re roumaine oă Pon sest de nouveau rencontre nor 6change de prisonniers invalides. D'une lettre de Simki â Ă 7o6 Soutzo, veille de PAn, soirâe que la Cour a pass6e chez Marusea Cantacuzâne, il râsulte que les cercles de la Cour jugent la situation «dramatique». 
Mais des nouvelles officielles annoncent Pexpulsion — îl s'agit, je suppose. de la remise des passeporty — de Diamandy; la confiseation des valeurs dpos6es par notre Fitat â la Banqve de Empire et Penvoi de râgiments d'artil- lerie fidles sur le front de Moldavie. 
21 janvier. — 'Tout le monde. sauf les journaux, ont la nouvel'e de grandes greves en Autriche, de troubles & Gratz ei d'wne revolution ă Prague. C'est Aberkorn qui a donn6 ce tenseignement. En causant avec le baron Welzer de ces faits, îl fa't: «Ach, diese Tschechen!» | | L'apparition de la Bavicre aux prâliminaires de Brest- | Litowsk est juge ici comme le renforcement de /'6l&ment | c'vil vis-ă-vis du militarisme, 

„_—Georges Ionescu, ex-maire de Ploeşti, me confirme que. la veille de Pentrâe des Allemands â Ploeşti, le «x&nâralissime»
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«generalisimul» Iliescu, împreună cu locot. Cireşeanu şi 
cu femei au făcut chef «cu taraf de lăutari», — De di- 
mineaţă, Marţi, a plecat cu tovarăşii în automobil, spre Buzău; Mercuri Germanii ocupâu Ploeştii. — Povestire 
textuală. 

22 Januarie, — Constituanta, rusă a ţinut abia, câteva, 
ceasuri. La, 19 trebuia să se întrunească ; maximaliştii: 
în minoritate. Sa început prin mitraliarea unei mani- 
festaţii pro-constituantă şi. după alegerea, lui Cernow ca; 
prezident, Trotzki-Lenin au disolvat-o. Oamenii aceia. 
nu se încurcă în serupule.... 

Poate atenţiunile plenipotenţiarilor sun pentru: 
Ucraina. Austriacii par cei mai încântați; Ledebur mi-a. 
mărturisit-o şi e foarte fireso, In faţa unei delega-. 
țiuni de lucrători, primul ministru von Seydler a decla- 
rat că «negocierile cu Ucraina sunt foarte înaintate şi- 
lasă să se întrevadă o soluţie satisfăcătoare apropiată». 

— Ca urmare la nota de la 19 se dă. după documen- 
tele ruseşti publicate, o listă de subvenţiile acordate: 

  

iliescu a fait la noce avea le leutenant Cireşeanu (ex-inspee-. teur agricole—dit-il) et des femmes «cu taraf de lăutari». Des. le mardi matin, 7 heures, il est reparii avec sa compagnie, en auto, pour Buzău. Le mercredi les Allemands oceupaient. Ploeşti. Râcit textual, 
22 janvier. — Za Constituante russe a dur6 juste quel-- ques heures. Le 19 elle devait se r6unir; les maximalistes en: 

minorite. On a commencâ par mitrailler une manifestation pro-constituante et, aprâs 6leetion de Czernow comme pr$- sident, Trofzki-Lânine Ponţ dissoute, Les scrupules n'em- barrassent pas ces gens-lă, 
— Toutes les attentions des plânipotentiaires sont pour: PUkraine. Les Autrichiens en paraissent le plus enchantâs; Ledebur me Ya avous et est tres naturel. Devant une dâlâga- tion des onvriers, le premier ministre von Seydler a fait a. 

Wien un expost: « Relativement aux negociations avec la râ- publigue Ukrainienne, le gouvernement impârial et royal est dans lagrâable situation de pouvoir communiquer que ces. pourparlers sont forţ avancâs et laissent entrevoir une solu- tion satisfaisante rapprochee». 
— En continuation de la note rapportâe le 19 janvier, on: donne, d'apres les documents russes publi, ung liste des.
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unor ziare românești. La 13 Iunie 1916, Poklevsky cere printre altele 50.000 ruble pentru «La Roumanie», 2a- zeta personală a lui Take Ionescu. *). Ceeace nu împe- dică — după'câte spune d. Hornick, de curând înapoiat din Moldova — că acest ţicălos, prin scrisoare deschisă publicaiă în «Evenimentul» dela Iaşi — Mai 1917 — m'a acuzat de a fi primit două milioane de lei dela Germani Şi că ar fi şio chitanţă a mea în dosarul Giinther. Lascar Antoniu a răspuns cu violenţă prin presă şi a somat pe Take Ionescu să producă piesa. — Acesta s'a dero- bat şi afacerea a rămas înmormântată, 
— D- Hornick mi-a semnalaţ într'o lungă expune- re. purtarea, nedemnă a unui 14, Mamulea, care a exero- cat sume însemnate internaţilor. Trimis judecăţei în faţa unei curţi marţiale, sentința sa amânat până se vor putea âsculta martorii refugiaţi în România ! Zelul in- 'ehisitorial al consilierului Eftimie Antonescu şi 'Teodo- escu, prezident la Piteşti, sicari ai lui Vintilă Brătianu! — Triburialele de la Huşi şi de la Botoşani au pronun- 

'subventions accordâes ă certains Jourmnaux roumains, Le 13 Juin 1916 Poklevsky demande, entre autres, 50.009 roubles 

  

“Ce qui n'empâche, ă, ce que me rapporte Mr. Hornick, r6cem- ment rapatri€ de Moldavie, que ce îorban, par lettre ou- verte -insârâe dans P«Fivenimentul» de Iassy, en mai 1917, m'a aceusâ d'avoir recu deux millions lei de PAllemagne et qu'il existait une quittanee de ma main frouvâe dans les pa- piers de Giinther. Lascar Antoniu a rpondu avec vivacit6 dans la presse et a somme Take Ionescu de produire un eliche€ de la pi&ce. Celui-ci a repondu par un dilatoire, Et Vaffaire est restte enterre, 
Mr. Hornick, dans un long expost, m'a signal6 la conduite ignoble d'un lieutenant Mamulea, qui a ex- torqu des sommes considârables aux internâs ; — mis sous jugement devant une cour martiale, la sentence a 86 remise jusav'ă ce qu'on puisse entendre des t&moins r6fugits en Roumanie! Le zăle inguisitorial du conseiller Eftimie Anto- nescu et du prâsident de Piteşti, Teodorescu, sicaires de Vin- tilă Bratiano! Les tribunaux de Huşi et de Botoşani ont aussi 

*) V. Anexe, No, 
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„fat de asemenea condamnări pentru spionaj, dar atât 
de scandaloase încât Curtea de la laşi. le-a reformat «de 
plano». , 

— Seara, ora 9.— Arion a fost tot timpul întreprins 
„de fratele său (Virgil), în numele lui Hentsch. Se cere o 
„acţiune în sensul de a se provoca o propunere de pace şi, 
lucru caracteristie nu mai e vorba de a se goni dinastia. 

La primirea vestei cu arestarea Regelui, sar fi 
spus: «Trebue să se protesteze contra unui asemenea 
atentat.» — Pare sigur că nu se mai ţine seamă de pa- 
cea cu bolşevicii. S'ar dori să intrăm în vorbă cu Mol- 
dova. şi chiar cu guvernul; ceillaţi zic : cu guvernul şi 
cu armata. Arion mă înştiinţează că mi se va vorbi 
„Poate zilele acestea... — Carp ostil ori-cărei propuneri, 
dar, Arionii cred, nu ireductibil 

23 Ianuarie, — De două zile jurnalele austriace lip- 
sesc. Mişcările din Boemia ar putea fi o explicaţie a fap- 
tului. Popescu (N. Fr. Pr.) crede că între Unguri. şi 
Austriaci coarda este foarte întinsă. Acelaşi lucru între 
Unguri şi Germani. Germania este atacată chiar în Par- 
lament. Popescu pretinde că Boecklin von Boecklinsau, 

  

„prononc6 des condamnations pour espionnage A tel point 
scandaleuses que la Cour de Iassy les a râformâs de plano. 

—- Le soir, 9 heures. Arion a 616 constamment pouss& par 
son îrtre au nom de Hentsch. On demande une action dans 
le sens de provoquer une proposition de paix et, chose r& 
marguable, il w'est plus question de chasser la Dynastie. 

Lors de la nouvelle de Varrestation du Roi, on aurait 
dit: «Il faudra protester contre un pareil attentat». Il sem- 
ble certain qu'on ne compte plus sur la paix avec les bolt- 
scbeviques. On voudrait que nous prissions langue avec la 
Moldavie — et mâme avec le gouvernement; les autres di- 
sent: avec le gouvernement et Parmâe. Arion m'avertit qu'on 
me parlera peut-âtre ces jours-ci.., Carp, hostile ă toutes ces 
propositions, mais pas irr6ductible, eroient les Arion, 

23 janvier. — Les journaux autrichiens font depuis deux 
Jours dâfant, Les &meutes de Bohăme pourraient bien expli- 
quer le fait Popescu (Neue Freie Presse) croit qu'entre Hon- 
g&rois et Autrichiens la corde est trâs tendue. De mâme entre 
Hongrois et Allemanăs, D'Allemagne est attaquâe dans le Parlement mâme. Popescu prâtend que Boecklin von Boeklin-
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care este plenipotenţiar militar la Budapesta, a fost com- 
plect devastat; ofiţeri germani au fost loviți şi poliţia a 
sosit totdeauna prea târziu. (Ştirile lui Popescu trebuese totdeauna primite sub beneficiu de inventar. 

De fapt Weckerle a primit o de 'egaţie de muncitori 
cari au cerut în mod imperativ ca să se dea plenipoten- țiariior Monurhiei instrucţiuni «pace -fără anexiuni». 
Aviz Germaniei. 

Arion revine să mă vadă la Crucea Roşie. E] trehue 
să vadă pe Hentsch în compania lui Lupu şi-a lui Vir- Sil. I-am spus că aşi fi preferat să fie singur. I-am re- 
comandat să nu se angajeze cu nimic ; că în toate ca- 
zuriie nu aşi accepta să caut a vorbi “cu armata peste 
capul Regelui şi al guvernului. 

Se pare că sau rupt tratativele de pace între Ruşi şi Ukranieni. Schwalbe îmi spunea de Marţea trecută că 
la Galaţi Ruşii se băteau cu Românii. In cele din urmă se află că 3200 de Ruşi s'au retras spre frontul german şi s'au lăsat desarmaţi. Au predat armele, 20 de tunuri şi 1200 de cai. Iarea îmi povesteşte că Germanii au tre- 
ia N II 

sau, qui est pl6nipotentiaire militaire ă Budapest, a touţ eu dâvast6 chez lui;: des offieiers allemands ont ât€ frappâs et la police est venue trop tard, Les nouvelles de Popescu sont toujours sujettes â eaution. De fait, Weckerle a recu une dâlegation des ouvriers qui onţ imperativement demand6 qu'on donnât aux plEnipotentiaires de la Monarchie des in- structions: «Paix sans aunexion». — Avis ă VAllemagne! — Arion repasse me voir Croix-Rouge, Il voit Hentsch en compagnie de Lupu eţ de Virgil. Je lui ai dit-que J'aurais pr6f6r6 qu'il fât saul, Je lui ai recommandă de ne S'engager ă rien; qus dans tous les eas je n'acceptais pas de chercher -A caiiser avec Parnie par-dessus la tâta du Roi et du gou- vernement. _: ...- Dă — II semble qu'il y ait rupture entre  Russes ei Ukrai- niens pour les pourparlerg de paix, 
— Mardi, dâjă, Schwalbe me disait qu'on se battait ă Galaţi entre Russes eţ Roumains. On finiţ par 'apprendre aw'apres luţie, 3200 “Russes se sont retires vers le front alie- mand -et se sont fait desarmer. par ceux-ei. Ils ont livr6 des aimes, des canons '(20)-et des chevaux (1200). Iarea me ra- “conte que les Allemands ont dâ recueillir les bless6s russes; 
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buit să ridice răniţi ruși; Carp adaogă că Ruşii au adus 
cu ei şi Români — 1000 — pe cari. Germanii i-au pus 
imediat în libertate. Faptul a fost confirmat de. către 
“Gazeta Bucureştilor» din 26 lanuarie. 

24 Ianuarie, — Iarea, dela Buzău: Au fost conferin- 
țe politice la Stere. Sunt stăpâniţi tot de aceeaşi temă, a 
unei acţiuni. Ar voi să aibă părerea, mea. Răspund ca 
atât timp cât nu voi avea o precisiune privitor la Do- 
brogea, nu mă leg la n:mic. Iarca e de aceiaşi părere. 
Stătuesc să se aştepte întoarcerea lui Horstmann. 

Arion a vorbit mult timp cu Hentsch, în pre- 
zența lui Lupu şi a lui Virgil Arion, Lupu Kostake a 
bătut câmpii şi mai ales a atacat cu tărie pe liberali. — 
afară de chestiune, bine înţeles. (Pe de altă parte știu 
de la el că proprietatea lui de la Bârlad e: păzită şi că i 
s'a plătit recolta în Moldova cu 3200 lei vagonul !) 

Schimbare complectă în chestiunea dinastică : «în in- 
teresul superior al principiului monarchie ameninţat, de 
Ruşi, nu mai poate fi vorba de a se detrona o dinastie». 
— Arion face să se observe că totdeauna, afirmarea a: 

  

Carp ajoute que les Russes avaient amenâ aussi des Rou- -mains —- 1009 —, que les Allemands les ont aussitât mis en liberte (le fait confirm par la «Gazeta Bucureştilor» du 26 
3anvier), 

24 janvier. — Iarea de Buzău. Il y a eu confârences po- litiques chez Stere: C*est toujours le theme d'une action qui 
les agite, Ils veulent avoir mon avis. Je rponds que tant 
que je maurais pas une prâcision au sujet de la Dobrogea, 
Je ne m'engage â ien. Iarea partage' cet avis. Je conseille attendre retour de Horstmann. 

— Arion a longuement caus6 avec Hentsch en prâsence de Virgil et de Lupu. Lupu a divaguâ et surtout a chargâ â fond de train sur les liberaux, — hors de propos bien enten- du. (En attendant, je tiens de lui que sa propriâte de Bârlad est protâgte et qu'on lui a pay6 sa recolte en Moldavie sur le piad de trois mille deux cent lei le wagon!). 
Changement ă vue complet dans la question dynastiqne. «Dans Pintârâ supârieur du principe monarehiq"e menacâ 

par les Russes, î7 ne peul p'us tre question de ddtrâner une Dynastie». Arion a fait remarquer de suite que c'est du câtâ
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cestei excluderi ca condiţie esenţială, venea din partea lui. Hentsch... — Răspuns : Această condiţiune era pusă, în interesul Românilor (2). Deci sar putea lua contact cu Regele sau la nevoe cu Regele şi guvernul său, Hentseh propunea o Scrisoare către Rege, pe care ar semna-o, notabilii, sau Carp şi Marghiloman. 
A doua condiţie ridicată de Arion: Integritatea, <probabilă» a teritoriului, Berlinul ar decide de acea- sia; dar e aprope sigur, Germania având nevoe de o Românie tare. De altfe] Czernin cu programul său de pace fără anexiuni, ar fi prins în propria lui plasă şi ar fi ţinut să ajute România contra Bulgariei. Au vorbit de asemenea de posibilitatea de a, lua Basarabia. Oca- ziune foarte ademenitoare. Ajutorul german pe cât e cu putinţă nu ar lipsi. Nu poate garanta concursul Austriei care vrea pacea, nici al Bulgariei care pretin: de a fi încheiat «pacea, ei» si care se face că nu mai mişcă. In sfârşit Hentsch crede că Regele e confiseaţ de Brătianu. De aci avantajul care ar fi de a vorbi şi cu „Regele şi cu ministru] său, de odată, spre a-i da curaj. 
a NI 
Hentsch que venaiţ toujours Paffirmation de cette exclusion comme une eondition essentielle... R&ponse: C'est dans Pintâ- rât des Roumains qwon posait cette condition (21). Done -Cest avea le Roi et au besoin avec le Roi et son gonverne- ment qu'on pourraiţ prendre contact. Hentsch proposait une lettre au Roi qne signeraient les nutables, ou Carp et Mar- 

A peu pres sâr, PAllemagne ayant besoin d'une Roumanie forte. D'ailleurs, Czernin avec ses programmes de paix sans annexions serait pris dans ses propres filets et serait tenu d'aider la Roumanie contre la Bulgarie. Ils ont parl6 aussi 

ne manquerait pas Il ne peuţ garantir le concours de PAu- triche qui veut la paix, ni de la Bulgarie qui prâtend avoir “onelu «sa paix» et qui fait mine de ne plus bouger. 
Enfin Henţseh croit que le Roi est contisqu par Braţia- no. De 1ă, Vavantage qu'il Y aurait ă causer avec le Roi eon- - dointement avee son ministre pour lui donner du courage.
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Rapoartele secrete adaogă. că pretutindeni bandele ru- 
seşti sunt în conflict cu armata română care vrea să-i 
de.:armeze. 

Intreb pe Arion: Dar Carp ? — Chestiunea a fost. 
pusă. Lupu K. s'a grăbit să spună că Carp va primi 
fiindcă va erta pe Rege în interesul superior ai luărei 
Basarabiei; Virgil Arion sa arătat mai sceptic. 

Hentsch a mai expr.mat dorința ca această operă 
să se facă şi cu liberalii şi. Arion chiar, pentru a-i prinde, 
a citat numele lui Poenaru-Burdea dr. Stoicescu ete. 
La aceasta, opunere straşnică a lui Lupu, care vedea 
deja apărând numele lui Stere. — Astăzi Ja 11 Lupu 
Lostake trebuia să aducă răspunsul lui Carp. - 

Am întâ nit pe Carp.la 12. dl întreb dacă Lupu i-a 
făcut comunicarea. Carp : «Răspunsul: meu a fost hotărât 
negativ. Eu nu pot face pacea în numele acestui guvern : 
deci n'am de ce să stau de vorbă cu el. Şi dacă e de tra: 
tat cu Regele sau cu armata. aceasta so facă Germa- 
nia», — Eu: Dar chestiunea dinastică ? — Carp: «Ei 
nu vor avea dinastia (cari «ei» ?), după cum Bulgaria 
nu va avea Dobrogea ; aceasta o garantez. Tu vei face 
  

Les rapports secrets ajoutent que partout les bandes rus- 
ses sont en conflit avec larmâe roumaine, qui veut les desar- 
mer. Moi ă Arion: Et Carp? — La question a &t6 pos6e. Lupu 
s'est empress6 de dire que Carp acceptera, parce qu'il pardon- 
nera au Roi dans lintârât supâreur de prendre la :Bessa- 
rabie; Virgil s'est montr plus sceptique. Hentsch a encore 
exprim le J6sir que cette oeuvre se fasse aussi avec les 
libâraux et Arion a mâme, pour amorser, cit6 Poenaru-Bor- 
dea, le docteur Stoicescu ete. Lă-dessus, opposition furibon- 
de de Lupu qui voyait dâjă joindre le nom de Stere. 

Aujourd'hui, 11 heures, Lupu devait porter la râponse 
de Carp. 

” — Rencontrâ Carp ă midi. Je lui demande si Lupu lui & 
fait la communication. Carp: «Ma r&ponse a 6t6 nettement 
n€zative; moi je ne puis faire la paix au nom de ce gouver- 
nement; done je. n'ai pas ă canser avee lui. Et sil sagit de 
tra; ter avec le Roi ou Parme. c'est ă PAllemagne ă le faire». 
— Moi: Mais la question dynăstique? — Carp: «Ils w'auront 
pas la dynastie—(qui «ils»?)—de mâme qua la Bulgarie maura 
pas la Dobrogea: ca, je le garantis. Toi, tu feras ce que î:x



„NOTE POLITICE — 1918 315 

ce vrei. Cu mine e inutil să se mai vorbească, cu atât mai mult cu cât Hentsch a pretins mereu că nu exprimă decât opinia, lui personală, cu care n'am ce face», 
Rămâne de văzut acum cum va face Hentsch ra- portul său la Berlin, căci totdeauna a fost vorba în con- ferinta de eri că Berlinul trebuie să ratifice. 25 lanuarie, — Timp umed, dar dulce. Eri a fost mi- nunat. Biata lume a avut 10—12 ziie bune. Criza încăl- zitului e ori cum mai mică ca anul trecut. 
— C. Arion e în curent cu refuzul lui Carp. Virgil Arion era mirat şi furios. Costică Arion a spus că de sigur eu voi merge înainte, dacă mă pot înțelege cu Ber- linul. | 
— Declaraţiile lui Ozernin, delegaţiunilor, foarte ac- centuate pe tema : nici cuceriri, nici despăgubiri. E o frază pe care nu o pricep de loc: «Dacă Ruşii ne cer. ce- siuni de teritoriu...» războiul va continua. Nimeni nu ştie despre cereri de acest fel. Ori se consideră teritoriile. o- cupate ca. achizițiuni făcute ? Trebue de văzut textul exact peste două zile. De'egaţiunile fuseseră convocate 

  Veux. Avee moi, inutile de causer, d'autant que Hentseh a “eonstamment prâtendu qu'il n'exprimait que son opinion personnelle et je n'ai qw'en faire». - „.. — Reste A savoir maintenant comment fera Hentsch son rapport a Berlin, car, toujours, îl a €te question dans la. con= ference dhier que Rerlin devait ratifier. 
25 janvier, — Temps humide, mais douzx. Hier il fât mer- veilleux. Le pauvre monde a eu dix ă douze jours de râpit. La crise du chauffage est tout de mâme de beaueoup moin- 'dre que lan dernier, 
— Costică Arion, au courant du refus de Carp. Virgil en. €tait estomaguă et furieux, Costică a dit que certainement: -moi jirai de Pavant si je me puis entendre avee Berlin. Los dâelarations de Czernin, aux dâlegations, ultra-ae- centues sur le tltme pds de conquttes, ni indemnitâ, 1] Ya "une phrase que je ne comprends guâre: «Si les Russes nous 'demandent des cessions de territoire....» la guerre conti- nuera. On n'a pas connaissance de demandes de ce genre. :Considăre-t-on les territoires occupâs comme des acquisitions d6jă faites? [1 faudra 'Voir le texte exact dans deux jours, -Les dâl&zations (la commission des Affaireg Etrangâres) avaient 6!6 convoquses ad-hoc pour hier, 24 janvier.
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ad-hoc pentru eri. — Noui greutăţi pentru pace: ruptură 
între maximalişti şi Ucranieni, | Depeşi din Praga anunţă încetarea grevei (a-se ceti: turburări) şi reluarea lucrului, 

— CO. Iarea a venit să-mi declare că se pune cu to- 
tul la dispoziţia mea. Stere nu-i zice nimic: îl crede in- capabil să formeze un partid. arca are o notă perso- nală violentă contra lui Brătianu. | 

26 lanuarie.—Avem textul discursurilor Cancelarului şi al lui Czernin. Amândoi răspund lui Lloyd George şi mai ales lui Wilson; cu ei se mai discută: Franţa e ignorată şi Italia nu e citată decât ca să i se dea un a- vertisment. Decadenţa latină ! 
Cancelarul refuză să se pronunțe în chestiunea bel- 

giană cât timp. Antanta nu va fi declarat că integrita» tea teritoriilor aliaţilor centrali nu mai e pusă în discu- 
ție. In acelaş subiect, Ozernin, tot atât de categorie, a avut chiar o frază fericită: nu vrea, luând obliga- ţiuni uniiaterale, să servească de societate de asizurare pentru acei cari se rezervă să continue războiul, relativ, 

    

— Nouvelles aifficultes pour la paix: rupture entre ma- ximalistes et Ukrainiens. 
— Des dâpâehes de Prague annoncent la cessation de la grăve (lire: troubles) et la reprise du travail. 
— C Iarca est venu faire sa d6elaration qu'il se mettait absolument ă ma disposition. C. Stere ne lui dit rien: i] le croit incapable de former un parti. Iarea a une note per- sonnelle violente contre Bratiano. 
26 janvier. — On a le texte des diseours du Chancelier et de Czernin. Les deux râpondent ă Lloyd George et surtout A Wilson; c'est avec eux qu'on discute; on ignore la Franca, et Vitalie n'est citâe que pour lui donner un avertissement, "C'est la dâeadence latine! 
Le Chancelier refuse de se prononcer sur la question 

belge tant que V'Entente maura pas dâclarâ que Pintegrile des territoires des alliâs n'est plus mise en discussion. Sur le mâme sujet, Czernin a 6t6 tout aussi eatâgorique: il a m6me eu une phrase heureuse: il ne veuț pas. en prenanț des 
engagements unilatâraux, servir de sociâte d'assurances pour ceux qui se râservent de continuer la guerre relative- ment sans risques,
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tără, riscuri. Foarte comentat apelul către Wilson: «Austria şi Statele Unite sunt cele două puteri ale că- Tor interese sunt cele mai puţin în conflict. Această stare sugerează chestiunea dacă un schimb de vederi în- tre aceste două Staţe n'ar putea fi punctul de plecare al unei discuţii împăciuitoare între acele din celelalte State, care n'au intrat încă în vorbă asupra păcei». — Discursul sfârşeşte cu priviri asupra situaţiei interne, care dove- dese că a fost foarte serios turburată, 
A doua zi Kiihlmann (29) a vorbit la rândul lui. Un pasagiu ne priveşte direct: «Pacea cu Ucraina va pune pe masă problema românească, După pace şi după retragerea din Moldova a trupe.or ucraniene, România nu va mai putea rămâne izolată faţă de voinţa de a face pace arătată de Puterile centrale». 
27 lanuarie. — Ziua Impăratului : paradă pe piaţa Cercului Miliţar. Mareșalul a ţinut o cuvântare, auzită din toate părţile pieței. Mulţime mare. 
28 Ianuarie. — Vizita d-rului Guillermin. delegat elveţian pentru viz'tarea prizonierilor germani în Ro- 

PI Tres comments Pappel adress6 ă Wilson: VAutriche-Hon- grie et les Etats-Unis sont, dans les groupes des Etats en guerre, les deux Puissances dont les intârâts arrivent le: 
de vues entre ces deux Etats ne pourrait pas âtre le point de dâpart d'une discussion: coneiliante entre ceux des autreg.. Etais, qui ne sont pas encore entrâs en discussion relative- ment ă la paix. 

Le discours finit pas des considârations sur la situation int6rieure qui prouvent qu'elle a 6t6 tr&s s6rieusemenţ, trou- blee. Le lendemain (25), Kiihlmann a parl€ ă son tour. Un pas- sage nous concerne direetemenț: “La pâix avec PUkraine mettra sur le tapis le prouleme roumain, Apres la paix eţ apres la retraite de Moldavie des troupes  ukrainiânnes, la Roumanie ne pourra plus rester isolâo vis-ă-vis de la volont& de faire la paix que marguent les puissances cen- : trales>. 
27 janvier. — Jour de fâte de Plimpereur. Parade place du Cerecle Militaire. Le Marâchal a fait une allocution qu'on en- - tendait de tous les coins de la place, Foule considârable, 28 janvier, — Visite de Mr, le Dr. Guillermin, - d6'6gu6 Suisse pour la visite des Prisonriers allemands en Rouma-
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mânia. Recunoaşte că pretutindeni convențiile dela 
Haga au fost. violate şi că prizonierii au fost maltra- 
taţi. In Elveţia viaţa foarte grea. Bucureştii i sa părut 
mai animat decât Viena. Deşi «oaspete» al Ministerului” 
de război la Berlin, n'a mâncat niciodată aşa de bine şi 
după pofta sa, ca la Bucureşti, . 

— Vizita generaluiui Hranilovici : Chiar cu o pace 
rusă războiul. nu va fi sfârşit. Generalul crede că se: 
doreşte Veneţia şi teritoriul până la Brenta. Brigada 
rusă care sa predat la Galaţi era foarte frumoasă şi în 
bună ordine: nicidecum v bandă desordonată cum îşi 
închipuie cineva trupele maxima 'iste. “ 

Circulă svonul că trupele române au ocupat, cu 
luptă, Chişinăul. 

29 Ianuarie, — Lascar Antoniu îmi trimite prin 
d-l Juster corecturile unui articol de răspuns la ca:om- 
nii e lui Take Ionescu pe socoteala mea. Censura lui 
Duca a refuzat apariţia gazetei ad-hoc ce voia să pu- 
blice. Prin trimisul său îmi spune că adresându-se lui 
Buzdugan, prezidentul comisiei de magis'raţi, la cari 

  

nie. Îl reconnaît que partout les conventions de la Haye ont 
6t& viol6es et que les prisonniers ont 6t6 maltraitâs, En Su:s-: 
se la vie est devenu trâs difficile: on a 270 gr. de pain par 
jour. Bucarest lui a semb'6 plus anim que Vienne. Quoique «Gast»> du Ministăre de la Guerre â Berlin, - il n'a jamais 
mange bien et ă sa faim comme Bucarest. 

— Visite du gâncral Hraniloviei. Mâme avec une paix 
russe, la guerre ne finit pas; le gântral croit qu'on dâsire Venise et le territoire jusqw'ă la Brenta. La brigada russe qui s'est hitree â Galatz 6tait trâs belle et en bon ordre; pas 
du tout une bande d6sordonnâe, comme on se figure les trou- - 
pes maximalistes. 

— Le bruit circule que les troupes roumaines ont-oceupă, apres luttes, Kichinew, 
29 ianvier. — Lascar Antoniu m'envoit par un Mr. Mo. 

ritz Juster les &preuves d'un article de r&ponse aux calom- 
nies de Take Ionescu sur mon compte. La censnre de Duca a refus6 Vapparition du journa] ad-hoc qu'il voulait prblier. De vive voix îl me fait dire que s'âtant adress6€ â Bus- dugan, le president de la commission des magistrats, aux-
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se referă Take şi Brătianu, Buzdugan . Pa asigurat că. 
totul era iais in ceeace mu priveşte. 

„— Tultt, prin adjutantul său, în cască, depune carta de vizită. Generaiul Koch pe a sa, în persoană. — Geb- saitel, ia dejun, nu crede că se va reuşi la Brest-Litowsk, 
unde au vlecat Czernin şi Kiih mann. . 

30 Ianuarie, — Jurnalele dau textul discursului lui Piehcn cela 10 Ianuarie. In ce. ne priveşte el zice: «A- 
vem înţelegere cu Ita.ia Serbia şi România şi pentru. nimic în lume nu le.vom rupe». Însă, Lloyd George, 
înainte de P.chon, n'a vorbit decât de «reconstituirea Ro- 
mâniei», zicând. că «disolvarea- Austro-Ungariei nu face purte din ţelurile de război britanice». Fraza ambiguă a lui Pichon spune oare mai mult ? „Nu se poate crede, de oarece: Antanta a proclamat în mod solemn; Wilson a re-. pe at-o, că nu se aspiră (Alsacia-Lorena - excepiându-se — desanexiune) la nici-o cucerire teritorială. 

— Depeşile de azi vorbese d ocuparea, de către ar-. mata noastră a mai: multor sate din Basarabia, pe ma- hu stâng ai Prutului. pentru stabilirea de capete de pod, 
  

    

quels se rapportent Take. et Bratianu, Busdugan lui aurait cartif:€ que tout 6tait faux en cea qui me regarde. Ti'îf fait remettre sa carte: le lieutenant, aiide de camy, en casque. Le gânâ'al Koch apporte lui-mâme la sienne, Gehseitel. gri Câjeune, ne croiţ pas qu'on râussira a. Brest-Litowsk, oă se sont rendus Ozernin et Kiihimann. 
39 janvier. — Les journaux donnent le texte du. dis- cours de Pichon prononce le 10 janvier. En ce qui nous re- garde il dit: «Nous avons des aecords avec IItalie, la Serbie el la Ronmanie; et peur rien an: monde nous ne les. rom- prons». Or Lloyd George, avant Pichon, n'a parl6.que de la «reconstitution de la Roumanie». «Disolvarea Austro-Unga- riei nu face parte din ţelurile de răsboi britanice» — dit Lloyd George. La phrase ambigiie de Pichon .dit-elle plus? I! ect inadmissible de le croire, lorsque solennellement l'En- tente a proclamă, Wilson Pa râpâte, qu'on n'aspire (Alsace- Lorraine ă 'nart “dâsannexion 4 auerne conquâte territoriale, 
Tis dânâches du matin et du soir parlent de V'occupation.: par Varmâe roumaine de plusieurs villages de Bessarabie, sur la rive gauche du Prut, pour se constituer des tâtes de pont,
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şi de asediul Chişinăului înconjurat de tmupele române. 
Ocuparea Unghenilor sa făcut cu concursul cazacilea+ 
ucranieni şi la Galaţi divizia siberiană care sa predat 
Germanilor a avut de a face cu a 10-a divizie rusă şi cu. 
Românii ceeace înseamnă că participăm la războiul civil 
rusesc şi că suntem în război cu Rusia dela Petrograd !. 
Frumoasă situaţie ! 

— Am avut la masă pe Petersen cu cei doi delegaţi. 
elveţieni, Dr. Guillermin şi căpitan de Stockar. După. 
plecarea acestora, Pe.ersen mi-a spus că ar trebui un: 
mare împrumut României sub forma de unificare a Da: 
toriei şi că pentru cumpărările de grâu şi de petrol s'a. 
propus a se urma cu emisiunea băncei sale pentru a nu fi 
la disereţia Băncei Naţionale. EI preţueşte la 150 de 
milioane perderile portofoliului, plin de hârtiile micilor 
bănci liberale, care nu mai valorează nimic. 

— Inginerul Prite Keberling dela Moreni, pe rând 
mobilizat român, apoi internat german, întors din Mol- 
dova îmi certifică că din clasele 1919 şi 1920 (bine înţe- 
les printre tinerii constataţi prezenţi) se număra 60 la. 

  

et du sitge Kischinew entourt par les troupes roumainey.. 
Mais loccupation de Ungheni s'est faiţ avec le coneours des: 
Cosagues Uerainiens et â Galatzi la division sibârienne, qui 
s'est rendue en partie aux Allemands, a eu affaire î la 10-e: 
div. russe et aux Roumains, ce qui veut dire que nous som-: 
mes participants ă la guerre civile russe et em guerre râgu- 

„li&re âvec la Russie de Petersbourg! Jolie sitmation! 
„_— Eu ă d6jeuner Petersen avec les deux d6l&guâs suisses- 

Dr. Guillermin et capitaine de Stockar. 
Apres le dâpart de ceux-ci, Petersen m'a dit qu'il fallait 

un grand 'emprunt ă la Roumanie sous forme d'unifieation. 
de la Dette et que pour les achats de ble, de pâtrole, on son- 
geait ă continuer l'&mission de sa banque pour ne pas âtre â 
la disertion de la Banque Nationale. Il estime ă 150 millions: 
les perțes du portefeuille bourr6 de papiers des petites ban- 
ques lib6rales, qui ne valent plus rien. 

L'ingânieur Fritz Keberling de Moreni, tour â tour mo-: 
bilis€ roumain, puis intern allemand, retour de Moldavie, 
me certifie que sur les classes 1919 et 1920 (bien entendu sar: 
les jeunes gens constatâs presents) on compte 60% de morts.
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sută morţi de boli. In armată, ca şi printre internaţi, cei suspecți de contaminare erau închişi, amestecați cu bolnavii de tifos exantematic şi cu muribunzii, şi supra- vieţuia, cine putea ! — Privitor la propaganda slavă, încă din Decembre-Ianuarie, după indicaţiile unui ofi- țer polonez, se puneau în libertate Rutenii, Cehii şi Po- lonii, cu toate paspoartele lor austriace. 
31 Ianuarie. — Cea dintâi zi întunecaţă, şi umedă, după multă vreme, 
Citit raportul ce mi-a împrumutat Dr, Guillermin, de d-nii Ferriăre, Micheli şi de Watteville, asupra lagăre- lor de prizonieri în Bulgaria. Citind printre rânduri se descoperă toţ ce bieţii prizonieri au trebuit să sufere. Des- pre Români o notă generală : sunţ văzuţi puţin, de oare- ce sunt întrebuințaţi în spatele frontului din Macedonia. Pretutindeni dorm pe pământ, şi ofiţerii de ase- menea, Lipsă generală de apă. La Haseovo, lagăr de o- fiţeri, copiez : «Latrinele ; şanţ descoperit, fără nici un fel de instalaţie (ofiţeri internaţi de mai mulţe; luni !). Am insistat... In afară de aceasta, putinţa de că- 

pâle-mâle, avec les malades de typhus exanthemâteux et leg mourants; et survivaiț qui pouvait! 
En fait de Propagande slave, dâs les mois de d&cembre- janvier, sur les indieations d'un officier polonais, on mettait en libertâ les Ruthenes, les 'Tehâques et le Polonais malgre leurs. passeports austro-hongrois, 
31 ianvier.— La premitre journâe sombre et humide, depuis bien longtemps. | — Lu le rapport que m'a prâte le Dr. Giullermin, de MM. Ferrier, Micheli e de Wattville sur Zes camps des pri- sonniers bulgares. En lisant entre les ligmes, on y dâcouvre tout; ce que les pauvres prisonniers ont dâ souffrir. Pour les '"Roumaius une note genârale : on les voit peu parce qu'ils sont cemployâs» derritre le front de Maeâdoine, Partout couchage par terre Y compris les offieiers, Manque gânârale deau. A Haseovo, camp d'officiers, je copie: «cabinets, foss6 â ciel ouvert, sans aucune espăce d'installation. (Des officiers internes depuis plusieurs mois!) Nous avons insist... En ou- 

21
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deri într'o groapă adâncă: noaptea sau pe vreme rea nu 
ne pare de loc exclusă pentru prizonierii s.ăbiţi de o 
lungă captivitate !» — Comisiunea cere desfiinţarea pe: 
depselor corporale. S'a mai constatat că una din pe 
depsele aplicate era lipsa de hrană, — la ofiţeri ca şi 
la soldaţi. *). Ne 

| 1 Februarie. — In raportul citat eri găsese confir- 
marea faptelor de cari se auzise vorbindu-se vag. O răs- 
coală însemnată a avut loe în Martie 1917 în teritoriul 
sârbesc ocupat de armata bulgară, mai ales în regiunea 
Niș. Alte revolte parţiale nu erau încă stinse în Mai, şi 
în urma, acestor mişcări satele au fost incendiate şi «ne- 
norocite populaţiuni întregi — bătrâni, femei, copii — 
au fost transportaţi în Bulgaria». — La Filipopoli an- 
chetatorii au găsit printre internaţi un-copil de şase 
zile născut acolo şi o femee de 90 ani cari îşi sfârşea, 
acolo trista ei existenţă. 

Nimie pozitiv dela Brest-Litowsk. 
Toată lumea a sosit acolo bine înţeles şi Radoslavof, 
  

tre. la possibilit& des ehfites dans un foss6 profond, la nuit. 
ou par le mauvais temps, ne nous semble nullemenţ exclue 
pour les prisonniers affaiblis par une longue captivitâ!, La 
cominission demande P'abolition des peines corporelles. Il est 
constat aussi que Pune des punitions qu'on appligue 6tait 
aussi la privation de nourriture, — aux officiers comme 
aux soldats. 

- l-er î&vrier.—Dans le rapport cit hier Je trouve la con- 
firmation de faits qu'on avait vaguement appris.. Une in- 
surrection importante a eu lieu en mars 1917 dans le terri- 
tcire serbe occup& par l'armâe bulgare, spâcialement dans !a 
region de Niseh. Des râvoltes partielles n'6taient pas. encore 
apais6es en mai. A la suite de ces mouvements, les villages ont 
6t6 incendiâs et «de malheureuses populations entiâres: vieil- 
lards, femmes, enfants ont 6tâ transportâs en Bulgarie». A 
Filipopoli, les enguâteurs ont trouv6, parmi les internes ci- 
vils. un enfant de six jours qui venainţ d'y naiître et une 
vieille femme de 99 ans qui y achevait sa triste existence. 

Rien de positit de Brest-Litowsk. Tout le monde y est ar- 
rive, y compris Radoslawoff qui s'y rend pour la premitre 

  

„*) Ca exemplu de tratamentul ce so'daţii au impus prizonierilor, vezi descrierea dela Anexe, No. . .
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care vine pentru prima oară. — La 30 trebuia să înceapă desbaterile, însă 'Lrotzki a ceruț o zi de amânare pentru A se stătui cu de.egaţiunea rusă... 
“Lonul telegrameior — deodată agresiv faţă de maxi- malişti — nu e de pace! 
— La 30 urma să se întrunească la Paris congresul: şefi.or de guvern. Germanii au bombardat cât au putut: Pârisui, locul de întrunire, «ca represalii pentru bum- - barudarea oraşelor deschise germane, şi ea prim aver- tisment» Comunicaţul oticial spune că în noaptea de 3U/5i Ianuarie sau aruncat asupra oraşului 14.000 kgr. de bombe. 
— În oraş toată lumea anunţă «că d-l Marghiloman tratează pacea !» | 
— De relevat telegrama următoare din «Berliner Lokalanzeiger> : — Se semnalează convorbiri între Kiew şi România în vedere de a se lupta în comun con- tra maximaliştilor şi de a face să participe guvernul ro- mân lo negocierile dela Brest-Litowsk. — De notat vor: ba că Regele Ferdinand ar fi făcuţ propuneri prin mij- tocirea fratelui său. 

fois. Le 30 devaient recommencer les pourparlers eţ Trotzky a demand un jour de sursis pour se concerter avec la dâl& gation russe. Le ton des t6lsgrammes, subitement agressif pour les maximalisies, n'est pas ă la paix. Le 3) devait se r6unir ă Paris le eongrâs des chefs de gouvernement. Les Allemânds onţ copieusement bombard& Paris, lieu de leur r6union, «ă titre de represaille pour le bombardement de villes ouvertes allemandes» et comme pre: mier avertissement. Le communiqu6 officiel porte que dans la nunit de 30/31 janvier 14000 kg. de bombes ont ât6 jetes sur 1a ville. 
— Em ville tout-le monde annonce «că :Domnul Marghi- loman. tratează pacea»!! ' Nu 
— A relever le. ttlâgramme suivant du «Berliner Lokal- anzeiger»: On signale des. pourparlers entre Kiew et la Rou- manie en vue de combattre en commun les maximalistes et de fasre participer le Jouvernement de lassy aux negocia- t.ons de pax de Brest- Litowsk, — A noter le propos.que je Roi Ferdinand aurait fait des ouvertures par Yintermâdiairă ! de son frăre, - 
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— Alei, după conversaţiunea lui Hentsch (24 Ia- 
nuarie) nimic nu a mai mişcat. Horstmann stă absent. 
mai mult decât se credea. 

2 Februarie. — Diferitele proclamaţii ale lui Trotzki. 
în stilul care îi este propriu ; plecarea lui Diamandi, pe: 
care notele ruseşti o numesc o expulzare; ocuparea Re- 
nilor de armata română, de sigur în vedere ca să menţie 
o comunicaţie cu Odessa, — totul arată că e stare de răz- 
boi între România şi Rusia de Nord. E imposibil de. 
avut o orientare în sensul acţiunei guvernului. Cu toate. 
acestea, ocuparea Basarabiei e simpatică Germaniei : e 
soluţiunea, Dobrogei, soluţiune visată de cercurile de. 
aci şi pe care Horstmann încerca totdeauna să mi-o in- 
sinueze : schimbul Dobrogei pentru Basarabia, pe care. 
am cuceri-o cu ajutorul lor! 

In aşteptare, înainte de a pleca, pentru  Brest-Li- 
towsk, Radoslavoff, în aplauzele tuturor partidelor, a 
declarat că Bulgaria cere Dobrogea ! 

— Arion îmi spune în secret că, după fratele său, 
Prezan ar fi făcut oarecari propuneri. Se va verbi cu 

  

Tei, depuis la conversation de Hentsch (24 janvier), plus: 
rien n'a bougâ, Horstmann a aussi prolong6 son absence 
au-delă de ce qw'on croyait quelle durerait., 

2 fevrier. — Les difftrentes proclamations de 'Trotzky 
dans le style qui lui est propre; le depart de Diamandi, que. 
les notes russes appellent une expulsion : Poccupation de 
Reni par Parmâe roumaine, 6videmment en vue de main- 
tenir une communication avec Odessa; tout indique qu'il y 
a guerre entre la Roumanie et la Russie du Nord. I] est îm- 
possible d'avoir une orientation sur le sens de Vaction du 
gouvernement, Cependant, Poecupation de la Bessarabie est 
sympathique ă !'Allemagne; c'est la solution du probleme de 
ia Dobrogea, solution râvâe par les cercles d'ici et qua Horst- 
manr, essayait toujours de me glisser: troe de la Dobrogea . 
contre la Bessarabie â conqutrir avec leur aide. 

— En attendant, avant de partir pour Brest-Litowsk, Ra- 
doslavoff, aux applaudissements de tous les partis, a dâclars 
que la Bulgarie râclamait la Dobrogea, 

-— Arion me confie — secret absolu — que, selon son 
frere, Prezan aura fait certaines ouvertures. On va causer 
aver Carp et lui poser une sorte d'ultimatum. Hentseh at-
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“Carp şi i se va pune un fel de ultimatum. Hentsch ag- dteaptă să vadă ce va aduce Horstmann, | | Horstmann sa întors eri; dar nu şi-a făcut încă a- 

— Strigăt general privitor la numirea, lui Cioră- Neanu ca prefect de Poliţie, — numire anunțată. dar încă nepublicață, 
3 Februarie. — Tzigara îmi spune că căpitanul Kremnitz a Plecaţ, pe neaşteptate, fiind trimis la Foc- ani. Pe el îl întrebuinţează ca interpret de câte ori este vorba de a se trata chestiuni secrete. Deci pe frontieră se tratează. 

| Singura notă de relevat între ştirile dir Moldova este că în Octombre sfa deschis un credit de 6.100.000 lei pentru indemnizaţia deputaţilor şi a senatorilor, 

lişti şi guvernul dela Iaşi. 
— Horstmann întors dela. Berlin. Na văzut decât pe Carp, căruia i-a spus aceleaşi lucruri ea şi mie şi a II 

"“tend de savoir ce que rapporte Horstmann dans son saa “pour aller de Pavanţ, 
— Horstmann est rentrâ hier. Il wa pas encore fait son apparition. Ce manque d'empressement indiquefait-i] que la situation reste aussi pen dâfinie que par le pass6? —- Haro genera] au sujet de la nomination de Cioranea- nu comme prâfet de police, — Nomination annonese, mais “non encore publiţe. 

| 3 fâvrier, — Tzigara me diţ que le capitairie Kremnitz est subitement parti, envoy6 ă Focsani. "est lui qu'on emploiţ 

  

— La seule note â cueillir dans Jes nouvelles de Molda- vie cest qwen octobre îl a 646 ouvert, un erâdit de 6 millions 100.000 lei pour Vindemnisation des dâputes et des s6nateurs, 4 fâvrier. — Le jounal donne d'aprăs les feuilles de Moi- davie le texte exacte des notes 6changâes entre maximalistes et le gouvernemenţ de Iassy. : 
— Horstmann retour de Berlin. Il va vu que Carp, au- 1 îl “Que a tenu les mâmes Propos qu'ă moi et sur Jlesquelles i]
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asupra cărora cere secretul. Afacerile Ucrainei merg ia- 
răş bine; maxima.iştii învinşi iar generalul lor şi Cartie- 
rul — Kriienko, — prinşi la Mobhilew. Şeful delegaţiu- 
nei de pace, Holubovici, a fost numit prezident al Repu- 

„blicei. Poate să fie începutul sfârşitu.ui pentru Trotzki.— 
«Din nefericire, adaogă Horstmann, acest lucru con: 
vine şi ce.or dela Iaşi, cari vor visa iarăşi cine ştie ce. 

Trebuia să tratăm acum zece zile când Trotzki ame- 
ninţa. Nu se poate lăsa astfel armata română să înain- 
teze până la Odessa» — căci ei înaintează pe două co- 
loane, dintre care una merge spre Odessa.—Eu : Cum ? 
Şi ce este între ele ? — Horstmann : Probabil puţină po- 
pulaţie şi mai ales locuitori prietenoşi cari au primit. 

bine armata. Dacă nu se tratează... Eu: Am auzit că 
sunt propuneri din partea lui Prezan... — Horstmann : 
Se vorbeşte din când în când la graniţă şi Mitilineu a 
venit de mai multe ori. Dacă nu se ajunge la o încheere, 

se va denunța armistițiul şi se va sfârşi aşa. In Ger- 

mania va merge greu cu chestiunea Regelui; soluţiunea 

bună ar fi ca Regele să constitue singur Regența şi să 

  

demande le secret. — Les affaires de l'Ukraine vont de nou- 
veau bien; maximalistes batbtus et le gen&ral en chef et son: 

quartier — Krilenko — pris ă Mohiliew. Le chef de la dâl6- 

gation de paix, Holubovici, a 6t6 nomme prâsident de la 
Râpublique. Ca peut âtre le commencsment de la fin pour 

Trotzki. «Malheureusement — ajonte avec abandon Horst- 
mann — ca arrange aussi les aiffaires des gens de Iassy qui 

vont de nouveau râver, Dieu sait quoi!» 
On aurait dă traiter dăjă il y a dix jours, lorsque les me- 

naces de Trotzki se sont produites. On ne peut pas laisser: 
aussi larmâe roumaine s'avancer ainsi jusqu'ă Odessa — car 
ils marchent sur deux colonnes, dont Pune va ă Odessa... 
Moi: Comment? et qw'est ce qu'il y a entre? — Horstmann : 

Probablement peu de populațion et surtout un habitant ami- 
cal qui a bien regu arme. Si on ne traite pas... Moi: J'ai ap- 
pris qu'il y avaiteu des ouvertures de Presan... Horstmann: On 
cause toujours un peu sur la frontiere et Mitilineu est venu 
plusieurs fois. Si on ne conelut pas, on denoncera Parmistice: 

et on finira de la sorte, En Allemagne on s'arrangera diffi- 
cilement avec le Roi et la solution bonne serait que le Roi 
constitue lui la Regence et se retire en congă; train de luxe



NOTE POLITICE — 1918 327 

se retragă în concediu : tren de lux pentru Elveţia, cu famil a în siguranţă şi departe de plictiselile Ruşilor, — Eu : ln lipsa Regelui guvernează consi iul de miniştri. — Horstmann : Şi mai b ne. România până la Siret va rămâne cu armata de ocupaţie. și dela Siret la Nistru cu armata română, care ar avea câțiva ofiţeri germani pe lângă ea. S'ar demobiliza contingentele mai în vârstă pentru a se încadra puţin câte puţin prizonierii, Şi Vă vom ajuta, — la nevoe chiar cu rupe, — să luaţi Basarabia şi să vă apăraţi contra maximaliştilor. Gu- vernul ar sta la Bucureşti şi ar avea o delegaţie, — un ministru sau doi — la Iaşi. Trebue ca aceşti d-ni, Bră- tianu, Take Ionescu şi alţii să plece. Puterile Centrale ar putea chiar să se loge, până la pacea generală, să nu facă nimic contra Rege'ui. Va putea chiar să se în- toarcă pe tron dacă * Românii o  dorese. (Aici a fost spusă o frază care punca pe împăratul Wilhelm în Joc, ceva ca: şi până atunci Impăratul va uita), 
Eu: Ştiţi că colonel Hentsch spusese că chestiunea Regelui nu era un obstacol. — Horstmann: Ştiu. — Colo- 

pour la Suisse, avec la famille en sâretă et loin des ennuis russes — Moi: En Pabsence du Roi, c'est le Conseil des minis- tres qui gouverne. — Horstmann: Encore mieux, La Rouma- nia jusaw'au Sereţh resterait avec de Parmâe d'oceupation et iu Sereth au Dniester (Moldavie-Bessarabie) avec lP'armâe roumaine qui auraiţ quelques officiers “allemands auprâg d'elle : — On dâmobiliseraiţ les classes âgâes pour encadrer petit ă petit les Prisonniers. Et nous Vous aiderions — au be- soin mâme avec des troupes — â acqudrir la Bessarabie et ă "vous protâger contre leg maximalistes. Le gouvernement si€-. -. gerait ă Bucarest eţ aurait une dâlâation —:un ou deux mi-. nistres — ă Iassy.— I] faut que ces Messieurs Bratianu; Take Ionescu et autres en aillent,. Et les puissances centrales * pourraient m&me Sengager jusqu'ă la paix gentrale de ne rien entreprendre contre le Roi. Il pourra mâme retourner sur son trâne si les Roumains le dâsirent. (Ici il a ete dit une phrase qui mettait !'Empereur Guillaume en scene, quel- que chose comme: et d'ici ]ă, PEmpereur cubliera) — Moi : Vous savez que. Je colonel Hentsch avaii dit que la question du Roi n'&taiţ plus un obstaele, — Horstmann: Je sais, = de
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nelul, cu toată inteligenţa lui, vorbeşte de lucruri din 
care nu înţelege mult. 

(Cum Horstmann îmi spune că Kiihlmann domină 
situaţia; că, în două discursuri, a biruit pe acei cari 
înainte de întoarcerea lui voiau să-l distrugă şi a trans- 
format pe detraetori în admiratori — tonul diferit în 
ce priveşte pe Hentsch mă face să cred că balanţa se 
pleacă de partea elementului civil contra celui militar). 

3 Februarie. — Iată în ce termeni comunicatul ro- 
mân din 16/29 anunţă intrarea trupelor româneşti  îri 
Chişinău, fapt cunoscut la Bucureşti de 3 zile: «Trupele 

„noastre, chemate de Comandamentul rus şi de Sfatul 
Țărei Republicei moldoveneşti, au intrat la 13 Ianuarie, 
6 ore, în mijlocul aclamaţiunilor populaţiunei, în Chişi- 
nău». 

| 
La Brest-Litowsk, în urma protestărei delegatului 

ucrainian Lubynski împotriva desaprobărei lui 'Trotzki 
şi a expunerei violenţelor maximaliştilor, cari au voit să 
înfiinţeze la Charkov un guvern rival, Czernin, în nu- 
mele aliaţilor, a declarat că nu e nici o rațiune să în- 
firme declaraţiunile dela 12 Ianuarie, care au recunos- 

  

colonel, malgr& son intelligence, parle de choses auxquelles i] 
ne comprend pas grande chose. (Comme Horstmann me dit 
que Kiihlmann domine la situation; que en deux discours il 
a mat6 ceux qui, avant son retour, voulaient le dâtruire et 
transformâ ses detracteurs en admirateurs, le ton diffârent 
en ce qui regarde Hentsch me fait penser que la balance 
penche du cât6 de Pâl&ment civil contre les militaires), 

5 f&vrier.—Voici en quels termes le communiqu roumain 
du 16/29 janvier annonce Pentrâe des troupes roumaines ă 
Kichinew, fait connu ă Bucarest depuis trois jours: «Tru- 
pele noastre, chemate de comandamentul rus şi de Sfatul ță- 
rei Republicei Moldoveneşti, au intrat la 13 (96) Ianuarie 
6 ore p. m, în mijlocul aclamaţiunilor populaţiunei, în Chi- 
sinău». 

A Brest-Litowsk, sur la protestation du dâlegu6 ukrainien 
Lubynsky contre dâsaveu de Trotzky et lexpos6 des vio- 
lences maximalistes qui ont voulu. âtablir ă Charkow un gou-. 
vernement rival, Czernin au nom des allis a dâclare quiil 
n'y avait aucune raison d'infirmer les declarations du 12 
Janvier qui ont reconnu la dâl&gation ukrainienne comme
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cut delegaţia ucrainiană, ea, independentă şi reprezen- tând poporul ucrainian şi că, aliaţii erau dispuşi să recu- noască Ucraina ca, stat liber şi suveran, în stare să în- cheie singur acorduri internaţionale. — (Aceasta aruncă, încă lumină asupra cuvintelor lui Horstmann, de eri). 6 Februarie. — O depeşă Wolffbureau, dată de «Ga- zeta Bucureştilor» de azi, confirmă. cele spuse Luni de Horstmann despre victoria Kievului asupra maxima- liştilor. Sunt dar veşti sigure. 

«Neamul Românesc» al lui Iorga din 27 Ianuarie conţine două constatări : Rusia ţaristă nu se conducea cu noi ca o aliată, dar ca o putere protectoare; Rusia re- voluţionară a vrut să aprindă Moldova dintr'un cap la altul. — La, această constatare agenția, Reuter adaogă alta: trupele ruseşti în plină descompunere dezertează în massă şi, în retragerea, lor spre graniţă, distrug ora- şele şi satele româneşti, 
«Se vorbeşte» fără îndoială pe front. Şeful de Stat- Major Hell a plecat .şi el la Focşani. 

  

dâlegation independante. et representant le peuple ukrainien et que les alliâs âtaient disposâs ă reconnaâtre Ukraine com= -me kiat libre eţ souverain en tat de conclure des accords înternationaux independants. (Ceci: jette de la lumitre en- “core sur les paroles de Hozrstmann d'hier), . 6 fevrier. — Une dâpâehe du Wolff-Bureau que donne la «Gazeta Bucureştilor» de cette aprâs-midi, confirme tont ce que m'avait dit lundi Horstmann sur la victoire de Kiew sur les maximalistes. C'est doue apres vtrification des nouvelles certaines. - 
Le «Neamul Românesc> de Iorga du 27 janvier contient deux constatations: Ja Russie tzariste ne se conduisait pas en alli6e, mais en Puissanee protectrice ; la Russie r&vu- lutionnaire a voulu incendier la Moldavie d'un bout ă Pauntre,. A cette constatation, Pagence Reuter ajoute une seconde : les troupes russes en pleine dâcomposition desertent en masses et dans leur retraițe vers les frontiăres roumaines elles detruisent les willes et Ies villages roumains. (Deâpâche de Rotterdam). 

— «On cause» dâcidemenţ sur le front. Le chef d'Etat- Major „esf aussi. parti pour Poesani,
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— Ce se petrece în grupul Carn ? Dnmă <nrsn Ii 
Brănişteanu, sunt foarte desor'entaţi, iar cei mai grăbiţi 
ar vrea «să ia acţiuni în guvernul Marghiloman». 

— La Berlin. cu toate aeree l.bere ale lui Horst- 
mann se pare că.manitestări:e popuiare au fost grave. 
Agenţi răniţi şi un ofiţer de poliţie omorât. Împăratul 
ma aşteptat ca palatul să fie înconjurat şi a părăsit. 
Berlinul. (Tzigara are aceste ştiri din izvor bun). | 

De altfel -Horstmann spusese că se cheltuiau bani 
pentru a se provoca greutăţi şi că prin agenţi neutri se 
agitau lucrătorii şi se căuta: a-i aţâţa. | 

71 Februarie, — Focşanii atrage. privirile. Generalul 
Hell s'a întors, — se pare că ofiţerii români au avut o ati- 
tudine deosebită şi plină de curtenie — şi pleacă iar. 
Witz.eben, care. a venit să mă vadă la Crucea Roşie, 
mi-a spus: «dar Focşani 2» Denunţarea “armistiţiului e: 
în aer, în cazul când pacea ar întârzia, 

In documentele ruse publicate în gazeta de azi după 
«Iswestia», e o telegramă a lui Iswolski. confirmând pe 

„» Que-se passe-t-il dans le clan Carp? Au dire de Branis- 
- teanu, on est tr&s decontenânes et. les plus press€s voudraient 
prendre des actions «dans le gouvernement Marghiloman». 

— A Berlin, malgr6 les airs dâtachâs: de Horstmann, :l 
semble gue les manifestations populaires ont 6t6 fort gra- 
ves. Des agents blessâs et un officier de :police. tu. I'Empe- 
reur w'a pas, attendu que le Palais fut cernâ et a quitt6 .Ber- 
lin en automobile: Tzigara, entre autres, tienţ ses renseigne- 
ments de bonne source. a 

D'ailleurs Horstmann avait, dit gwon depensait de Par- 
gent pour suseiter des embarras et que par des agents neu= 
tres on agitait les ouvriers et Pon cherchait ă les ameuter. 

-1 fevrier. — Focsani est le point de mire gâneral. Le g€- 
nera! Hell est revenu — îl paraât que les officiers roumains. 
ont eu une attitude toute dificrente et pleine de courtoisie 
— et. repart. Witzleben, qui est venu me voir â la Croix 
Rouge, m'a dit, comme premier mot: «Et Focsani?» La 
dânoncialion de larmistice est en Pair pour le cas oi la paix traînerait. 

— Dans. les documents secrets russes, que publie la «Ga- zeta» de ce soir d'apris I<«Iswestia», il y. a un tâlegramme
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deplin vederile mele cum că faimosul ultimatum al lui Stuermer n'a existat niciodată, 
Numirea lui Ciorăneanu e confirmată. Koch avea un raport contrariu pe care a trebuit să-i retragă. Wel- zer făcându-i cunoscut că nu se mai poate reveni. Pri- vitor a aceasta, Jeikmani îmi spune că niciodată nu s'a. făeut o numire fără avizul poliţiei politice, dar în acest caz s'a trecut peste el ; după informaţi le lui, ar fi un om care se poate conrupe. Frumos prestigiu ! De altminterea. ceeace ni se dă ca personai diriguitor trebue să fie martă - de export. Astfel Tzigara îmi spune că s'a numit un oare- care Sergiu Manolescu prefect de Ia'omiţa, fără a fi propus, ci numai fiindcă e «Vamant de coeur» a unei Doamne P..., care la rându-i stăpâneşte «inima» baronu- lui Welzer. | 

8 Fehruarie, — Beldiman întră un moment. E foarte neliniştit în ce priveşte Dobrogea. Contirmarea afirmă- rilor lui Horstmann că la Berlin dinastia, noastră n'a: fost iertată, orice ar spune Hentseh. 
Consiliul comunal din Craiova: e reînoit- cu  Pen- 
a RI II 

de Iswolski confirmant pleinement ma facon de voir que le fameux ultimatum de Stuermer n'a jamais existe. Na — La nomination de Cioraneanu est confirme, Koeh avait 'un rapport accablânt qu'il a dă retirer, de Welzer lui ayant signifi€ qu'il n'y a pas ă revenir. A ce sujet, Ielkmann me dit que jamais on n'a fait une nomination d'employă sans prendre Pavis de la police. politique et, dans te cas-ci, on “en est passâ; or, d'apres ses. renseignements, c'est un homme qu'ont peut corrompre («man kann iha bestechen»). Joli prestige. D'ailleurs, ca qwon nous envoie comme personneY dirigeant doit âtre du personnel d'exportațion. Ainsi Tzigara me dit qu'on a nommâ un foutriquet, du nom de Sergiu Ma- nolescu, preâfet de Ialomitza sans qu'il fut propos6, mais ce- jeune homme est Pamant du coeur d'une dame P..., qui r&gne- sur le coeur du baron Welzer! E 8 fevrier. — Beldiman entre un instanț. Il est trâs in- quiet au sujet de la Dobrogea, Confirmation de Vaffirma-- tion de Horstmann qu'ă Bezlin notre dynastie n'a pas trouvâ grâce, quoique en ait diţ Hentseh. : . i | — Le conseil communal de Craiova est renouvel6 C'est; Peneioiu; lib6ral nationaliste, Qui est misă la tâte, Crasnarur 
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cioiu, liberal naţionalist, în cap. Crăsnaru nu uită pe a- 
micii lui Brătianu, căci imbeeilul de Lupu nu şte nimic, nu cunoaşte pe nimeni. Prea, mulţumit ca Crăsnaru să-i 
facă treaba lui... 

Y Februarie. — Primiţ următoarele cuvinte dela Le- 
debur : «Un Marconi dela, Iaşi, sosit de o oră, anunţă că 
guvernul Brătianu a demisionat». (10 dimineaţa). 

E vre-o legătură de făcut cu un articol de fond din «Bukarester Tagblatt» care zice :: România poate obţine 
“pace sub condiţiile care sunt cunoscute guvernului dela 
Iaşi? — Dar jurnalul adaogă o frază : 

«Condiţiuni... care trebue să fie un inel din lanţul noilor situaţii teritoriale din Balcani, devenite necesare 
în urma, decursului războiului», 

Fac să se observe această notă lui Ledebur, când 
vine la Crucea Roşie să-mi confirme vestea demisiunei şi să-mi spue că pacea cu Ucraina se consideră câştigată. — Îmi face atunci declaraţia următoare : Pentru Dobrogea 
cred că pot să afirm că soluţia chestiunei va fi amânată până la încheerea păcei generale şi că atunci Puterile Cen- trale se leagă să facă «cauza lor» apărarea intereselor 

    

P'oublie. pas les amis de Bratianu, car Pimbâcile de Lupu ne 'sâiti rien, ne connaâţ personne. Trop heureux que Crasnaru fasse sa besogmne.. 
9 fâvrier. — Recois le petit mot suivant de Ledebur. «Un Marconi de Iassy, arrivâ j] y a une heure, annonce que le gouvernement Bratianu a demissionn6». (Dix heures matin). Y a-t-il une liaison a 6tablir avec un article de fond du “<Bukarester Tagblatt» qui dit: «La Roumanie peut obienir la paix sous les conditions qui sont connuea par le gouver- nemeni de Iassy»? Mais le Journal ajoute une phrase: «Be- dingungen... welche ein Glied der durch den Verlauf des Krieges notwendig gewordenen territorialen Neuordnungen aut dem Balkan sein miissen». — Je fais remarquer cctie note ă Ledebur, lorsqu'i] vienț â midi, â la Croix Rouge, me “confirmer la nouvelle de la dâmission et me dire qu'on con- sidârait comme acquise la paix avec PUkraine, |! me faiţ alors la deelaration suivante: «Pour la Dobrogea je crois 

Pouvoir affirmer que la solution de la question sera remise d la conclusion de la paix generale et qwalors les Duissances icentrales s'engagent d faire chose leure la defense des în-
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româneşti. In chestiunea, dinastică, cred că sa gecis a- doptarea, soluţiunei pe care aţi indicat-o. 
E curios de constatat că Mehedinţi, care are legă- turi cu profesorii germani, mi-a spus chiar azi dimi- neață : Vei vedea, au să propună amânarea, până la pa- cea. generală, 

La 6 ore ediţii speciale confirmă vestea cunoscută că pacea cu Ucraina a fost semnată azi noapte. 'Telegrama. oficială a retragerei guvernului Brătianu e şi ea comu- nicată. Lupu Kostake adaogă că un ultimatum a fost trimis României. Presupun că vrea să spună că armisti- țiul a fost denunţat. Adaogă, că toţi ofiţerii au şi fost trimişi pe front. 
E ziua mea, de naştere, — 64 ani! 
10 Februarie, — Una din cele mai frumoase dimineţe: ale acestei” ierni extraordinare. : 
Il ore. Horstmann îmi comunică că Averescu e în- sărcinat să formeze guvernul cu Bădărău şi Orleanu. Cere lămuriri pentru a le comunica lui Bussche. EL con- 
  

târets roumains. Dans la. question dynastique, je erois qu'on est. decidă ă adopter Ja, solution que vous avez îndiqu€», Il est curieux de constater que Mehedinţi, qui a des râ- lations du est professeurs allemands, m'a rapport$ ce ma- tin mâ6me : «Vei vedea : au să propună amânarea până ]a pacea generală», 
__— A six heures les €ditions spâciales eonfirment la nou- velle dâja, connue que la paix avec PUkraine a ât6 sign6e ce matin ă deux heures de la nuit, 

Le telegramme officiel de la retraite du gouvernement Braţianu est aussi communiqu€. 
Impu Kostake ajoute qu'un ultimatum a 6t6 envoy6 ă la Roumanie. Je suppose qu'il veut dire que l'armistice est dânoncâ. Il ajoute : “Toţi ofiţerii au şi fost trimigi pe front». — C'est mon jour de naissance, 64 ans! 10 t&vrier. — Une des plus belles matinâes de cet hiver extraordinaire. 

- 
— 11 heures. Horsimann me comunique : Averescu est charge de former le gouvernement avec Badarau et Orleanu. Il demande des tuyaux pour les communiquer ă Bussehe, I!
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- sideră guvernul Averescu ca prefaţă a guvernului defi- 
nitiv care va face pacea. 

Vizita la sanatoriul Gerota, pentru a lua veşti deia 

colonelul Hentsch, care a fost operat de carul la ficat 

şi care nu merge bine. Horstmann îl regretă, căci 
Hentsch cel puţin cunoştea ţara. — EI: Frumoasă inte: 
ligenţă ! — Eu: Puţin cam «brouillon». — EI, surâzând: 
Da. — Fără îndoială diplomaţia o ia înaintea milita: 
rilor. 

Horstmann revine la 5 cu o nouă listă : Averescu, 
Mişu Cantacuzino, Argetoianu, Luca Niculescu (ered E- 
teftereseu). Moneda unui guvern Filipescu, mai puţin 
Filipescu. 

Aflu mai târziu (prin Arion) că Culcer, M. Săulescv 
Şi genera'ul Iancovescu vor complecta această societate. 

11 Februarie. — Ledebur îmi comunică că 'Trotzki a 
rupt tratativele eri. A venit să declare că nu se mai 
consideră în stare de război cu Puterile Centrale, că ar 

vrea să demobilizeze armata, că aştepta ca Germania să 

  

considere le gânâral Averescu comme prâface du gouverne- 

ment definitit qui fera la paix, 

— Visite au sanatorium Gerota pour prendre nouvelles 

colonel Hentsch, qui s'est fait opârer — ealeul au foie, 15, 
dont un trâs gros — et qui ne va pas bien. Horstmann le 
regreitait, car Hentsech du moins eonnaissait le pays. — Lui: 

Belle intelligence. — Moi: Un peu brouillon, — Lui, avee 
sourire: Oui. — C'est dâcidement la diplomatie qui prend 
le dessus sur les militaires, | 

— Cinq heures, Horstmann revient avec nouvelle liste: 
Averescu, Michel Cantacuzene (Aff. Etr.). Argetoyanu (Int.), 
Luca Niculescu (je suppose que c'est Luca Elefterescu. In- 
dustrie). La monnaie d'un gouvernement feu Filipescu, moins 

Filipescu. E 
— J'apprends plus tard que Kuleer, Michel Sauleseu et 

le, general Iancovescu completeraient cette socicte, (Par. C. 

Arion), 
11 fâvrier — Ledebur me communique que Trotzki a 

rompu subitement hier. Il est venu dâelarer qn'il ne se con- 
siderait plus en tat de guerre avee les pnissances centrales, 
qu'il allait demobiliser Parmee, qu'il attendait que PAllemag-
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facă la fel, dar că nu putea face pace. — Nici n'a; aş teptat să, i-se răspundă şi sa retras. | 
Ledebur crede că e o mişelie dibace; aşa că, dacă se reiau ostilitățile, Germania va avea în faţa democraţiei toată răspunderea. Sentimentul meu este că această rup- tură, venind din partea rusească, va întări acţiunea gu- vernului în Germania. 

| — Blome vine să mă vadă împreună cu foarte inte- resantul Dr. Bastgen, preot catolie care mi-aduce, cu o frumoasă dedicație, cartea lui asupra chestiunei româ- neşti. — Ar dori să mă due Joi la Voila să iau masa cu Arhieviscopul de Miinchen von Faulhaber, care vine dela Sofia, unde 'Țarul Pa primit cu mari onoruri. (Ar- hiepiscopul a venit la 14 Februarie să mă viziteze îm: preună cu Mer. Netzhammer. Am scăpat această vizită). — Pr'mit pe baronul de Remach, membru al Land: tagului alsacian; vorbeşte mai: mult franțuzeşte; e rudă eu Pourtalăs: Critică măsura luată de guvern ca să ]i- cbideze în A sacia proprietățile Francezilor. După răz- boi trebue schimbată forma acestui Staţ imperial. Ca, şi Heitz, preferă să devie provincie. 

    

debur estime que cest une canaillerie adroite; comme cela, sil y a reprise d'hostilitâs, c'est PAllemagne qui en a, aux yeux de la democratie, la responsabilii, Mon sentiment est que cette rupture venant du câtâ russe affermera, Paetion gouvernementale en Allemagne. 
— Blome vient me rendre visite avec le tris int& ressant Docteur Bastgen, prâtre catholique, que m'apporte, avee une jolie dedicace, son livre sur la question roumamne. Il voudrait que jallasse jendi â Voila dejeuner avec lParche- vâque de Munich, von Faulhaber, qui arrive de Sofia ou le 'Tzar Pa recu avec grands honneurs. (Dr. M. von Faul- haber, Erzbisehof von Miinchen, Feldpost der bayrischen Armâe est venu le 14 f&vrier me faire visite avec Mr. Netz. hammer. J'ai manquă cette visite). 
Recu le baron de Remach, membre du Landtag alsa- cien. Parle surtout le francais. Est parent de Pourtalăs, Cri- tique la mesure prise par le gouvernement de liquider en Alsace-Lorraine les propri6tâs des Francais. Apres la guerre il faudra changer la forme de cet Etaţ d'Empire qu'une vaut rien. Comme Heitz, i] prâfere qu'on devient Province.
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— Beldiman, ca şi Virgil Arion, care eri faţă de 
martor (Nicu Ioanid) a tratat pe Carp de «copil îmbă- 
trânit», s'a săturat şi el de Carp şi de Lupu. Propunerea. 
lui: Dacă se denunţă armistițiul, — deci un fapt con- 
cret, — trebue să adresăm o proclamaţie armatei pentru 
ca să nu se mai lase să fie omorâtă de geaba. Mă mulţu- 
mese să-i spun că ar fi platonic ca, rezultat, şi desigur 
rău ca precedent. 

Vorbind despre Dobrogea, Beldiman îmi spune: 
Cum vrei ca Germania să vorbească în acest moment Şi, 
în plină criză, să jignească pe Bulgari ? Ea nu poate 
să-şi spue secretul. Oare Carp n'a făcut destul rău re- 
petând tuturor că Mackensen i-a dat asigurări ? Bulgarii 
au aflat aceasta şi iată cauza poate a; nouilor insistenţe 
bulgărești. — Eu : Germanii să aleagă pe cine vor, D-ta, 
Neniţescu, pe mine, pe cine cred capabil să restaureze. 
țara, şi să-i încredinţeze secretul: va şti, dacă face pacea 
asupra celorlalte puncte, că Dobrogea nu-i pierdută şi va. 
avea puterea, să înfrunte furtuna. — Beldiman, fără să. 
răspundă direct: Le-am spus că nimeni nu vrea să-şi 
taie singur gâtul. 

  

— :Beldiman, comme Virgil Arion qui, hier, devant ts- 
moin (Nicu Ioanid) a trait6 Carp de «copil îmbătrânit», îl 
en a par-dessus Poeciput. de Carp et de Lupu. 

Sa proposition : sil y a denonciation de V'armistice, 
done un fait concret, il faut que nous adressions une pro- 
clamation ă Parmee pour qwelle ne se fasse plus tuer pour 
rien. — Je me contente de dire: «Ce serait, platonique comme 
râsultat, et certainement  mauvais comme prâcedent». 
Nous causons Dobrogea. Beldiman me dit: «Comment 
voulez-vous que VAllemagne parle en ce moment, et en 
pleine  crise blesse les Bulgares? Son secret elle ne 
peut le confier. Est-ce que Carp n'a pas fait assez de 
mal en râpâtant ă tout le monde que Mackensen lui a 
donn6 des assurances?t Ceci a 6t€ appris par les Bulgares 
et cest peut-âtre la cause des insistances nouvelles des Bul- 
gares». — Moi: «Que les Allemands choisissent; leur homme, 
vous, Neniţescu, moi, qui ils croient capable de restaurer le 
pays, et lui confie le secret: il saura, s'il fait la paix sur 
les autres points, que la Dobrogea n'est pas perdue et aura 
la force d'affronter Porage». — Beldiman, sans repondre di- 
rectement: «Je leur si dit que personne ne veut se couper
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Asupra chestiunei dinastice, aflu dela el că, "Țarul Ferdinand e contra, detronărei Regelui nostru, că Impă- ratul Carol deasemenea ŞI că a convertit pe Czernin ; că Kaiserul Pa consultat dacă. putea lua miţiativa să-l ex- pulzeze EI, un Hohenzollern, şi că el Beldiman nu a a- „vut curajul să sfătuiască aceasta. Dar atunci ? 2 Februarie. — Preliminările unei. conferinţe la Focşani sunţ sigure. In principiu Germanii primesc să stea de vorbă cu guvernul, oricare ar fi, şi cu Regele “Ferdinand. Aceasta, e stabilit. şi Horstmann o confirmă, adăogând că nu ştie din cine se compune guvernul (?). „Brănişteanu îmi spusese : In naivitatea, lor, ' Nemţii sunt atât de ahtiaţi de pace, că nu-și dau seama, de cei cu cari au să stea de vorbă. 

In aceiaşi ordine de idei, Horstmann îmi spune : «Stere e ca o bombă; gata să explodeze». Şi, în cursul convorbirei, ca şi când ar fi mers înaintea unei obiec- țiuni pe care nu mă gândeam să o fac: «Trebue să avem răbdare». — Ripostez : “Dacă e vorba de o pace 'strâm. bă, e mai bine să o facă ei, nu eu». 
NI 

soi-mâme le cou>. — Sar la question dynastique, j apprendş de lui que le Tzar Ferdinand est contre le dâtrânement de notre Roi, que VYEmpereur Charles aussi et qu'il a converti Czernin ; que le Kaiser la consult sil pouvait prendre Li- nitiative de Pexpulsei, lui, un Hohenzollern, et que lui, Bel- diman, n'a pas eu le courage de le lui conseiller, — Mais alors 2 
| 12 fevrier, — Les pr6liminaires d'une conference ă Foc- sani sont certaines, En principe les Allemands acceptent de căuser avec le gouvernement, guel qu'il soit et avec le Roi 

În O ON 

  

ajoutant : «qu'il ne sait pas qui compose le gouvernement» 2 Branisteanu m'avaiţ dit: «In prostia lor, Nemţii suni, atât de ahtiaţi de pace, că nu-și dau seama de cei cu cari au să stea. de vorbă». | 
Dans le mâme ordre d'idees, Horstmann dit: «Stere est comme une bombe ; tout prât ă sclater 1». Et au cours de la conversation, comme. s'il. allait au devant d'une objeetion que je ne eomptais pas faire : «Îl faut avoir de la patience». Je riposte : «S'il s'agit d'une paix boiteuse, Jaime autant que ce soit eux qui la fassent, pas mMoiy, :
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Din mărturisirile lui Horstmann rezultă că: Prezan 

a telegrafiat Mareşalului că mâine, 13, delegaţii români 
vor fi la frontieră (în trecere se spune că termenul, 

deci se fixase unul — a fost prelungit cu o zi, guvei- 

nul nefiind stabilit). Dar din partea Puterilor Centrale 
nu se va putea trimite cineva la Focşani înainte de Joi 
sau Vineri. Horstmann şi Richthofen sunt reprezentan- 
ţii Germaniei cu generalul Hell. — Horstmann foarte 

mulţumit de a avea pe Richthofen, care, nefiind sub or- 
dinele autorităţilor militare, are mai multă libertate de 

vorbă. Baronul Mittag şi Czaki vor reprezenta Austro- 
Ungaria. Dacă primele convorbiri ajung la ceva, se 
poate ca Czernin şi Kiihlmann să vie în persoană. 

Dela început se va pune chestiunea: Familia re- 

gală trebue să stea deoparte, cu Brătienii şi cu "Take Io- 
nescu. 

Pentru Dobrogea, o administraţie în patru: ocu- 
panţii de azi până la pacea generală. «Germania ar vrea 
mai bine să păstreze Constanţa, decât să o lase Bulgari- 
lor». Dar Richthofen, rhai dăscălit, venind din Bulgaria, 
încearcă să pledeze că se poate face un port la Acker- 
man sau aiurea. 

"Des eonfidences de Horstmânn îl resulte que: Presan a 

tel6graphi6 au Marschal que demâin, 13, des dâl&guss rou- 

vains seraient ă la frontiere. (En passant, il est dit que le 

dâlai — done on en avait assign6 un — a ât6 prolong& d'un 
jour, le gouvernement n'âtant pas arrang6). Mais du câte 
des puissances centrales on ne pourra pas âtre ă Foesani 

avant jeudi ou vendredi. Horstmann et Richthofen sont les 
reprâsentants de PAllemagne avec le gensral Hell. Horst- 
mann tres content d'avoir Richthofen qui, n'âtant pas sous 
les ordres des autorites militaires d'ici, a plus de liberte -de 

parole. Le baron Miţtag et Csaki representeront /Autriche- 
Hongrie. Si les premiăres conversations aboutissent, il sy 
pourrait que Czernin et Kiihlmann vinssent en personne. 

Du premier coup on posera la question: la famille royale 

doit s'carter avec Bratianu et Take Ionescu. Pour la Do- 
brogea, une administration ă quatre: les occupants jusqu'ă 

la paix genârale. «I/Allemagne aimerait mieux garder Con- 
stantza que la laisser aux Bulgares». Mais Richthoten, plus en- 
doetrin6, venant de Bulgarie, essaye de plaider qu'on peut 
faire un port ă Ackerman ou ailleurs, 
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- Horstmann mărturiseşte că nu ştie cum se vor în: toarce lucrurile după plecarea Regelui (2) — pentru a urma tratările de pace. Sunt îngrozit de lipsa de orice directivă şi de claritate, în toate desbaterile care se vor deschide ! — Nuanţă ciudată : «cred că punând îndață. dela început, toate condiţiunile ne vom scăpa de preten- țiunile asupra trecătorilor munţilor». Inţepătură pentru Austria! Imediaţ după aceia văd pe Lebedur pentru a aranja, o întâlnire cu Mittag şi îi schiţez o parte din pro- gramul ce se propune privitor la dinastie : <Dar cine poate da, asemenea idei? De sigur că dela Berlin!» Inţe- pătură Germaniei ! 

1) Antanta autoriză România, să trateze. Dar baza va trebui să fie examinată de Antantă, înainte de a fi pri- mită. 
2) Din Viena. Ucrainienii nu ax fi contra trecerei Basarabiei la România, dar sub rezerva, rectificărei de fruntarie, — după indicaţiile etnografice ale Ucrainei, PI NI 

Horstmann avoue ne pas savoir comment les choses peu- vent saranger aprâs le d&part (?) du Roi pour continue les pourparlers de paix. J e suis târrifi6 de Pabsence de touțe directive, de toute clart6 dans les d&bats qui vonţ S'ouvrir ! Nuance singuliâre : «Je erois qu'en posant de suite, du premier -coup, toutes les conditions, on se debarrassera des pr6tentions sur les d6fil6s des montagnes».  Pointe contre Autriche. | , | - — Je vois- de suite apres Ledebur pour arranger une en- trevue avec Mittag, ei je lui trace une partie du programme qw'on se propose concernant la dynasţia: «(Qui peut donner ces idâes? Cela vient. pour sfâir de Barlin;, Pointe ecntye | PAllemagne ! 
— La «Lumina» publie deux tâlâgrammes que la censure a [aiss€ passer — ce qui en fixe la portee: - 1) P'Entente autorise la Roumanie ă traiter. Mais la base devra &tre examinse par VEntente avant d'âtre acceptee. 2) De Vienne, Les Ukrainiens ne dâsapprouveraienţ pas le passage de la “Bessarabie î la Roumanie, mais sous r6- serve de rectifications de frontiăres, selon les indicaticns ethnographiques de VUkraine,. - n 
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Sfârşitul neprevăzut al conferinţei cu Trotzki e con- 

siderat în Germania ca o foarte bună soluţie. Trotzkin'a, 
voit să semneze un act contrariu opiniilor sale asupra 

dreptului popoarelor de a-şi hotărî soarta, dar stabileşte 
de fapt starea de pace. Ca rezultat militar e acelaşi lu- 
“cru şi va. fi înţeles în curând în Franţa şi aiurea. 

— Seara, Tzigara, puţin timp după Verzea, vine să 

“mă pună în curent de o întrunire la Stere: Beldiman, 
Coandă-Piteşti, general L. Iarca, Pătrăşeanu, Simiones- 

“cu-Râmniceanu şi ei doi. Beldiman lasă să se înţeleagă că 

e inspirat de Berlin: Sar voi plecarea dinastiei, dar 
nu se vrea a se lua o iniţiativă şi sar mulţumi României 

ca să o ia. Deci o moţiune anti-dinastică. Stere leagă de 

aceasta, chestiunea, integrităţei naţionale : Dobrogea. Cu 

toată opoziţiunea lui Beldiman, se prezintă o redactare 

semnată de Neniţescu. — Refuză pentru diferite mo- 
tive moţiunea antidinastică Iarea, Verzea şi 'Tzigara, 

şi sfătuesc să nu se facă nimic fără aprobarea lui Carp 
şi a lui Marghiloman. | 

13 Februarie, — Horstmann, 9 jum. «Nu mai vin la 

  

— La fin non prâvue des confârences avec Trotzky est 
cousiderte en Allemagne comme une solution tr&s avanta- 

geusa, Trotzky n'a pas voulu signer un acte contraire ă ses 

opinions sur le droit des peuples de fixer leur sort, mais il 
&tablit de fait P'etat de paix. Comme râsultat militaire, c'est 
exactement la mâme chose et on le comprendra bientât en 

France et ailleurs aussi. 

— Le soir, Tzigara, quelques instants apres Verzea, 

- vient'me mettre au courant d'une rsunion chez Stere: Bel- 
diman, Coanda-Pitesti, genâral Leonida Iarea, Patrascanu, 
Simionescu-Ramniceanu et eux deux. Beldiman laisse en- 
tendre qu'il est inspir6 par Berlin: on vondrait se d6barras- 

ser de la dynastie, on peut pas en prendre initiative et on 
sevait gr6 â la Roumanie de prendre les devants. Done une mu- 
tion anti-dynastique. Stere y rattache la question de Vinte- 
gwită nationale : la Dobrogea. — Malgre opposition de Bel- 
diman, on produit une râdaction dâjă signte par Neniţescu. 

Refusent pour differents motifs la motion anti-dynastique 

Tarcea, Verzea et Tzigara, qui conseillent de rien faire sans 
Vassentiment de Carp et de Marghiloman. 

13 f&vrier. — 9 heures et demie. Horstmann: «Ils ne vien-
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Focşani, ministrul Papiniu şi colonelul Ressel vor veni ei la Bucureşti. Probabil au un mesagiu de predat». — Horstmann vrea să aibă informaţii asupra lor; i le dau: bune asupra lui Papiniu; foarte bune asupra, lui Resse].— EI: Unde să-i găzduim ? (vor dar să-i aibă sub pază). Cum âşi dori ca să vorbească cu dv.! —_ Eu :. Mă voi ține la dispoziţia, lor, dacă o cer. 

Vorbesc de acţiunea lui Stere. Inţeleg că cunoaşte. directivele, căci îmi spune : «Mai ales Beldiman e acel care ţine la această moţiune anti-dinastică».— Eu ; Da, „dar îşi dă aerul de a ti inspirat de Berlin. —: EL, după oarecare tăcere : «De fapt toată lumea o doreşte la Ber- lin, Bussche o voeşte, Ludendort de asemenea. Austria nu o mai doreşte, şi chiar nici 14 o voeşte poate în acest moment; şi lumea politică la, Berlin, în faţa acestui vânţ de anarhie, îi e de asemenea. defavorabilă. — (Textual). Horstmann revine asupra plecărei în concediu a în: tregei familii regale şi îmi pune chestiunea precisă : Eşti d-ta de părere că, cu Brătianu şi Take Ionescu de. faţă. nu se va putea face un lucru bun ? | ÎI 
nent plus ă Foesani; Cost le ministre Papiniu et le colonel Ressel qui arrivent & Bucarest. Probablemenţ ils ont un message â remetirey», — Horstmann veut avoir des renseig- nements sur leur compte. Je les donne hons sur Papiniu, tres bons sur Ressel.—Lui; Oi va-t-on les loger ? (On comp- te done les avoir sous garde). Comme je voudrais qu'ils can- sent avec vous! — Moi: Je me tiendrai â leur dispositioa, siils le demandenț, 

Je parle de Paction de Stere, Te comprends qu'il en sait ius dixectives, car il me dit: «C'est surtout- Beldiman qui tient ă cette motion anti-dynastique».—Moi: «Oui, maisilse donne Pair dâtre inspir6 par Berlin». — Lui, apres certain silence: «Au fond, tout le monde le dâsire ă Berlin, Bussche le veut, Imdendort aussi. I”Autriche ne le. dâsire plus; ne le veut peut-Etre meme plus en ce moment; et le monde politique ă Berlin, devant ce vent d'anarchie, est aussi  d6favorable». (Textuel), , Ă | Horstmann se rabat sur le depart en conge de toute la famille royale et me pose la question precise: «Vous âtes aussi d'avis qw'avee Bratiano et Take Ionesca presents on ne Dourra pas faive de bon travail? — y e lui r&ponds que c'esţ 

4
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Ii răspund că este convingerea, mea. (Cum nu pot fi 

exilați, bănuese că întrebarea vrea să ridice ulțimele 
scrupule dacă se poate trata cu ei). 

— Stere : Mizerabilii dela Iaşi sunt la ultima extre- 
mitate. Scăparea Regelui şi a persoanelor lor trebue să 
fie singura lor preocupare. Vor semna orice, sacrificând 
chiar Dobrogea. E de datoria noastră, chiar dacă e prea 
târziu, să încercăm ceva, Ar trebui ca actualii si foştii 

parlamentari şi toate persoanele de seamă să se întru- 
nească spre a declara că tot ce se va face de către par- 
tea cea mai mică a României nu va fi recunoscut de noi 
şi că nu admitem ca Regele să vorbească în numele nos- 
tru. — Ar fi sub o altă formă ceeace Verzea şi Tzigara 
raportaseră. 

Nam discutat, dar cum cred că raţionamentul gre- 

şeşte dela început, având în vedere unele fapte care pot 

să se producă, trebuie să amân orice urmare pe Vineri 

dimineaţa. 

— Găsesd la Crucea-Roşie o comunicare, falsă ca 
motive, inexactă ca fapte, prin care maiorul von Wel- 
zer rechiziţionează cantinele. Ofiţerului care s'a prezen- 

  

ma conviction. (Comme on ne peut les exiler, je suppuse que 

la question veut lever les derniers serupules si ont peut traiter 

avec eux). 
— Stere: Lea mis6rables de Iassy sontă toute extremite. 

Sauver le Roi et leurs personnes doit âtre leur unique pr6- 

occupation. Ils signeront n'importe quoi, en sacrifiant mâme 

la Dobrogea. Il est de notre devoir, mâme siil est trop ard. 

de tenter quelque chose. Il faudrait que les actuels et les prâ- 
eâdents parlementaires et toutes les personnes de marque se 

r&unissent pour dâelarer que tout ce qui se fera par la 
partie, la moindre, de la Roumanie, ne sera pas reconnu 

par nous ct que nous n'admettons plus que le Roi parle en no- 

tre nom. (C'est sous une anire forme ce que Verzea-Tzigara 
avaient rapport. — Je mai pas diseut6, mais comme j'estime 
que le raisonnement pâche par le commencement, vu certains 
faits qui peuvent se produire, il faut remettre toute conti- 

nuation ă vendredi matin. 

— Je trouve ă la Croix Rouge une communication, fausse 
comme raisons, inexacte comme faits, par laquelle le major 

ineffable von Welzer requisitionne les cantines. A Y'officier
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tat, i-am spus verde modul meu de a gândi ŞI am, scris lui Horstmann pentru a protesta contra acestei jigniri. In fond e o afacere de _Pricopseală : Personalul nostru voluntar şi gratuit va fi înlocuit. de o bandă de guver- nante şi de amploiaţi înfometați, cari trebuie să trăiască pe socoteala, comunei. | a 

— Cu tren special au sosit Papiniu, Mitilinei Şi Ressel. Sunt 1 „thân6e-Palace. N'au prânzit cu Germa- nii, ci în salonul lor rezervat. 
— La 10 ore HZ orstmanm, care îmi dă aceste detalii, îmi spune că ei au venit «cum aţi ghicit», ca să, câştige timp. Ei propun luerul imposibil de a mai căpăta un ter- men de 20 zile, dorind să se formeze un guvern numai de diplomaţi, Şi pentru aceia e nevoe de Mişu dela Lon- dra! S'au rezervaţ orele dela 12—2 ca să putem să-i -ve- dem. — Horstmann mă roagă să le vorbese foarte serios : sau un guvern serios, sau plenipotenţiari de primul or- diri şi atunei Czernin şi Kiihlmann vor veni în persoană. Dar, condiţie esenţială, trebue ea, Brătianu şi Take Io- nescu să părăsească țara până la încheerea păcei. — 

      

qui s'est prâsente, Jai vivement dit ma; facon de penser et Jai 6crit a Horstmann pour protester contre cet affront, An fond c'est une affaire de «pricopseală », notre personnel vo- lontaire et gratuit sera remplacs par une bande de gouve- nantes eţ d'employâş famâliques aw'on faiţ vivre aux frais de la commune, 
— Sont arrivâs pat train specia] Papiniu; Mitilineu et Ressel. Ils sonţ 4 PAthânee Palace. Ils v'onţ pas dîn6 avec les Allemands, mais dans leur salon reserv6. A 10 h, Horstmann, qui me donne ces dâtails, me dit: que ces messieurs sont ve- „Bus, «comme vous Paviez, devin6>, chercher ă gagner dn temps; ils proposent la chose impossible d'avoir. encore un delai de 20 jours, dâsirant pe former awun gouvernement de diplomates et pour cela on a -besoin de Mişu de Londres! On 

sonne. Mais, condition essentielle, il fanţ que Bratiano eţ Take Ionescu quittent le pays jusqu'ă
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Hovstmann vrea -să cer şi plecarea Regelui şi atunci 

chestia. dinastică nu va fi pusă, «căci Regele nu poate 
să stea într'o ţară ocupată de o armată străină». — Eu: 
Cum ocupată, dacă se face pace? — El: Dar avem ne- 

voe de grâul d-voastră şi nevoie ca câmpul să fie lucrat. 
— Eu: Dar garanţia voastră este în guvern şi în inte- 
cesul nostru. — El: In fine, totul se va împăca; numai să 

„se trateze în mod. serios. 
— Colonelul Hentseh a murit. 
14 Februarie. — Ledebur pleacă la Viena. A văzut pe 

Mittag un moment: nu vrea să spună nimic, pretex- 

tând că nare decât o simplă misiune militară. De altfel 
Mittag «este o creatură a lui Czernin» şi i-e frică să spu- 

nă o vorbă fără învoirea ministrului său. — Ledebur 
crede într'o schimbare de sferă de influenţă, şi că inde: 

ciziunea mai ales în privinţa Poloniei produce aceste 
oscilaţiuni. (Credeam că citesc. în ochii lui că Austria 
va avea să joace un rol mai însemnat în chestiunile ro- 
miâneşti). Czernin, care se desinteresa, se îngrijeşte 

din ce în ce mai mult de România. Ledebur crede ca 

mine că această lipsă de direcţie, care se simte, e îngriji- 

veut que je demande aussi le dâpart du Roi et la question 

dynastique ne sera pas poste, «car le Roi ne peut pas res- 

ter dans un pays occupâ par une armâe &trangere». — Moi: 

«Comment occupt, si on fait la paix?» — Lui: «Mais nous 
avons besoin de vos blâs et nous avons besoin qu'on travaille 

les champs». — Moi: «Mais votre garantie est dans le gou- 

vernement et dans notre intârât>. — Imi: «Mais tout s'arran- 
gera; mais qu'on traite s6rieusement». 

Le colonel Hentsch est mort, 
14 fâvrier. — Ledebur part pour Wien. Il a vu Mittag 

un petit instant: îl ne veut rien dire, prâtextant qu'il n'a 

qw'une mission militaire, 
P'ailleurs Mittag «est une erâature de Czernin» etil a peur 

de lâcher un mot sans agrâment de son ministre. Ledebur 

croit d un changement de spheres Pinfluence et c'est Vindeci- 
sion qui regne au sujet de la Pologne qui produit aussi ces 
oscillations. (Je eroyais lire dans ses yeux que l'Autriche 
allait jouer un râle plus important dans les questions rou- 

maines). Czernin, qui se dâsintâressait, prend de plus en plus 
soudis de la Roumanie. L.edebur pense comme moi que cette
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toare, şi o.va spune lămurit lui Czernin. E forte catego. ic în această privință. 
— Sosese la Athen&e-Palace la, jum. Eram căutat . pretutindeni. Ce e mai frumos e că, voiau să mă facă părtaş la o conferinţă, de care am scăpat, AMitilineu eşindu-mi înainte ca să mă, ducă în camera. sa, 
In salon, Stere vorbea; de faţă Beldiman, Neniţescu, Lupu, Virgil şi C. Arion, prins acolo. fără voia, lui. Lupu Kostake a citit o declaraţie a lui Carp însăreinând pe Papiniu să transmită Regelui că, chiar de ar încheia, el pacea, aflarea lui pe tron ar prezenta cele mai grave pericole 'pentru. desvoltarea, ţărei. Nu ştiu ce au putut să spună timp de o oră şi juim., dar Papiniu a refuzat să ia. act. Cât despre Ressel, el a spus că, fiind soldat, nu pu: tea, să asiste la asemenea desbatere. Atunci Lupu a de- clarat că se va publica această rezoluţie prin jurnale. (Am văzut acest text mai târziu, E o declaraţie semnată Lupu Kostake, făcută în numele lui Carp). 
Cu Mitilineu vorbim mai mult. Eri au fost primiţi 

de Mackensen, şi Papiniu a formulat cererea unei pre- 

  

IO III 

absence de direction qwon sent est aftolante, et le diza elai- rement ă Czernin. Il est tres catâgorique lă-dessus, 
— Jarrive ă PAthânte Palace ă 12 et demi. On me cher- chait de toutes parts. Le plus joli est qu'on voulait me faire pariiciper ă une confârence 4 laquelle ai &chapp$, Mitilineu Stant venu au-devant de moi pour m'entraîner dans sa chambre. 
Dans le salon Stere perorait. Py&sents: Beldiman, Neni- 

țeseu, Lupu, Virgil et Costică Arion qui a 6t6 pris lă-dedans ă son inst. lupu a lu une declaration de Carp chargeant Pa- piniu de transmettre au Roi que, m&me sil concluait, lui, la paix, sa presence sur le trâne presentait les plus graves dan- gers pour le developpement du Days. Je ne sais ce qu'ils ont pu dire pendant 1% heures, mais Papiniu a refus6 de prendre acte. Quant ă Ressel, il a dit que comme soldat il ne pouvait axsister ă un pareil dâbat, Lă-dessus Lupu a dâclar6 q'en publierait cette râsolution dans les journauz. (J'ai vu Plus tard ce texte. C'est une d&elaration signâe Lupu Kosta- 
che et faite au nom de Carp). 

— Avee Mitilineu nous causons longuement, Hier ils onţ 6t6 recus par Mackensen et Papiniuw a formul€ la demande 
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lungiri de termen pentru a putea să fie adus Mişu dela 
Londra spre a i se încredința afacerile străine. — Mare- 
şalul i-a trimis la generalul Hell, care are instrucţiunile 
sale; Hell nu le-a dat iluziuni, dar răspunsul nu-l putea da 
singur. Azi dimineaţă, într'o sală a hotelului, unde erau 
de toate ca pentru o conferinţă. delegaţii celor patru pu- 
teri cu secretarii şi ataşaţii prezenţi, li s'a citit răspunsul 
că se mai acordă 6 zile. 

Toată lumea pleacă la 3 ore. | 
Mitilineu a venit, — neanunțat oficial,—după cererea 

lui Averescu, care speră prin mine să cunoască condi- 
țiile de pace, şi după rugămintea Regelui să ia contact cu 
mine. Era imposibil să se constitue un alt guvern. Cum 
să se recurgă la cei din teritoriul ocupat, când dincolo 
mai este misiunea franceză ? 

Chestiunea, dinastică părea înlăturată; Regele părea 
foarte vesel, ea, cineva, care a scăpat cu faţa curată; nu 
ştiu ce comunicare i sa făcut, — dar Randa a fost la 
Iaşi. — Când am vorbit cu H orstmann, azi după amiazi. 
Horstmann mi-a spus: «cum a putut Regele să creadă 

  

d'une prolongation de dâlai pour avoir le temps de faire venir 
Mişu de Londres, â qui on veuţ confier les Affaires Etran- 
stres. Le Marâchal les a renvoy6s au general Hell, qui a ses 
instruotions. Hell ne leur a pas fait concevoir des illusions, 
mais la r&ponse il ne pouvait la donner seul, 

Ce matin, dans une salle du Palace, oă il y avaiţ de tout 
comme pour une confârence, les dâlâgunâs de toutes les quatre 
puissances avec les secrâtaires et attaches prâsents, on leur, 
a lu la râponse qu'on accordait encore six jours. 

Tout le monde repart ă trois heures. 
Mitilineu est arriv6 — non officiellement aunonc — sur 

la demande d'Averescu qui espere par moi connafître les con- 
ditions de paix et sur la pricre du Roi de prendre contact 
avec moi. — Il €tait impossible de constituer un autre gou- 
vernement. Comment recourir ă ceux du territoire 0ecupe 
quand il y a encore lă la mission îrancaise? La question 
dynastique semblait cartâe; le Roi paraîssait tout joyeux 
comme quelgwun qui a sauvâ sa peau; je ne sais quelle com- 
munication lui a 6t€ faite, mais Randa a staită Tassy. Quand 
Jai caus6 avec Horstmann cette apres-midi, Horstmann m'a 
dit: «Comment le Roi a-t-il pu croire la question 6cartâe?



NOTE POLITICE — 1918 347 

că chestiunea e înlăturată ? Probabil: Austriacii i-au dat această asigurare». — N'am spus nici-o vorbă de Randa. 
Am spus lămurit lui Mitilineu : Sunt două chestiuni 

capitale nelimpezite : Dinastia şi Dobrogea, Nu se va, pu- 
tea scăpa ceva. decât dacă Regele se hotărăşte să revie 
cu totul la politica, de înainte. Nu se va trata, decât dacă 
se va numi un guvern de oameni de prima ordine, luaţi 
din toată România, sau dacă guvernul, oricare ar îi, 
poate numi plenipotenţiari de primul ordin, cu cari Czernin şi Kihlmann să poată vorbi. Vor trebui garan- 
ţii imediate : întâi plecarea, misiunei militare franceze, 
al doilea plecarea lui Brătianu-Take Ionescu până la 
pace. Se va cere deasemenea lipsa Regelui şi a familiei 
regale; voi lupta ca să o evit. dar nu garantez nimic. 
Sunt singurul care lupt pentru menţinerea Dinastiei şi 
voi face tot posibilul. Regele nu a urmat sfatul meu ca 
să se alipească negocierilor dela Brest-Litowsk. Să ur- 
meze cel puţin acum sfatul meu : este cea din urmă 
putință de scăpare. 

Am insistat foarte mult asupra nevoei de a scăpa 

  

  

C'est probablement les Autrichiens qui lui onţ donn6 cette assurance». Je n'avais soufil mot de Randa. 
J'ai clairement diţ ă Mitilineu: Il y a deux questions capitales qui sont troubles: la dynastie et la Dobrogea. On ne pourra sauver quelque chose que si le Roi se decide ă revenir entigremenţ, completement ă la politique ancienne, On ne traitera que si on nomme un gouvernement de gens de premier ordre, pris dans toute la Roumanie; ou si le gou- vernement, quelqui'il soit, peut nommer des plenipotentiai- res de premier ordre avec lesqueis Czernin eţ Kiihlmann puis- sent causer. — Il faudra des gages immâdiats. 1) renvoi de la mission militaire francaise; 2) d&part jusqu'ă la paix de Bratiano et Take Ionescu. On demandera aussi Pabsenee du Roi et de la famille royale; je lutterai pour Teviter, mais je ne garantis rien. Je suis le seul ă lutter pour» le main- tien de la dynastie et je ferai le possible. — Le Roi n'a pas sulvi mon conseil de se relier aux n&gociations de Brest- Litowsk, Qu'il suive an moins maintenant mon conseil: C'est sa derniâre planche de salut. 

J'ai beaucoup insiste sur Ja necessite de sauver V'armee
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armata de distrugere : E singurul lucru .de opus Bulga- 
rilor, dacă ar. ameninţa cu.o defecţiune. | 

Delegații au rămas la masă cu Românii de mai sus. 
Lupu i-a condus la gară. 

„Inainte de plecare, Mareşalul a chemat. pe Ressel şi 
i-a zis lămurit că, înainte de orice, trebuia ca misiunea 
franceză să plece. 

Sa. dat Românilor ultima dată pentru numirea ple- 
nipotenţiarilor: 20 Februarie la amiazi, iaz conferinţa va 
începe la 22 la Buftea. 
„„—Horstmann explică că, imediat ce sa semnut pacea 

rusească, Mareşalul a dat României un termen pentru a 
limpezi situaţiunea sa politică şi militară. Acest termen, 
prelungit din zi în zi, a dat loc în extremis la sosirea a. 
cestei ambasade, care a mai obţinut încă un răgaz de 6 
zile. : - 

Reflexiune a lui Horstmann : Dacă aceşti domni nu 
vor numi pe nimeni. se va ataca Moldova, «şi aşa ar fi 
mai bine». 

15 Februarie. — Prin Volanka şi Dombrovski aflu că 
Austriacii îşi frecau mâinile la gândul de a se scăpa de 
  

de. la destruction: c'est le seul appoint & opposer aux Bul- 
gares s'ils menacent d'une defection. 

— Les delâguâs sont vestâs pour dâjeuner avec les Rou- 
mains cites ci-dessus. Lupu les a xâconduits ă la gare. 

— Avant le depart, le Feldmar&chal a appel6 Resseletlui 
a dit peremptoirement gwavant tout îl fallait que la mis- 
sion francaise s'en aille. 

— On a donnâ aux Roumains le 20 fevriex, midi, le der- 
nier delai pour nommer les plânipotentiaires et la confârence 
commencerait, le 22 ă Buftea, 

Horstmann explique que sitât la paix russe signâe, le 
Marechal avait donne â la Roumanie un dălai pour clari- 
fier sa situation politique et militaire. C'est ce dâlai prolonzâ 
de jour en jour qui a donnă lieu în extremis ă Parrivâe de 
cette ambassade qui a encore attrap6 'six jours de prolon- 
gation. 

: 
Une râflexion de Horstmann: Si ces messieurs ne nom- 

maient personne, on attaquerait la Moldavie, «et comme ca 
vaudrait mieux!y 

15 f6vrier. — Par Volanka-Dombrowsky japprends que 
les Autrichiens se frottent les mains â Pidâe de se debarras-
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Poloma (aceasta e oare schimbarea de sfere de care vor- 
bea Ledebur ?) — şi că toată lumea privea pe Hentsch 
ca cel mai mare inamice al Austriei. | 

— Văd pe Stere şi mai târziu pe C.I arca, care caută 
să intre cât mai mult în politica mea. Spre marea mea 
mirare, Iarea îmi spune că Stere îl asigură că mă aso- ciasem la manifestarea lor de eri şi că Stere mai spusese 
că Mitilineu recunoştea că în Moldova starea spiritelor 
era, ca şi în România, ostilă Regelui. — Or, Mitilineu 
îmi spusese toemai contrariul, asigurând că. acţiunea an- 
tidinasticilor ar întâlni opunere absolută în Moldova!-— 
Așa dar, două minciuni. 

Observ lui Stere că eri au făcuț manifestarea, lor 
antidinastică fără a fi spus o vorbă de Dobrogea: aşa 
dar părăsise legătura, ce voise să facă între cele ' două 
chestiuni, una faţă de Germania, cealaltă faţă de Mol- 
dova ! | 

A recunoscut (destul de plictisit). dar se scuză că nu 
era caz de manifestat decât faţă de Moldova. Tema lui favorită: «Pentru a scăpa, cei din Moldova. vor încheia 

  

ser de la Pologne. (Est-ce lâ le changement de sphăres de Ledebur?) et que tout le monde considârait Hentseh comme le pire ennemi de PAutriehe. 
— Je vois Stere et un peu plus tard C. Iarea, qui cherehe â sinf6oder de plus en plus ă ma politique. A ma grande sux- prise, larca me dit que Stere Vassure que je m'Etais associ6âă leur manifestation d'hier et que Stere lui avait encore rap- port que Mitiliheu veconnaissait qu'en Moldavie lâtat des esprits 6tait tout comme en Roumanie: hostile au Roi. — Or, Mitilineu mavait dit tout le contraire et certiti6 que Paction des antidynastiques rencontrait une hostilit6 absolue en Mo]- davie! — Done deux mensonges. 

Je fais remarquer â Stere quw'hier ils ont fait leur ma- nifestation anti-dynastique sans avoir touehe un mot de la Dobrogea : done il a abandonnă la connexiţe qu'il avait voulu 6tablir entre les deux questions, une vis-ă-vis de-PAI- lemagne, Pautre vis-ă:vis de la Moldavie! — Il en convient (lair assez ennuy6), mais il sexcuse qu'il n'y avait â manifester que vis-ă-vis de la Moidavie. Son theme favori : «Pour se sauver, ceux de Moldavie conelueronţ -n'importe
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orice fel de pace». — Ii spun că nu este:părerea mea.— 
Imi vorbeşte de o agitaţie de întreprins, o convocare a 
tuturor personalităţilor politice, dar trebuie avută o au- 
torizare dela Berlin, care a fost cerută. 

— Comunicatul român anunţă că armata noastră 
a intrat în Bender, unde a găsit multe tunuri Şi un mase 
stoc de muniții. 

16 Februarie. — S'au lăudat că declaraţia lui Carp 
va apare în jurnale. Nu se găseşte însă nici în «Lumi- 
na» de eri, nici de astăzi. Stere mărturiseşte greutăţi a- 
vute cu cenzura. Aceasta nu dovedeşte că toate cercurile 
germane aprobă atitudinea pe care Beldiman o prezintă 
ca inspirată de Germania. Ştiu că acesta din urmă a fost 
eri seară să vadă pe Mareșal. Stere a spus că cenzura a- 
cestei declaraţii a fost prezentată Mareşalului. E vreo 
legătură între această vizită şi acest fapt? 

— Contele Reventlow (reprezintă pe Ludendorf) 
în «Deutsche 'Tageszeitung», revine asupra chestiunei 
româneşti. Pare că părăseşte Dobrogea, dar adaogă: O 
chestiune care pentru România, ca şi pentru Imperiul 

. 

quelle paix». — Je lui dis que ce n'est pas mon impression. 
Il me parle d'une agitation ă entreprendre, une convocalion 
de toutes les personnalites politiques, mais il faut qw'on ait 
Yautorisation de Berlin. On Pa demandee. 

— Le communiqu6 roumain annonce que larmee rou- 
maine est entrâe ă Bender, oh elle a trouv& beaucoup de ca- 
nons et un gros stock de munitions. 

16 i&vrier, — On s'6tait vant que la dâclaration de Carp 

paraîtrait dans les journaux. Elle ne se trouve ni dans ia 

«Lumina» d'hier, ni dans celle de ce matin. Stere a avous 
avoir eu des embarras avec la censure. Cela ne prouve pas 
que tous les cereles allemands approuvent cette attitude, que 

Beldiman prâsente comme inspire par PAllemagne. Je sais 
que ce dernier a 6t4 hier soir voir le Marehal. Stere a dit 
que la censure de cette dâelaration a 6t6 rapportâe au Ma- 
râchal. Y aurait-il connexit6 de cette visite avec ce fait? 

— Le comte Reventlow (veprâsente Ludendorf) dans la 
«Deutsche Tageszeitung» revient sur la question roumaine. 
II semble abandonner la Dobrogea, mais il ajoute: «Eine 
Frage fiir Rumănien wi» fir das Deutsche Reich bleibt irei-
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german rămâne sigur încă disponibilă, este chestiunea Constanţei, portul României care aparţine Dobrogei». Işi propune să revină, asupra, chestiunei. Aşa dar, tot faimoasa, ideie a coridorului pentru Constanţa. — D-1 de Muzsa, deputat ungur pe care îl mai pri- misem, îmi arată o scrisoare dela Wekerle. însăreinân- du-l cu o anchetă. Ca să răspund întrebărilor, cer o co- pie pe care am pus să o traducă Mehedinţi, spre exaaţi- tate. Iată cum e formulată pretenţiunea ungară asupra graniţelor, pretenţiune la care face aluzie Reventlow în articolul citat: «In ce priveşte chestiunile teritoriale, a- vem un interes special ca, din punct de vedere pur stra- tegic, să se facă o rectificare de frontieră. E vorba de teritorii curat muntoase, aşa dar fără locuitori, precurn şi de un teritoriu de graniţă, cari ne-ar permite să exe- cutăm lucrările de regulare ale Dunărei care sunt nece- sare; şi să putem să le menţinem». E vorba probabil de Porţile de fier. 
Am convocat în grabă comitetul consultativ şi câţi- 

lich noch uebrig, das ist die Frage von Constantza, der Ha- fenstadt Rumiiniens, welche zur Dobrogea gehărt». Il se pro- pose de revenir sur la question... Done, toujours la, fameuse idee du couloir pour aller ă Constantza, — Mr. de Muzsa, le depută hongrois que javais dâjă recu une fois, me montre une lettre de Wekerlă, le chargeant d'une enquste. Pour r&pondre ă cetțe question, je demanda une co- pie qui m'est envoy6e dans la soirâe et que j'ai fait traduire 

    

tentions auxquelles faiţ aussi allusion Reventlow dans Var- ticle que j'ai not6 plus hauţ;: «En ce qui regarde les ques- tions territoriales, nous attachons un intârâţ Special ă ce (besonderes Gewicht) que, du point de vue puremenț stra(â- gique, une rectifieation de fronti&reg (Grenzenregulierung) eut lieu, Il s'agit des territoireş purement montagneux, pour ainsi dire sans habitants, aînsi que d'un territoire de fron- tiere qui nous mettrait d meme dexdcuter les travaux de re. gularisation du Danube qui sont nâcessaires. et de Douwvoir les maintenir». C'est ici que git le liăvre. Il s*agit probable- ment des Portes-de-fer. 
— Convoqu€ â la hâte le comită consultatit et quelques
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va amici politiei. Le-am arătat din. nou punctul meu de 
vedere în chestia dinastică, şi. le:am arătat inconsecven- 

ţele declaraţiei lui Carp, care zicea că Germanii trebue 
să gonească pe Rege, atunci când el ia, iniţiativa miş- 
„cărei, şi care voia să gonească dinastia, pe când acum 
să îngrijește el de viitorul ei. Cum se răspândesc tot; fe- 
lul de svonuri falşe, trebue să se ştie că noi nu.ne ames- 
tecăm în această acţiune. Arion a spus un lucru nostim: 
Când Lupu a citit declaraţia, mirare generală ! Prietenii 
lui nu ştiau nimic. Neniţeseu a aderat cu totul; Visgil 
Arion «cu gura pe jumătate». 

— Sa făcut o înmormântare impozantă colonelului 

Hentseh, îngropat la noul cimitir militar, destinat mili- 

tarilor din toate naţiunile. Mulţi din bieţii noştri soldaţi 
„se odihnese acolo ! — Regele Saxoniei a trimis pe fiul 
„său. Christian. ca să-l reprezinte. Mareşalul în mare ţi- 
nută. toți reprezentanţii aliaţilor, paradă, lovituri de 
tun, multă ordine. 

17 Februarie. — Faptul zilei: soldaţi bulgari. dispu- 
nând de un camion automobil, au legat astă noapte pe 
  

amis politiques. Je leur ai exprime ă nouveau mon point de 

vue dans la question dynastique et leur ai montre les incon- 

s6quences de la declaration de Carp qui disait: c'est aux 
Allemands ă chasser le Roi, alors quiil prend initiative du 

mouvement et qui voulait chasser tonte la dynastie alors que 
maintenant il s'inquiete de son avenir. Comme on repand des 
faux bruits, il faut qu'on sache que nous ne nous mâlons 
pas de eette action. Arion a dit une chose amusante: Quand 

Lupu a lu la dâelaration, stupeur gânârale; ses amis n'6- 

taient pas au courant. Neniţescu a clairement adhârâ; Vir- 

gil «cu gura pe jumătate». 

— On a fait de magnifiques funârailles au colonel 
Hentsch qui a 6t€ inhume au nouveau cimetitre militaire 
qui est destin€ aux militaires de tontes les nations. Il y a 

d6jă beaucoup de nos pauvres soldats qui y reposent! 

Le Roi de Saxe avait envoyă son fils Christian (le 2-me) 
pour le representer. Le Marâchal, en grande tenue, son bâton 

ă la main, tous les officiers, tous les reprâsentant; des al- 
lies, parade, coups de canons, Beaucoup d'ordre, comme de 
juste, et une câr&monie mise au bouton. 

17 fevrier, — Ie fait du jour: Des soldats bulgares, dis- 
posant d'un camion automobile, ont baillonne cette nuit le
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sergentul de oraş de pază, au stricat uşa Mitropoliei şi au răpit moaştele lui Sft. Dumitru şi sicriul de arginț, Au trebuit să ia drumul Giurgiului. De mai mulţ timp Bulgarii au ridicat pretenţiuni asupra stăpânirei aces: tor moaşte, aduse în ţară la finele secolului al AVIII-a. Această tâlhărie provoacă multă, fierbere, Feld-Mareşa- lul, înştiinţat, a dat ordine severe ca să! se găsească şi- criul. Această brutalitate vine la timp ca.să edifice. pe aliaţi asupra mentalităţii acestor oameni, 
18 Februarie. — De două zile gazetele dau rezuma- tul ultimelor şedinţe dela Brest-Litowsk, apărute de-a- bea acum în gazetele germane. E vorba mai ales -de Şe» dinţa dela; 10 Februarie când Trotzki sa retras fără să astepte măcar ca într'o şedinţă viitoare «propusă de Kiihlmann», aliaţii să poată preciza punctul lor de vede- re asupra nouei situaţiuni. Avem explicarea acestei pu- blicităţi: întro ediţie specială, <Bukarester Tagblatt» anunță, comunicat dela quartierul general, că armisti- iul cu Rusia mare expiră la 18 Februarie la amtaz. Mo- tivat în modul următor: «Guvernul din Petersburg, prin 

  

sergent de ville de garde, ont forcâ la porte de la Mâtropole et ont enlevâ les relidues de Saint-Dâmâtre et leur châsse en argent. Ils ont dâ prendre la. route de Giurgiu. I] ya longtemps que les Bulgares ont 6lev6 des: prâtentions su» la possession de ces reliques arrivâes en Roumanie vers la, fin du 18-&me siăcle. Cet acte de brigandage cause un grand emoi. Le Feldmarâchai, saisi de Vaffaire, a donns des or- dres sâvâres pour que le sarcophage fuţ retrouvâ,. — Cette brutalit6 arrive â point pour 6difier les alli6s sur le cer- veau de ces gens-lă, 
18 i€vrier. — Depuis deux jours nos journaux donnent le compte-rendu des dernidres sâances de Brest-Litowsk, qui n'ont d'ailleurs paru que maintenant dans les journaux al- lemands. Îl s'agit Surtout de la fameuse s6ance du 10 fevrier quand Trotzky s'est reţirs sans mâ6me  attendre qu'ă une s6ance prochaine, Droposce par Kiihlmann, les alliâs eussent pu dâfinir leur point de vue sur la situation nouvelle. On a Pexplication de cette minutieuse Publicită: dans une car- touche spâciale le «Bukarester Tagblatt» annonce, communi- qu6 du guarțier gâncral, que Parmistice avec la Grande Russie expire le 18 fevrier ă midi. — Motiv de la facon suivante: «le gouvernement de Petersbourg, par sa facon d'agir, a de- 

23
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modul său de a lucra, a. denunţat. de fapt armistițiul. 

Denunţarea e conşiderată ca produsă la 10 Februarie. 
Guvernul German, după expirarea termenului de 7 zile 
prevăzut în tratatul de armistițiu, trebuie să aibă mână 

liberă în ori ce direeţiune». 
Armistițiul român făcând parte din acelaşi tratat, a- 

fară de termenul prelungit până la 20, se află astfel de- 
nunţat la, rândul său! | 

Austria n'a comunicat încă nimic. . 
— D-nul de Muzsa, negociator nu prea îndemâna- 

tec, revine înainte ca să fi putut răspunde la întrebările 

din scrisoarea Wekerle. Imi lămureşte câteva puncte 
obscure din această scrisoare. Dă numele localităţilor pe 
unde Ungaria înţelege să ceară noua fruntarie: Linia 
pleacă în. faţa Cladovei pe Dunăre — Putineni—Balta— 
Isverna—Obârşia—Cloşani—Bordeni— Vârful Păpuşa— 

Râul Lotru—Câineni—Grăbleşti — Rucăr — Vârful Mă- 

gura—Buşteni— Vârful Smioretul— La Cea (Cheia ?7)— 
Gura Teghi — Păuleşti —Soveja—Caşinu—Oneşti—Stra- 
ja şi punctul nenumit în față de Orsta (Drei-Land- 
Ecke). D-nul de Muzsa, îmi spune că nu garantează ni- 
  

noncâ de fait Parmistice. La dânonciation est considârse 
comme s€tant produite le 10 fvrier. Le gouvernemenţ alle- 

mand, apres l'expiration du dâlai de sept; jours prâvu dans 
le traite darmistice, doit avoir main libre dans n'importe 

quelle direction». 

Varmistice roumain, faisant partie du mâme traite, aauf 

le delai jusqw'au 20, se trouve ainsi ă son tour dânonef. 

IrAutriche n'a rien fait savoir encore. 

— Monsieur de Muzsa, ngociateur assez pen habile, re- 
vient avant que j'aie pu r&pondre aux questions de la lettre 

Wekerl6, Il me corrige certains points obsceures de cette let- 
tre. Note au erayon rouge sur original qu'il m'a envoye. 

Il me donne le nom des localiiâs par ou la Hongrie en- 
tend demander la nouvelle frontitre: La ligne part, en face 

Kladovo, sur le Danube—Putineni—Balta—Isverna—Obarsia- 
Closani—Bordeni—Vârtul  Papusa—râul Lotru—Câineni— 
Grablesti—Rucăr—Vârtul Magura—Busteni—Vârtul Smiore- 
tul—lLa Cea (Cheia?)—Gura 'Teghi—Paulesti—Sovejea—Ca- 
şin—Oneşti—Strajea et le point innomme en face de Ostra. 
(Drei-Land-Ecke). 

Mr. de Muzsa me dit qu'il ne garantit rien; ana c'est lui
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mic; că ela copiat câteva nume de pe linia pe care o vă- zuse pe o hartă. «Nu-i aşa, zise el în franţuzeşte. că nu-ți poţi. permite să copiezi o asemenea hartă militară?» - Când am văzut pe Horstmann şi l-am întrebat ce gândea de linia pretinsă de Austro-Ungari, Puţia roşu de surpriză. mă întreabă: «Cum ştiţi aceasta Apoi, re- venind:, «lată frumoasa prietenie austriacă!» "'—— Moaştele lui Sft, Dumitru sau. găsit. O oprire a automobilului a silit pe hoţi să puie coșciugul într'o că- ruţă şi au putut fi astfel prinşi la Daia, lângă Călugă- reni. Horstmann îmi spune că Mareşalul a fost furios când i.s'a anunțat răpirea, şi că ieri toată ziua a arătaţ,. 0 foarte mare nerăbdare. Va fi sever 'cu cei 18 sau .20 de bandiți, cari au. fost arestaţi, 

„19 Februarie. __ Fapt de căpetenie este întrevederea pe care Averescu, însoțit de Ressel, a avut-o la Buftea cu Feldmareșalul, generalul Hell şi Horstmann. Au vorbit şi prânzit împreună şi generalul a plecat azi di- mineaţă. Detaliile îmi sunt date striet confidenţial de E ON a qui a copi6 quelques noms du rac qu'il a vu sur une carte, «N'est-ce pas, dit-il en francais, on ne peut se permettre de copier une pareille carte militaire?, | Quand j'ai vu Horsimann eţ lui ai demand6 ce qu'il pen- sait de la ligne exigâe par les Austro-Hongrois, un  peu rouge, de surprise, i] demande: «Commenţ la savez-vous?> Et puis, se leprenant:  «Voiei cette belle amiti6 autri- chienne!» 
'— T/hiver est revenu dans la nuit de 14 au 15; le vent Plus mâchanţ que le fond de air, Aujourhui d6jă de la 'a6- tente. 
"— Les reliques de Saint-Deinătre ont 6t€ retrouvâes. Une panne d'auto a oblig les favisseurs â charger le sarcophage sur nne chareite et on a pu les pincer ă Daia, prâs de Calu- gareni. Horstmann me dit que le Marâchal a 6t furieux Quand on lui a annones le rapt et que tonte la journce, hier, il a marqu€ une impatience trâs excit6e, Il sera sâvâre avec les 18 ou 2% bandits qu'on -a arrâtâs. 19 i6vrier. — Le faiţ capital est Pentrevne que Averescu, accompagu6 de Ressel, a eu ă Buftea avee le Peldmarechal, le general Hell et Horstmann, Ces messieurs ont cause, dîn6 ensemble et le g&encral est reparti ce matin. Les dâtails me sont donnâs sfrictement confidentiels par Horstmann, mais 
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Horstmann,. dar seara multe persoane erau în curent, 

prin indiscreţiunea tânărului principe de Reuss. 

Averescu a făcut foarte bună: impresiune, — a iost 
cu totul grand seigneur, (?), zice Horstmann. A apărat 

bine chestiunea Dobrogei, opunând formula «pace fără 
anexiuni». Opinia Germanilor este că va face pace sau, 
dacă nu, se va servi de chestiunea Dobrogei cai de o 
scară pentru cariera sa politică. Se va întoarce la 22 îm- 
preună cu generalul Coandă, dacă îl poate chema dela 

Kiew. Pare exclus ca să se adreseze cuiva din ţara ocu- 

pată pentru a-l secunda în negocieri. Pentru a se grăbi 

lucrurile, Kiihlmann şi Czernin vor veni şi ei, iar Sâm- 
bătă seara se va şti dacă pacea e cu putinţă. În caz a- 

firmativ, tratările se vor urma la Cotroceni. 
Iată rezumatul situaţiei politice făcut de Horst- 

mann, ca un lucru foarte natural: «Regele scapă. Nici 
nu se vorbeşte de soarta lui. Anarhia rusească a stabilit 
un fel de confraternitate. Voi luptaţi contra bolşevicilor 

în Basarabia, noi vom intra în Ucraina contra lor: avem 

  

le soir beaucoup de personnes 6taient au courant, le jeune 
Prince de Reuss ayant ase. 

Averescu a fait tr&s bonne impression, «Îl a 6t6 tout â 
fait grand. seigneur»> (7), dit; Hortsmann. Il s'est bien d&- 
fendu dans la question Dobrogea, en opposant la formule : 

paix «ohne Eroberung». 

Y'opinion des Allemands est qu'il fera la paix, ou bien, 

s'il la refuse, il se servira de la question Dobrogea eomme 

d'un tremplin pour sa fortune politique. Il reviendra le %, 
aceompagnt du gânâral Coanda, sil peut le rappeler de 
Kiew. Il est exelu qu'il s'adresse ă gquelqv'un du pays occupe 
pour le seconder dans les n&gociations. Pour accâlerer, Kiihl- 
mann et Czernin vont arriver de leur câte et samedi socir on 
saura d6jă si la paix est possible. Si elle est possible, on 

-traitera, pour la suite, ă Cotroceni. : 

Voilă Pensemble de Papercu politique, resume ainsi par 
Horstmann comme une chose toute naturelle: «Le Roi se 
sauve. On ne parle mâme pas de son sort. Lanarchie russe 6tâ- 

“blit comme une confraternitâ. Vous luttez contre les bolch6- 
vistea en Bessarabie, nous allons entrer en Ukraine contre
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acum aceleaşi interese». Şi nu sunt nici 6 zile: de când Horstmann conducea conelavul antidinastie dela: Ath6- ni6e-Palace. Beldiman trebuie să fie mulţumit. de -a fi vorbit în numele Berlinului... | - Impresii de pe lături, mai mult din isvorul Ressel. La început Averescu n'avea nici o autoritate; puterea lui creşte şi se impune pe fiecare zi. Nu S'a adresat nici unui om politic, ca să nu aibă, decât oameni noi de o cinste ireproşabilă! «Dar Argetoianu ?»—Dar 6 omul lui Averescu. — Iancovescu ? —Omul lui Averescu!—Şi aşa mai departe. Când s'a vorbit de îndepărtarea timporală a lui Brătianu-Ioneseu, răspunsul a fost: inutil, căci ei nu mai înseamnă nimie, 
- Horstmann crede că Iaşii nu-şi dau încă seama, de greutatea, situaţiei. «Nu se crede oare că Regele se va întoarce la Bucureşti şi că vom pleca, dintro zi pe alta?» Preparativele se fac în grabă. Casele Florescu şi Geblescu sunt pregătite pentru Czernin şi Kihlmann. In" împrejurimi se caută locuinţe pentru ceilalţi.. Dar 

      

in 0 OI 

eux: nous avons maintenanț des intârâts communs». Et i] n'y a pas six jours que Horstmann reglait le conclave anţi- dynastigue de IAthen6e-Palace, Beldiman doit âtre content davoir parlă au nom de Berlin... 
Impressions a câte, source piutât Ressel, Averescu n'avaiţ au dâbut aucune autorit6; son pouvoir grandit et s'aftirme tous les jours. Il ne s'est adressâ â aucun homme politique pour n'avoir que des hommes nouveaux d'honnâtete îrTrepro- chable ! «Mais Argetoianu >. Mais c'est homme d'Averes- cu! «Iancovescu?>, Mais c'est homme d'Averescu! Et ainsi de suite. — Quand on a parl6 de l'âloignemenţ temporaire de Bratianu-Ioneseu, la r&ponse fut: C'esţ inuțile, ils ne sig- nifient plus rien, 

Horstmann pense que Iassy ne se rend pas encore. comp- te de la difficult6 de la situation, «Croit-on. que le Roi va rentrer ă Bucarest et que nous allons partir du jour au len- demain ?>, 
- 

— Les preparatifs sont Tens tambour-battant, Les hâ- tels Florescu eţ Geblescu sonţ amânags pour Czernin er Kiihimann. On cherehe dans leurs. environs des longements pour les suites. 
|
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seara lucrurile se mai domolese. Horstinann îmi spune 
la prânz, la d-na Lydia Philipeseu, că cei doi miniştri au 
să mai întârzie şi că poate n'au să vie decât Sâmbătă 
23. In orice caz Kiihlmann vine însoţit de 22 persoane. 
Richthofen, de altă parte, întors dela Sofia, unde este 
persona gratissima (este încă foarte tilo-bulgar), îmi 
spune că Toncef şi-a amânat şi el plecarea şi că nu e 
sigur că Radoslavov va lua parte la negocieri. 

Amândoi îmi spun că s'a agitat propunerea de a se 
amâna soluţiunea Dobrogei după pacea generală şi că 
Bulgarii au luat foc ca să ceară o soluţie imediat. 

„Un complex de probe, dovedind că în Germania, tre- 
bue să fie lipsă mare: In diseuţiunea cu căpitanul Rume- 
lin privitor la cantine, el cerând ca porţia de hrană să 
fie numai de 300 grame, îmi spune limpede: la noi nu se 
mănâncă mai mult! El mai adaogă că mereu primeşte 
observaţii, când cei cari trec prin ţară se plâng la Ba- 
lin că, în Bucureşti găseşti carne la restaurante. De altă 
parte, părintele Mălăeşti a constatat cum prin sate (Vă- 
leni-Etapa) ca Mălăeşti, Măgurele, Dumbrăveşii, se ia 
tot ţăranilor, un pumn de fasole. torturi de lână. ovăz. 
ete. Oamenii amestecă ovăzul cu pământ şi funingine, 
ca, să-l scape de soldaţi, care nu-şi dau seama, de trucul 
întrebuințat. Ce este însă şi mai grav, chitanţă nu se dă, 
doar oamenii se trec pe nişte liste. 

In fine Seceleanu spune că degeaba se luptă în co- 
misiuni ca, să facă pe Germani să priceapă că raţia de 
500 gr. mălai nu ajunge ţăranului care munceşte. 

Mais le soir il y a ralentissement. Horstmann me dit au 
dîner de Madame Lydia Pbhilipescu que les deux Ministres 
vont encore tarder, que peut-âtre ils ne viendront que sa- 
medi, 23. Dans tous les cas, Kiihlmann arrive accompagne 
de 22 personnes, 

Riehthoffen, de son cât€. retour de Sofia ou i] est per- 
sona gratissima — de son cât il est aussi tres philo-bulgare 
— me dit que Tontschetf a remis aussi son arrivâe et gril 
n'est pas sir que Radoslavoff prenne part aux nâgociations. 

Les deux me disent qu'on a un peu agitâ la proposition 
de remettre la solution de la Dobrogea ă la paix gânârale et 
que les Bulgares ont pris feu pour exiger une solution im- 
mâdiate.
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20 Februarie. — Ziarele anunţă că aliaţii au reluat 
pe tot frontul răsăritean ofensiva contra Rusiei mari. Comunicatele oficiale spun că Germanii au ocupat Du- 
naburg şi Luck. Se ştie că Austro-Germanii vor: să 'se 
ducă la Kiew spre a potoli agresiunea maximaliştilor contra, Ucraniei. 

Observasem eri seară deva mai multă căldură la 
Horstmamn. Găsese azi dimineâţă o notă dela Iorres- 
pondenz- Bureau, cam toţ în acelaş ton, faţă de confe- rinţa română. Această notă oficioasă e bazată poate pe un fapt.nou sau răspunde (mă asigură din isvor bun Brănişteanu) sentimentelor foarte -ostile ale lui Czernin faţă de Rege. Faptul nou ar putea, fi vestea pe care mi-o comunică foarte searet Tzigara şi pe care mi-o con- firmă seara Arhiepiscopul, anume că de data asta Rusia lui Trotzki cere forma] pacea. E uşor de înţeles că pacea cu Rusia mare înrăutăţeşte soarta României. 

“ Cu 'ocazia răpirei moaştelor,: Arhiepiscopul sa dus la Mitropolit ca să-i exprime indignarea sa. In acelaș 

20 fevrier. — Ziarele anunță că Aliaţii au reluat pe tot frontul răsăritean ofensiva contra Rusiei mari, 
Comunieatele oficiale spun că Germanii au ocupat Du- nabourg şi Luck. Se ştie că Austro-Germanii vor să se ducă la Kiew spre a potoli agresiunea maximaliştilor contra Ukrainiei. 

— Tavais not6 hier soir un peu de tiâdeur chez Horst- maânn. Je ţrouve ce matin une note du Korrespondenz-Bu. veau assez dans la mâme note vis-â-vis de la confârence roumaine, 
Catte note officieuse repose peut-âtre sur un faiţ nou- veau ou râpond aux sentiments — m'assure de bonne source Branişteanu, — trâs hostiles de Czernin vis-A-vis du Roi, Le fait nouveau pourrait âtre la nouvelle que me com- munique tr&s secr&tement Tzigara et que me confirme dans la soirâe PArehâvâque : â savoir que cette fois-ci la Russie de Troteki demande formellement la paix, II est facile de comprendre qne la paix avec la grande Russie empire le sort de la Roumanie. 
— A Poceasion du vapt des reliques, PArehâvâyue a ât& voir le Mâtropolite et lui porter expression de son indigua-
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caz, al nostru-ar fi avut oare această atenţiune pentru 
Arhiepiscop? - | 

— Am remis d-lui Muzsa un răspuns la chestiona- 
rul lui Wekerle, şi am trimis eri lui Mehmed-Ali-Bey 
dela «Tanin» dela, Constantinopol notele asupra unui for- 
mular pe care mi-l trimisese. Muzsa a văzut eri pe 
Carp. A rămas cu o impresie deplorabilă. Carp sa mul- 
țumit să repete: Sunteţi învingătorii; veţi impune pa- 
cea ce vă convine. | 

21 Februarie. — Comunicatul german indică mersul 
înainte al întregului front oriental dela Riga către Pe- 
trograd ; dela Luck către Rowno, iar între Dunaburg 
şi Luck marş înainte pe front larg. 

Ca urmare naturală, Trotzki propune să semneze 
pacea, pe care o refuzase la Brest-Litowsk. Kiihlmann a 
anunţat aceasta, eri în Reichstag. Consiliul poporului 
aşteaptă un răspuns grabnic, deci confirmarea deplină 
a celor aflate eri. T'rotzki şi Lenin se zice că ar fi răs: 
turnaţi şi înlocuiţi cu Cernow, de asemenea partizan al 
păcei. 

  

tion. Le cas 6ehâant, le nâtre aurait-i]l eu cette pr&venance 
pour PArehevâque ? - 
: — Remis ă Mr. de Musza une r&ponse au guestion- 

”- naire de Wekerlă et envoy6 hier ă Mehmed-Ali Bey du «Ta- 
nine» de Constantinople des notes sur un formulaire quiil 
m'avait adress6. Musza a vu Carp hier. Ij en a garde une 
impression dâplorable, Carp sest born ă râpâter: <«Vous 
Stes les vinqueurs; vous imposerez la paix qu'il vous con- 
viendra...» (Voir aussi jeudi 21 fâvr). 

21 fevrier. — Le communiqu6 allemană indique la mar- 
che en avant de tout le front Est; de Riga dans la direction 
de Petersburg ; de Luck dans 1a direction de Rowno, et entre 
Dunaburg et Luck marehe en avant sur, un large front, 

— Consequence toute naturelle, Trotzky propose de sig- 
“ ner la paix qui'il Pavait refusâe î Brest-Litowsk. C'est Mr. de 
Kiihlmann qui Pa annoncă hier au Reichstag, Le conseil des 
commissaires du peuple attend une râponse urgente. Done 
confirmation absolue de ce qu'on a appris hier, Mais, il parait 
que Trotzki et Lânin sont renversâs et aue Tehernow les 
vemplace : celui-ci aussi est partisan de la paix.
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Constat îndată rezultatele în ce ne priveşte: scep- ticism privitor la pacea română; Kiihlmann nu mai vine; E înlocuit cu Bernstorf. 
Averescu a, fost rugat să amâie sosirea, pe Sâmbătă şi nu se ştie dacă delegaţii aliaţilor vor ti Sâmbătă în Bucureşti. 

Deodată, iar ostilitate contra Regelui şi «Lumina» a fost în sfârşit autorizată să publice declaraţiile lui Carp. 

Horstmann vine aproape ca să se scuze. Am aerul să cred că nimic nu sa schimbat şi admit că a permis pu- blicarea ca să evite neajunsuri... Recunoaşte că Averescu a scăpat trenul, Luni; cum a putut să plece fără nici un angajament? Căci acum totul trebuie relăcut, chiar prin- cipiul acceptărei Regelui, Şi Horstmann îmi spune, în- călzit : «Ce greşală ! ce-am prieteni; duceam aceiaşi luptă; tratam fără aliaţii noştri; am fi fost prinşi în vorbă». Ce jale, dar ce bine e cu meseria lui! 
Am trimis azi dimineaţă o scrisoare lui Horstmann prin care îi propun, dacă Germania tratează cu bolşevi- 
a INI 

— Je constate de suite les râsultats en ce Qui nous re- garde: on devient sceptique au sujet de la paix roumaine; ce n'est plus Kiihlmann qui vient; c'est Bernstorf qui le 

  

  

dus â Bucarest pour samedi. 
Du coup on est de nouveau contre le Roi et la «Lumina» a 6t6 enfin autorisâe â publier la deelaration de Carp. — Hovstmann vienţ presque pour s'en exeuser. — J'ai Pair de eroire que le jeu n'a pas change et Jadmets, quwiil a parmis la publication pour se soustraire ă Pimportunit6,.. II reconnaît qu'Averescu a manqu6 lundi le coche. Comment est-il parti sans un engagement ? Car tout 6tait ă refaire, mâme le principe de Vacceptation du Roi. Et Horstmann me dit avec 6lan: «Quelle faute!_ Nous &tions des amis; nous me- nions le mâme combat; nous traitions sans nos alli6s; nous avrions 6t6 pris», Quelle tristesse, mais comme î chacun son mâtier! 

— Envoyă e matin â Horstmann une lettre par Ja- quelle je lui propose, si l'Allemagne traite avec les bolche-
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cii, să, profite de ocazie pentru a-scăpa tezaurul care e la 
Moscova *). Horstmann găseşte ideia excelentă și o 

transmite îndată la Berlin. 
Beldiman, plouat, se întoarce la Berlin. Vine să-şi ia 

ziua bună. După indicaţiuni precise, date în scris de 
acolo, a împins lumea să facă o acţiune împotriva Rege- 
lui. Vrea să ceară informaţii şi fixarea, în sfârşit faţă de 
România a unei linii de conduită. Ideile de ocupare chiar 

după pace, trâmbiţate de unii, i se par o monstruozitate. 

Vorbit cu Carp la Club: Crezi că Averescu singur 
va fi în stare să discute o pace. ca aceia cara se pregă- 
teşte ? — Carp : EI sau un altul, e acelaş lucru; Germanii 
vor dicta condiţiunile şi noi le vom înghiţi. 

— Pentru a scăpa Dobrogea. am spus eri lui Muzsa, 

şi am repetat cu insistenţă lui Horstmann : Dacă e te- 

mere de şantajul bulgar, doresc să se știe că semnând 

pacea eu, dacă am mijlocul, ofer o alianţă punând îndată 
armata noastră în serviciul Inţelegerei pentru a lua locul 
armatei buigare. 

vistes, de profitex de Voceasion pour sauver le tresor qui est 

â Moscou. Mr. Horstmann trouve Lida excallente et s'em- 
presse de la transmettre ă Bevlin. 

— Beldiman, dâfrise et depil6, retourne ă Berlin. Il vient 

prendre cong€. Il a engag6 du mondei ă faire une action 

contre le Roi su: les indications precises, consignâes par 

serit, qu'on lui a donnâes lă-bas. Il demande des explications 
et qu'on se fixe enfin, vis-a-vis de la Roumanie, une ligne 

de conduite. Les idtes d'ocenpation mâme aprâs la paix, que 

certains affichent, lui paraissent une pure monstruosite. 

— Caus6 avec Carp au cerele; «Crois-tu que Averescu â 
lui seul soit en 6tat de discuter une paix comme celle qui se 
prâpare?» — Carp: «Lui ou un autre, c'est la mâme cho“e; 

les Allemands dicteront les conditions et nous les ava:e- 
rons». — Cette note est la mâme que celle qu'il avait exprime 

â Mr. de Musza. 
— Pour sauver la Dobrogea, jai dit hier â Musza et 

jai avec insistance vâpât6 î Horstmann: si on eraint, le 

chantage bulgare, ja dâsire qu'on sache gen signan! la paix, 
moi, si Jen ai le moyşen, jof/re une alliance mettant de suite 
notre armee au service de PEntente pour prendre la place 
de Varmee bulgare. 

  

Y, Anexe No.
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„22 Februarie, — Nota -pesimistă (20 Februarie) gă- seşte un ecou mai îndârjit la Radoslavof, a cărui decla- raţie « Vossische Zeitung» o publică, şi pe care «Gazeta Transilvaniei» 0 reproduce în aceşti termeni : «In ceeace priveşte România, încă n'a soșit timpul să se încheie pa- cea cu ea, România încă n'a ajuns. la convingerea. că situaţia ei nu se mai poate susține. Aceasta, se. pare, că se va întâmpla numi: atunci, când armata română va îi silită să capituleze. Atunci le vom putea da pacea aceea, care corespunde pretenţiunilor lor :juste naţio- nale». (No. 13 din 16 Februarie). 
Veştile. vin cu întârziere, dar e sigur că eri Horst- mann mi-a spus textual: Mi-e foarte frică să nu fim si- liţi să ne batem încă, odată cu armata română, G'reşese cei din Moldova când cred că.şovăim ca să mai vărsăm sânge! 

- Tot «Gazeta Transilvaniei» anunță retragerea lui Rizov, care ceruse coridorul prin Albania. Austria mar fi gustat această nouă poftă spre Adriatica, «Leipziger Tagblatt» afirmă că această retragere e datorită nemul- țumirei cauzate de pretenţiunile sale exagerate. 
  

  

-22 fevrier. — La note pessimiste de Czernin (mereredi, 20 fevrier) trouve un &cho plus agressif encore chez Radosla- voft, dont la «V ossisehe Zeitung» publie une dâelaration que la «Gazeta Transilvaniei» rend en. ces termes (No. 13 din 16 Fevruarie): «In ceia, ce priveşte România, încă nu a sosit timpul să. încheiem pace cu ea. România încă nu a ajuus la convingerea că situaţia ei nu se mai poate susţine, Aceasta, se pare că se va întâmpla numai atunci, când armata română va fi silită să capituleze. Atunci le vom putea da pacea ae.ia, cure corespunde pretențiilor lor juste naţionale». Les nouvelles mettent du temps ă nous venir, mais il est certain que hier Horstmann m'a. dit litteralement: «Jai bien peur que nous soyons amenâs ă nous. battre encore une fois avec larme roumaine. C'est ă tort qu'on eroit en Moldavie que nous hâsitons ă r&pandre encore. du sang!>. La mâme «Gazeta Transilvaniei» annonce la retraiţe. de Rizow qui avait demand le couloir â îravers /'Albanie. I”Autriehe. r'aura pas goâtâ ce nouvel appetit sur PAdrâa- tique.: Le «Leipziger Tagblatt> affirme que cette retraite est dune au msâcontentement caus6 par les prâtentions exagtr6âes.
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«| umina» publică un articol violent al lui Beldiman: 
«Nici Român, nici Hohenzollern». Are haz, căci susține 
că Carp cere excluderea întregei dinastii, pe când seri- 
soarea lui Carp arată tocmai contrariul ! Singurul fapt 
care 'reese din el, este un acord cu presa centrală, care 
se ridică contra Regelui. fi schimbarea accentuată car 
se observă de Marţi. 

Se vorbește de amânarea conferinţei cu noi. 
Germanii au ocupat coasta Estoniană la Nord, tre: 

când Sundul pe ghiaţă, iar la sud urcându-se repede 
dela Riga la Wolmar. La centru au ocupat Minsk. La 
Sud au intrat la Rowno, culegând în dram generali şi 495 
ofiţeri, —ce uşurare pentru ei ca să fie prizonieri! — şi 
8700 de oameni, — nici 20 de oameni pentru un ofiţer. 
Pradă 1355 de tunuri, cam 5000 de căruţe, 1000 vagoane. 
Faimoasă ideie a avut Trotzki rupând la Brest-Litovsk! 

_28 Februarie. — Depeşile oficiale anunţă plecarea 
la Bucureşti a lui Czernin şi a lui Kiihlmann ; — nu 
mai vine Bernstorfi, a cărui prezenţă bucura pe Horst- 
mann, care îl avusese ca şef, —ci chiar ministrul. 
  

— La «Lumina» publie un article violent de Beldiman: 
«Nici Român, nici Hohenzollern». I] m'amuse, car il prâtend 
soutenir Carp qui demande Pexelusion de toute la dynastie, 
alors que.la lettre de Carp indique le contraire! Le seul fait 
uui se dâgage est un unisson avec la presse centrale qui l&ve 
le bouelier contre le Roi. C'est le changement marqu qui 
s'observe depuis mardi. ” 

— On parle de Vajournement de la confârenve avec nous. 
— Les Allemands ont oceupâ la eâte esthonienne, dans 

le nord, en traversant le Sund sur la glace, et dans le sud 
en remontant rapidement de Riga vers Wolmar. 

A leur centre ils ont ovecup6 Minsk. Au sud ils sont 
eutrâs ă Rowno en ramassant en route, comme perdreaux 
demontes, des gânâraux et 425 officiers — quel soulagement 
pour eux d'âtre prisonniers! — et 8700 hommes, pas mâme 
20 hommes par officier! Corame butin: 1353 canons, 4—5000 
v6hicules, 1000 vagons chemin de fer. Trotzky a eu une fa- 
meuse ide en rompant ă Brest-Litowsk! 

23 fâvrier.— Les depâches officielles annoncent le d&part 
pour Bucarest de Czernin et de Kiihlmann, — ce n'est plus 
Bernstorf, dont la prâsence r&jouissait Horstmann qui Pavait 
eu comme chef, qui vient, mais le ministre lui-mâme, On a
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S'a cerut automobilul primăriei şi s'au ceruţ informaţii dacă conducătorul e sigur : se tem, pare-se, de Bulgari. 
Dombrovski, ale cărui informaţii sunt totdeauna 

nesigure şi care afirma eri că Czernin e la Buftea, mi-a 
comunicat că 'Tantilofi îşi făcea bagajele : afacerea, ră- pirei Sfântului, la care era amestecat chiar şofeurul lui. 

Czernin şi Kiihlmann «u sosit la 9 ore. Unul za locui casa Florescu, celalt casa Geblescu. care fusese altădată pregătită pentru Impăratul Wilhelm. Pentru 
suite s'a rechiţionat etajul I dela hotel Bulevard, 

24 Februarie. — 11 Februarie al stilului nostru rede- vine ziua istorică pentru România ! Soarta noastră se 
va decide astăzi, îmi spune Czernin, care e prima per- soană pe care o văd. 

La 9 ore, contele Czaki ține să mă anunţe că Czernin va trece între 10 şi 12 la mine. La Il ore, Czernin, în uniformă de genera] de brigadă (de curând numit), cu «Toison d'or» la gât şi placa «Vulturului ne- 8ru» prusian. Întâlnirea, cordială: «Nimie schimbat în 
  PI 

demande âă la mairie son auto et on a eu bien soin de sinfor- mer si le chauffeur 6tait sâr: on craint paraât-il les Bulgares. __— Dombrowsky, donţ les renseignements sont toujours sujets â caution et qui a affirmâ dâjă hier que Czernin 6tait ă Buftea, m'a communiqu6 que Tantilofi faisait ses paquets: Vaffaire. du rapt du Saint-Demetre, â laquelle son propre chauffeur se trouverait mâle. 
— Czernin et Kihlmann sont arrives â 9 heures. L'un habitera la maison: Floflo, Pautre Phâtel. Gebleseu qvw'on avait dams le temps amenag6 pour !Empereur Wilhelm. Le premier de Yhâtel Boulevard a ct6 râquisitionn6 pour les suites ! 

24 f6vrier. — Le 11 fâvrier de notre style redevient la journee historique pour la Roumanie. Notre sort se decidera dujourd'hui, — me aiţ Czernin qui est la premi€re -personne que je vois! 
A 9 heures le comte Czaki vient annoncer que Czernin passera de 10 ă 12 chez moi. 
A 11 heures Czernin, uniforme de gân6ral de brigade (r&cemment nomm$ d'emblâe), «Toisou d'or» an ecou, plaque «Aigle noir» de Prusse. Abord cordial: «Rien de changâ
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cabinetul d-tale, nici chiar portretele...., şi cu toate a- 
cestea, totul în lume sa schimbat». e 

In mod strict confidenţial îmi dă condiţiile de pace, 
şi de două ori îmi spune <ă prendre ou ă laisser». Var 
fi comunicate astăzi lui Averescu. Dacă grosul chestiu- 
nei e primit, se va trata :10 sau 12 zile; dacă nu, ar- 
mistițiul e sfârşit şi atacăm. Cunoaştem forţele şi can- 
titatea munițiilor dv.: Va fi o campanie de 4 . săptă- 
mâni şi atunci va fi cu: totul altceva; pentru Rege, 
sfârşitul. | 

Condiţiunile: «O fâşie pe frontiera munţilor pentru 
noi; am micşorat .mult pretenţiunile : astfel la înce- 
put se voia. Sinaia. — Pierdeţi de asemenea. toată Do- 
brogea. In schimb veţi lua Basarabia, care e mai mare 
decât, ce pierdeţi. Pentru o ţară care e la pământ, 
e mai mult de cât se putea spera. Dacă Regele primeşte, 
Suveranii noştri îl iartă şi primese să-i întindă mâna. 
Este singura lui scăpare. Pentru rest, din punct de ve- 
dere economic, nu voim ca ţara să nu se poată ridica», 
— Se va trata la Cotroceni; Buftea e prea departe. 

Eu : Dar ce zice Ucraina privitor la Basarabia ? — 

  

dans votre cabinet, pas mâme les portraits... et pourtant tout 
dans le monde a bien chang6!> Il me donne strictement con- 
fidentiel les conditions de paix, — par deux fois il me dit: 
«ă prendre ou ă laisser», On les communiquera aujourd'hui 
ă Averescu; si le gros de la question est acecpte, on restera 
10 ou 12 joursă traiter; sinon, Parmistice est fini et nous 
attaquons. Nous eonnaissons vos forces et la quantit€ de 
vos: munitions: cest une campagne de quatre semaines et 
alors ce sera tout autre chose; pour le Roi; la fin. 

Conditions: «Une bande sur la frontiere des montagnes 
pour nous; j'ai beauconp diminuă les prâtentious: ainsi on 
voulait Sinaia, Vous perdez aussi toute Ja Dobrogea. En 
echange vous prendez la Bessarabie, qui est plus grande que 
ce que vous perdez. Pour un' pâys qui est par ferre, c'est 
plus beau qw'on ne pouvait esperer. Si le Roi accepte, nos 
Souverains lui pardonnent et eonsentent â lui tendre la 
main. C'est sa dernitre chance. Pour le reste, 6conomique- 
ment, nous ne voulons pas que le pays ne puisse pas se re lever>. On causera ă Cotroceni. Buftea est trop loin, 

Moi: «Et Ukraine, qu'est-ca quelle diţ au sujet de la
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EI: Nare nimic de spus! — Eu: Dobrogea ?. Faceţi o mare greşală. — EI: Se dă înapoi Bulgarilor - ceeace le-aţi luat în 1913. Cealaltă parte a Dobrogei, o oprim pentru. noi toţi; (şi cu un. aer de mister) aceasta, e afa- cerea noastră pentru mai târziu... — Eu: Am .sperat întotdeauna că, punând armata noastră la dispoziţia dv. printr'un tratat de alianţă, ca preţ a]. ajutorului nostru ar fi mijloc să scăpăm Dobrogea. — EI: Primim. alian- ţa ; în acest războiu mondial, România nu poate să ră- mâie singură în aer. — (Fi-va oare o rază de speranţă ? Fi-va, ceeace Ledebur admitea împreună cu mine ?), Czernin a spus : Uit ura mea... — Ii răspund că are prea mare interese în mână, ca să se gândească la ură... — EI a suferit mult dar sa făcut să sufere. soţia, şi fiica, sa. Dacă şedeau la fereastră. erau. luate. cu. pugea la ochi. Mi s'a tăiat apa ! Și într'o casă care deabea putea conţine 30 de persoane, erau 130, fără paturi, fără provizii. fără apă. De asemenea, îi trebue garanţii . în contra gaştei Brătianu-Take Ionescu. 
Se va decide astăzi : «ă prendre ou ă laisser», — e „refrenul lui. 

    

Bessarabie?» — Lui; «Elle ma rien â direy. — Moi: «La Do- brogea? C'est une grosse fante que vous commettezy. — Lui: «On rend aux Bulgares ce que vous leur avez pris en 1943. L'autre partie de la Dobrogea, nous la gardons pour Nous tous; (et d'un air de mystâre) c'est notre affaire pour plus tara...» — Moi: «J'avais toujours. espâr€ qu'en mettanţ notre arme ă votre disposition, par un trait d'alliance, pour prix de notre coneours, il y auraiţ moyen de sauver la Dobrogea». — Lui: «Nous acceptons Valliance; dans cette guerre mon- diale la Roumanie ne peut rester seule en Pair». (I act-il IA un rayon d'espoir? Serait-oe ce que Ledebur admettaiţ avec Taoi ?). 
„Ozernin a dit: «J'oublie ma haine...» — Moi, je lui dis au'il a de trop gros intârâts en main pour penser â la haine... — Lui, il a beaucoup sonifert, mais on a fait soufirir sa femme et sa fille. Si elles se mettaient ă la fenâtre, on les conchait en joue! On a coupe l'eau! Et dans une maison pouvant ă peine contenir 30 persounes, il y en avait 130, sans lits, sans vivres, sans eau, Aussi, il lui faut des garanties contre la eliqug Bratianu-Take Ionescu. — Ca se dâcidera aujourd'hui: â prendre ou A laisser, — 

s 

cest le refrain,
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„— Ledebur, aproape mângâietor, vine la 12 jum. 
să-mi vorbească la Crucea-Roşie. Fondul lui Czernin e 
mai împăciuitor decât tonul lui tăios şi din partea, eco- 
nomică se vor avea condiţii mai bune de cât star crede. 
Aceste condiţii însă nu le ştie încă definitiv. — Inţeleg 
că nu e autorizat să le spună, dar mâine sau poimâne va 
veni cu cei doi specialiști cari. sunt însărcinaţi să le 
stabilească şi cari cer să vorbească cu mine. Imi mai 
spune că anume propuneri germane, exagerate, în ce 
priveşte petrolul, au fost retrase îndată, graţie influenţei 
austriace. 

Din tonul general, din anumite mărturisiri pe jumă- 
tate, cred că pot conchide că dacă suntem dibaei şi in- 
spirăm încredere, va fi mijloc să obținem concesiuni. 

Lu, 4,-depus cartea mea la Czernin şi Czaki, care ple- 
caseră la conferinţă. : 

— La 6, Lupu Kostake, care îşi face la mine parti- 
da de Duminecă. lipseşte un moment: «Trebue să vadă 
pe mareșal», ne spune el. Se întoarce cu vestea că au 
sosit. din partea noastră, Averescu, Argetoianu şi Res- 
sel. Nimeni altul. — «Luptă mare pentru Dobrogea». Na 
ştie nimie mai mult. 
    

— Le gentil Ledebur, presque consolatepr, vient ă 12 et 
demie heures me trouver ă la Croix Rouge. Le fond de 
Czernin est plus conciliant que son ton sec et du câtâ 6cond- 
mique on aura des conditions meilleures qu'on aurait pu le 
supposer. Ces conditions il ne les sait pas encore dâfinitive- 
ment, Je comprends qw'il n'est pas autorisâă les dire — mais 
demain ou apres-demain il viendra avec les deux spâcialistes 
qui sont chargâs de les &tablir et qui demandentă causer avec 
moi. Il me dit que certaines propositions allemandes, exag€- 
r€es, en ce qui regarde le pâtrole, ont 6t6 retirâes de suite 
grâce â linfluence uutrichienne. 

Du ton gânâral, de certains demi-aveuz, je pense pou- 
voir conclure que si on est adroit et si on inspire confiance, 
il y aura moyen d'obtenir des concessions, 

— A 4 heures dâpos6 ma carte chez Czernin et Czaki, qui 
venaient de partir pour la confârence. 

— A six heures Lupu, qui fait chez moi sa partie du di- 
manche, s'absente un instant; «Il doit voir le Feldmar&ehal», 
nous dit-il. I1 revient avee la nouvelle que sont arrivâs de 
notre cât6 Averescu, Argetoianu et Ressel. Personne d'autre. 
<Luptă mare pentru Dobrogea». Il n'a rien appris de plus.
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25 Februarie. — Prin Horsimann ştiu ce sa, petre- cut ieri la Buftea, iar nu la Cotroceni cum credea Czer- nin. Au vorbit numai în trei: Czernin, Kiihlmann şi A- Vereseu. Argetoianu nu a luat parte la convorbire. In- dată după şedinţă, Averescu a plecat în Moldova, — Eu: Şi ce se va petrece acum? —— Horstmann: «Nimeni nu ştie». (Dar, după câte am înţeles din cele spuse de Horst- mann, Averescu nu părea că vrea să primească !), Invitaţie din partea Feldmareşalului să iau masa la el, ia 12 şi 45, pentru a întâlni pe d-nul de Kiihlmann. Va ti şi Carp. Am erezuţ că e un dejun intim şi m'am dus la locuinţa, Mareşalului ; dar am dejunat la O. K. M., cu tot Statul-Major. — Carp la dreapta lui Macken- sen ; Kiihlmann Ja stânga; eu alături de Kiihimann, care vorbeşte foarte bine franţuzeşte şi cu care am putut sta, de vorbă. 
Generalul Averescu i-a spus o copilărie pe care Kiihlmann a relevat-o. EI ar fi zis: «Sunt foarte popular și dacă aşi semma. aceast pace m-aşi pierde toată po- pularitatea». — Bine înţeles că ministrul nu a fost a- tins de acest argument. — I-am spus că am rugat pe 

a o RI 
25 tâvrier. — Je sais par Horstmann ce qui sest pass6 hier ă Buftea, et non ă Cotroceni comme le pensait Czernin. Ont caust ă trois; Ozernin, Kiihimann et Averescu. Personne d'autre. Argetoianu n'a pas pris part â la conversation. Ave- rescu est reparti pour ]a Moldavie immediatement apres la s6ance. — Moi: «E Qw'est ce qui va se passer maintenant2»— Horstmann: «Personne ne le sait». (Mais Averescu ne sem- blait pas vouloir accepter, ă ce qu'il a paru ressortir du rap- port de Horstmann). Lă-dessus invitation de la part du Feld- mar6chal de dâjeuner ă 12 heures 45 minutes chez lui pour 

  

cru ă un dâjeuner intime et je ma suis rendu ă la demeure du Marâchal; c'est ă PO, K. M. que nous avons dâjeun, avee tout Pâtat-major. Carp ă droite de Mackensen; Kiihlmann â sa gauche, moi ă câtâ de Kiihlmann, qui parle tres bien le francais et avec lequel j'ai pu causer, 
Le genâral Averescu lui a dit un enfantillage que Mr. de Kiihlmann a soulignee. Il auraiţ dit: «Je suis tres populaire ei si je signais cette Daix, je perdrais toute ma popularite!» Le ministre, Evidemment, na, pas 6t6 touchâ par cat argu- 

24
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Rege să se agaţe de primele conferințe dela Brest- 

Litowsk.. — «Aceasta ar fi fost foarte inteligent din 
partea sa şi i-am fi făcut o punte de aur». 

'Trotzki, pe numele. lui adevărat Braunstein, adao- 
să Kihlmann, e adversarul cel mai periculos pe care îl 

întâlnise în lupta, lui diplomatică, şi discuţia era cu atât 

mai grea cu cât era publică şi că fiecare cuvânt avea 
însemnătatea sa.—li spun că li se reproşează această pu- 

blicitate, care a dat lui 'Trotzki o tribună nesperată. — 
Era 0 condiţiune sine qua non, răspunde el. — Kihl- 
mann, întors dintr'o misiune diplomatică, prânzise tot 
în această sală dela Athâne-Palace, pe când Poklevski 
oferea o masă veselă întregei Antante, pentru a sărbă- 
tori luarea Przemisl-ului. 

Lungă, conversaţie după masă cu Mareşalul. — Imi 
afirmă că pretenţiunile Ungariei — confidenţia! adao- 
să: Germanii nu le susţin, vor fi mult mai reduse — 
Ungaria are cu România o linie de fruntarie ideală; 
nu trebue concedat de cât colţul din Nordul Moldovei, în 
direcţiunea Fălticeni.—Spun: «Le Drei-Ecken-Land>.— 

  

ment. Je lui dis que j'avais fait prier le Roi de s'acerocher 
aux premi&res confârences de Brest-Litowsk. «Cela eut ste 
tr&s inteligent de sa part et nous lui aurons faitun pont d'or. 
Trotsky — de son vrai nom Braunstein, ajoute Mr. de Kiihl- 
mann — esf l'adversaire le plus dangereux qu'il ait ren- 
contre dans ses luttes diplomatiques et la discussion âtait 
d'autant plus difficile qu'elle €tait publique et que chaque 
mot avait sa portâe». — Je lui dis qu'on leur avait veprochâ 
cette publicit6 qui a donn6 ă 'Trotzky une tribune inesperee. 
— «C'6tait une condition sine qua-non», me r&pond-t-il. 

Mr. de Kiihlmann, au retour d'une mission diplomatique, 
a dîn€ dans cette mâme salle de /'Athânâe pendant que Pok- 
levski offrait un joyeux repas â toute PEntente pour fâter 
la prise de Przemysl! Apres dejeuner, longue conversation 
avec le Feldmarechal. Il m'affirme que les pretentions hon- 
groises — confidentiellement, il ajoute: Les Allemands ne 
les soutiennent pas — seront beaucoup râduites. La Hongrie 
a avec la Roumanie une ligne de frontiere ideale; il ne fau- 
dra concâder que le petit coin dans le noră de la Moldavie, 
dans la direction de Falticeni. Je dis: Le «Drei-Ecken-Landy.
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Aprobare. Cer de asemenea ceva în spre Severin... — Eu : Pentru a stabili contactul cu Bulgaria... —- Mare: şalul strâmbând din nas: Nu e lucru bun. Mareşa- lul vorbeşte cu admiraţie de tot ce am făcuţ în Dobro- sea ; prea e o frumoasă operă de civilizaţie, pentru ca să nu fie ţinută în. seamă Românilor. —. Din tot ce am putut să înţeleg, lucrurile se îndreaptă către sola- țiunea unei oeupări, provizorie sau definitivă, a Puteri- lor centrale, ce] Puțin asupra Constanţei. 
Mareşalul a mai exprimat încă ideia că sar vrea ca; cei din Iași să închee: pacea, pentru ca în opera de reorganizare a ţărei să nu avem «die Last dieses Frie- dens» (povara acestei păci). 
Plecând cu Cârp, Carp îmi spune că el a reproşai marea greşală care se face stându-se de vorbă cu Di- nastia: «Am spus lui Kihlmann că nu poate să comp- teze pe mine dacă păstrează pe Rege şi Dinastie, şi că în acest caz trebue de:pe acuma să vadă. în mine un conspirator». 

Carp conspirând ! şi încă la vârsta lui! 
i III II 

— Assentiment. Ils demandent aussi du cât6 de Severin quel- que chose... — Moi: «Pour &tablir le contact avec.la Bulga- rie.» — Le Marâchal, avec une moue: «Ce n'est pas une bonne chose!» 
Le Marâchal parle avec admiration de tout ce que nous avons fait en Dobrogea; est une trop belle oeuvre de civi- lisation pour qu'on n'en tienne pas compte aux Roumains. De tout ce: que-jai ceru comprendre, on s'achemine vers la: so- lution d'une main-mise, provisoire ou dâfiniţive, des puis; sances centrales, tout au moins sur Constantza, 
Le Mar&chal a encore exprim6 Vidâe qu'on voudrait bien que cenx de Iassy fissent la paix, pour que dans Poeuvre de r6organisation du pays nous n'eussions pas «die Last dieses T'riedens;. 
— En nous en allanţ avec Carp; Carp me it qu'il a re prochâ la grande faute qu'on commettait en traitant avec la 
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Inaintare în Rusia. Marşul Germanilor e prodigios.. 
La Nord au ajuns la Ostrow, au străbătut, aşa dar o 
treime din drumul Dunaburg-Petrograd ; la centru sunt. 
la Borisow, făcând jumătate din drumul Baranovici- 
Smolensk şi la Sud la Iscorost pe drumul Luck-Kiew, 

26 Februarie, — Aflu că Duminică conferinţa, cu A- 
verescu s'a sfârşit asupra declaraţiei, că nu avea mandat. 
autorizându-l să primească o cedare de teritoriu «gene- 
rală sau specială» (?) — Kiihhnann mi-a spus că rugase: 
să nu se vorbească decât franțuzeşte. 

— Astăzi la mine, am întrebat pa Kiihlmanm dacă 
generalul Averescu ceruse vre-un termen, şi el mi-a 
confirmat că răspunsul e aşteptat pe mâine. 

Kiihlmann cu Richthofen, Hortsmann şi von Hoescir 
dejunează la mine, deasemenea Arion, Stere şi Tzigara. 
Convorbire generală fără nici o legătură cu afacerile. 
române. Ministrul laudă pe generalul Hofmann, care 
conduce expediţia în Rusia. Se pare că generalul, mare: 
amator de marşuri îndrăsneţe, avea gândul să debarce 

  

— Avance en Russie. La marche des Allemands est pro- 
digieuse. Dans le Nord, ils sont axrives ă Ostrow, done ils 
ont pareouru le tiers du chemin entre Dunabourg et Peters- 
burg; au centre ils sont ă Borrisow, ayant effectu6 la moiti& 
de la route entre Baranovici, point de depazt, et Smolensk, 
et au Sud ă Iskorost, ayant depass6 les 2/3 de la route de 
Luck ă Kiew. 

26 fâvrier. — J'apprends que dimanche la conference avec: 
Averescu s'est terminâe sur sa dâclaration qu'il m'avait pas 
de mandat Vautorisant ă accepter une cession de territoire 
«genrale ou speciale (?). Mr. de Kiihlmann m'avait dit qu'il 
avait pri6 qw'on ne parlât que francais. 

Aujourd'hui, chez moi, j'ai demand6 â Mr. de Kiblmanv 
si le general Averescu avait demand un d6lai et îl m'a con- 
firme que sa râponse est attendue pour demain. 

— Kihlmann avec Richthoffen, Horstmann et Mr, de 
Hocesch dâjeunent chez moi, ainsi que Arion, Stere et Tzi- 
gara. Beaucoup de cordialit6. Conversation gân6rale sans 
aucune incidence avee les affaires roumaines. Le ministre 
a fait le plus grand €loge du gânsral Hoffmann qui dirige 
Yexpâdition de Russie. I] paraît que le gânâral, grand ama- 
teur de raids et des pointes hardies, caressait le projet de
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în Estonia trecând pe ghiaţă, dar timpul era prea dulce. Kiihlmann i-a spus: Aveţi atâta noroc, încât sunt sigur că tot veţi avea îngheţ. Deodată 'Trotzki rupe la Brest- Litowsk, frigul devine straşnic şi generalul îşi putu în- deplini visul ca să treacă Sundul pe ghiaţă ! Germanii au intrat, după luptă, la Reval şi la Pskow; ţin toate drumurile cari duc la Petersburg. 27 Februarie. — Marea, chestiune a zilei este între- vederea Regelui cu Czernin la frontieră. Czernin a ple- cat azi dimineaţă. Toaţă lumea vorbeşte de aceasta, şi faptul îmi este contirmaţ de FEidinger, venit la mine. EI a întovărăşit pretutindeni pe Ozernin. I] întreb dacă iniţiativa, a venit dela Rege. Imi răspunde că, în con: vorbirile sale cu Averescu, a, sugerat ideia acestei între- vederi. După citirea, cărţei-roşii, publicată acum un an, aşi fi voit să văd capul Regelui la întâlnirea cu Czernin. Eidinger adaogă că părăsirea proectelor agresive îm- potriva Regelui şi a Dinastiei, este opera, lui Czernin şi a Împăratului Carol. Două zile înainte de sosirea celor doi miniştri, apăruse în presa din Bucureşti o notă vio- 
În NI 

dâbarquer en Estonie en passant sur la glace, mais le temps Stait d6sespâr&menţ doux, Kiihlmann lui dit: «Vous âtes si veinard que vous aurez tout de mâme gel.» Subitemenţ "Trotzki rompt â Brest-Litowsk, le froid devient rigoureux et le gânâral peut r6aliser son râve eţ passer le Sund âă sec! - — Les Allemands sont entrâs â Reval (aprăs lutte) et â Pskow; ils tiennent toutes les voies qui du littoral ou de Tonest mânent ă Petersburg. 
27 î6vrier, — La grande question du jour est Pentrevue 

    

matin. Tout le monde en parle. Le fait m'est confirm par Hidinger, qui fait son apparition chez moi, I] a partout ac- compagn Ozernin. Je lui demande si initiative est venue du Roi. Il me r&pond que, dans ses conversations avec Ave- Tescu, il a suggerâ Pidâe de cette entrevue. Aprăs lecture du Livre rouge, publi îl Y a un an, Jaurais voulu voir la tâte 

de Ozernin et de l'Empereur Charles. 
Deux jours avant larrivâe des deux ministres il.y avaiţ eu dans la presse de Bucarest une note violente et subite
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lentă şi neaşteptată contra dinastiei. Ledebur era.niirat 
şi nu aproba. Deodată schimbare de ton ; de sigur sub 
influenţa, lui Czernin. 

Mare agitaţie în public : se ştia că astăzi Moldova 
trebuia să tiimită răspunsul. Azi dimineaţă, Floru 
Dianu a aşteptat la, mine două ceasuri -ca, să mă întrebe 
un singur cuvânt, — și cu ce faţă îngrijorată: — Mai 
e speranță sau nu? — La Crucea Roşie toţi intră şi 
ies, numai ca, să ştie dacă sunt vesel sau abătut. La club 
toţi se îngrămădesc împrejurul meu ! Fără îndoială, nu 
toată lumea a voit războiul... 

28 Februarie. — Cancelarul, la, 25 Februarie, a răs- 
puns lui Wilson. Reţin fraza, că primeşte declaraţia lui 
Wilson, după care chestiunile teritoriale nu trebuesc re- 
zolvate de cât în favoarea şi binele populației. Fac din 
aceasta baza părţei politice din memoriul ce am pregă- 
tit cu Onciul şi cu Mehedinţi asupra Dobrogei. 

Tot în același discurs, e un pasaj privitor la Româ- 
nia : «România la rândul ei trebue să primească Drin- 

  

contre la dynastie. Ledebur en âtait 6tonn€ et blamait. Tout 
â conp changement de ton. C'est &videmmenţ Vinfluenee de 
Czernin, 

Grande nervosit& dans le public: on savait gwaujourd'hui 
la Moldavie devait communiquer sa reponse. Ce matin, 
Dianu Floru a attendu chez moi deux heures pour me de- 
mander un seul mot — et de quel visage tourmentâ! —: Y 
a-t-il espoir ou non? A la Croix Rouge on entre et on sort, 
rien que pour savoir si je suis gai ou abattu. Au cercle, 
dites un mot, et on abandonnait sa partie pour se presser au- 
tour de vous! — Dâcid&mment tout ce monde n'a pas voulu 
la guerre. 

28 tâvrier, — Le chancelier a tenu le 25 fâvrier â r&pon- 
dre â Wilson. J'extrais de suite la phrase qu'il accepte la 
declaration de Wilson, selon Zaquelle les questions territoria- 
les ne doivent Elre tranchees qwen faveur et dans Pinteret 
des populations, 
"Jen fais la base de la partie politique du m6moire que 
j'ai prepară avec Onciul et Mehedinţi sur la Dobrogea, 

Dans ce discours il y a aussi un passage concernanț la 
Roumanie, Hier îl avait 6t6 donnâ incomplet; le «Bukarester 
Tageblatt» rond ce passage encore une fois: «De son câte lu
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cipiul fundamental, că ţările :cu care încheem pace tre- 
Due să fie prietenii noştri în viitor şi că voim ca. să fie 
prietenii noştri»— Aceste cuvinte au părut multora eaun 
semn, bun. Eu văd mai mult: indicaţia că nu se va ad- 
mite ca România să se izoleze înti”o neutralitate absolută, 

Czernin s'a întors azi dimineaţă ; — iar Kiihlmann 
este la Constanţa cu Horstmann. 

Parastas improvizat pentru Maiorescu: Aniversa- 
rea naşterei lui. Ar fi avut azi 77 ani. Foarte multă 
lume ; tot partidul. (Semn al vremei prezente : Neniţes- 
cu şi Paul 'Teodoru erau de față). 

Brănişteanu îmi spune că, după un jurnal din Iaşi, 
Averescu convocând majorităţile, ar fi spus că nu făcea 
decât să urmeze politica, guvernului precedent. La care 
Brătianu ar fi declarat că-i dă toţ concursui, dar că, ca şei al majorităţei, înţelege să fie ţinut în curent cu ce 
se va face. Acest limbaj mi se pare atât de ciudat în asemenea momente, încât am rugat pe Brănișteanu să-mi comunice textul. 

    

Roumanie doit accepter le principe fondamental que les pays avec lesqueis nous concluons da paix, doivent devenir nos amis dans Pavenir et que nous voulons qwils soient ROS amis». 

Cette rectification -a paru de bon augnre ă beaucoup de personnes, J'y vois plutâţ Tindication qu'il ne serait pas admis que la Roumanie s'isolât dans une neutralită absolue. — Czernin est rentrâ ee matin. Par 'contre Kiihimann est ă Constantza avee Horstmann. 
— Parastas improvisă pour Maiorescu: anniversaire de sa naissance. Il aurait eu 77 ans aujourd'hui. Enormâmenţ de monde; tout le parti a donnâ. Signe de Pheure prâsente: Nenitzescu et Paul Teodoru prâsents. 
Branisteanu me rapporte que, selon un journal de Tassy, Averescu agant convogut les majoriles aurait dit qu'il ne faisait que continuer la politique du prâcâdent gouverne- ment. Sur quoi Bratianu lui aurait declar qu'il lui don- nait tout son eoncours, mais que, comme chef de la majo- rită, il entendait âtre tenu au eourânt de ce qui se ferait. Ce langage me paraît si bizarre en pareille heure que j'ai pri Branisteanu de me communiquer le texte.
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1 Martie. — Gazetele de azi conţin comunicatul de mai Jos, privitor la întrevederea, Regelui cu Czernin : 
«Dela, sosirea delegaților Impătritei Alianțe în Bu- 

cureşti, au avut loc convorbiri preliminare, fără  ca- 
racter obligatoriu, cu generalul Averescu. In urma unei înţelegeri stabilite la una dn aceste convorbiri, a avut 
loc în ziua de 27 cor. o întrevedere între ministrul de externe contele Ozernin şi Regele Ferdinand, în teri- toriul ce e încă ocupat de trupele româneşti. De acord 
cu aliaţii, contele Czernin a făcut cunoscut Regelui 
condiţiunile în care Impătrita Alianţă ar fi gata să închee pace cu România. Regele Ferdinand a cerut un scurt răgaz, care i-a, fost acordat. De răspunsul Regelui atârnă dacă o soluţie pacifică va fi posibilă». 

Termenul de care era chestiune, expiră  astăseară. 
Tot oraşul ştie că trupele germane sunt gata să por- 
nească. 

După celece mi-a povestit, în grabă, Ledebur, Regele 
a plâns şi a lăsat impresia că el ar vrea să facă pace, 
dar că este încă în mâinele celor ce îl înconjură. Incă 
o notă a lui Ledebur: Se poate ca Czernin să fi avut 
  

l-er mars. — Les journaux de ce matir contiennent le communiqut suivant au sujet de Pentrevue du Roi avec Czernin: 

«Dela sosirea delegaților Impătritei Alianțe în Bucureşii, au avut loc convorbiri preliminare, fără, caracter obligatoriu, cu generalul Averescu. In urma, unei înţelegeri stabilite la una din aceste convorbiri, a avut loe în ziua de 27 cor. o între 
vedere între ministrul de externe contele Czernin şi Regele Ferdinand, în teritoriul ce e încă ocupat de trupele româ- neşti. De acord cu aliaţii, contele Czernin a făcut cunoscut Regelui condiţiunile în eare Impătrita Alianţă ar fi gata să 
închee pace cu România, Regele Ferdinand a ceruţ un scurt răgaz, care i-a fost acordat. De răspunsul Regelui atârnă 
dacă o soluţie pacifică va îi posibilă». 

«Le delai dont il est question expire ce soir». 'Toute la 
ville sait gue les troupes allemandes sont prâtes â marcher. 

A ce que m'a racon! rapidement  Ledebur, le Roi a pleure et a laissâ Pimpression que lui voudrait faire la paix, mais qu'il est encore aux mains de son entourage. Encore une note de Ledebur: I] se peut que Czernin ait aussi eu de
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Impresia tuturor celor cari ştiu, chiar în mod vag, ceeace sa petrecut, e că conferinţa a fosţ tragică. — La 5 ore Brănişteanu îmi comunică că guver- nul român a ceruţ o prelungire de termen şi că mare- şalul a refuzat. In toate cercurile, emoţiunea şi teme- rea sunt grozave. 
— Din deosebite izvoare : Bulgarii nu consimţ la nici o amânare a chestiunei Dobrogei. Ei cer predarea în mâinele lor, imediat, a provinciei: «Regimentele noastre nu vor eşi decâţ cu forţa». 2 Martie, —Zi de întrigurare. Se ştia, că eri la 7 seara expirase termenul şi toată lumea credea că ostilitățile vor reîncepe. Sub această impresiune toţi sau adunat în număr mare la Doamna Bălaşa, pentru parastasul făcut de Crucea Roşie Reginei Elisabeta. Niciodată, la o a- 

L'impression de tous ceux qui ont eu ide, mâme va- Sguement, de ce qui s'est pass€, est que la confârence a &t6 tra- gique. 
| A 5 heures Branişteanu me communique que: le gouver- nement roumain a demande une prolongation de delai et due le Marechal a refuse. Il y a: dans tous les cereles une motion et une alarme terribles. - — De differents sources: les :Bulgares ne consentenţ ă 

la remise entre leurs mains, immeâdiatement, de la provinee. Leur refrain: nos regiments n'en sortiront que par la force. 2 mars, — Jour dW'angoisses. On savait que hier â 7 heures du soir avait expir€ le dâlai eţ tout le monde croyait ă la
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semenea ceremonie, nu am văzut atâta 'smerenie. Toată 
lumea; cunoscută, doamne în 'doliu, erau acolo. Ordine 
perfectă. In timpul cuvântărei Episcopului Teofil, toţi, 
bărbaţi şi femei, plângeau, Emoţiune  înduioşătoare. 
Unii credeau chiar că ostilitățile reîncepuseră. 

— La dejun la mine, Czernin şi fratele său Otto, 
actua] ministru la Sofia. contele Csaky, contele Lede- 
bur, principele Auersperg, Arion şi Tzigara. 

Caermin îmi spune că guvernul telegrafiind : 
că e gata să intre în tratări de pace, dacă sunt conce- 
siuni reciproce, i s'a răspuns prin denunţarea armisti- 
țiului. Cele trei zile încep de astăzi la, amiazi, până 
Marţi la amiazi. Guvernul român a comunicat că va 
trimite astă-seară un răspuns, de oarece în cursul zi- 
lei va avea loc un Consiliu de Coroană. 

Czernin mă întreabă ce poate să fie acest Consiliu 
de Coroană, la care nu sunt convocați oamenii politici 
din cealaltă parte a României ? EI îmi va comunica 
astă-seară răspunsul. 

  

câr6monie similaire, je n'ai vu pareil recueillement, Tout le 
monde connu, magistrats, banquiers, les Dames en grand 
deuil, 6tait lă. Ordre absolu, tenua raremenţ plus €difiante. 
Pendant Poraison funâbre, excellent diseours de Pevâque 
Thâophile, on pleurait, aussi bien les hommes que les femmes. 
Emotion poignante. On allait jusqu'ă eroire que les hostili- 
tes avaient repris. 

— J'ai ă dejeuner Czernin et son frâre Otto, actuel mi- 
nistre ă Sofia, la comte Csaky, le comte Ledebur, le prince 
Auersperg, Arion et Tzigara, 

Ozernin me dit de suite que le gouvernement ayant t6l6- 
graphi6 qu'il 6tait prât ă entreren pourparlers de paix sil y 
a des concessions reciproques, on lui a repondu en denoncant 
armistice. Les trois jours comptent ă partir daujourd'hui 
midi jusawă mardi midi. Lă-dessus le gouvernement a r6- 
pondu qu'il enverrait ce soir une r&ponse, car dans la jour= 
nce doit avoir ieu un conseil de couronne, 

Czernin me demande que peut âtre ce conseil de couronne 
auquel ne sont pas convoquts les hommes politiques de ce 
cOtâ-ei de la Roumanie? — Czernin me fera connaître ce soir 
cette r&ponse.
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In întrevederea, lui cu Regele, Regele reproşându-i că Par fi arătat în rapoartele sale ca un instrument al iui Brătianu, Czernin şi-a menținut afirmaţiunea, căci altfel nu. există explicaţiune <ă la... qu'il a com- mise>. (Cred că cuvântul acesta n'a fost - întrebuințat aşa cum mi-] raportează, Czernin). 
Regele a plâns. Fraza lui din urmă a fost: «Nu ştiu dacă ne vom mai vedea, dar waşi vrea să păs- traţi impresiunea, că am făcut ceva, incorect», 
Czernin a spus Regelui : Impăratul meu voeşte încă să vă trateze ca pe un frate; dar este cea din urmă ocazie; dacă îl siliţi să mai verse sânge, se va, sfârşi pentru totdeauna. iar condiţiunile vor fi şi mai grele pentru ţară. Cunoaştem mijloacele dv. în munițiuni : e o campanie de 3—4 săptămâni, (Czernin mă asigură că au 26 de divizii, plus. o divizie bulgară şi o divizie maximalistă care înaintează spre laşi, şi că atât Ave- rescu la Buftea cât şi Regele, în această. întrevedere, nu l-au contrazis când le-a, spus că orice rezistență e degeaba). | 

a III 
Dans son entrevue avec le Roi, le Roi lui ayant repro- ch de Tavoir faiţ passer dans ses rapports pour un instru- ment de Bratianu, Czernin a maintenu son dire, car autre- ment il n'y a pas d'explications «ă la... qu'il a commise», — (Je suppose que le mot eochonnerie n'anra 6t6 employă tel que Czernin me le rapporte). Le Roi a pleură. Sa dernitre phrase a 6tâ: «Je ne sais pas si nous nous reverrons, mais je ne voudrais pas due vous gardiez limpression que j'ai fait quelque chose dincorrect», 
Ozernin a dit au Roi: «Mon Empereur veut encore vous traiter en frâre; mais c'est la toute dernitre oceasion; si vous Yobligez â verser encore du sang, ce sera, fini, ă tout jamais fini, et pour le pays les conditions seronţ plus dures. Nous Gonnaissons vos ressources en munitions: c'est une campag- ne de trois ă guatre semaines. (Czernin m'assure au'ils ont 26 divisions, plus une division bulgare et une turaue; plus une division maximaliste Qui marehe sur Iassy, eţ que aussi Averescu â Buftea que le Roi dans cette entrevue n'ont pas ccnțredit quand on leur a affirm6 que toute râsistance 6tait inutile). 
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Asupra chestiunei Dobrogei, dacă se termină re- 
pede, Czernin asigură «că va fi un mijloc să se asigure 
folosinţa Constanţei Românilor», — şi, adaogă el către 
mine, «nu așa în vânt, dar pentru totdeauna». Cuvinte 
enigmatice, pe care nu cer să le pătrund, de teamă să 
nu fac mai rău. In principiu materie de discuţiune. Con: 
firmare încă de ceeace mi-a spus Hidinger. 

Czernin îmi vorbeşte de Socec. Nu ştiu nimic, dar 
mi se pare cu neputinţă, dacă e vinovat de părăsirea 
postului, să nu fi fost împuşeaţ Şi să i se fi dat numai 
5 ani de muncă silnică. Czernin îmi certifică că va face 
din amnistie una din condiţiunile păcei. 

Imi cere informaţiuni asupra. generalului Cristescu 
şi d-lui Burghelea, desemnaţi ca plenipotenţiari. 

Averescu întovărăşea pe Rege, dar nu sa coborât 
din tren. Se mai afla şi un tânăr ofiţer, care am aflat 
apoi că era A. Zănescu. | 

— Ceernin a fost izbit de insistența. cu care Ave- 
rescu şi Regele criticau Basarabia. «Cultură de doc- 
trine maximaliste», a, spus Regele. — Eu: Dar atunci 

  

„__ Sur la question Dobrogea, si on finit vite, Czernin a 
donne Passurance «guiil y aurait movyen dassurer la jouis- 
sance de Constanţa aux Roumains» — et, ajoutet-il envers 
noi, «pas comme ca, en Pair, mais pour. toujours» — mots 
&nigmatiques que je ne demande pas ă approfondir par 
crainte de donner l'6veil. C'est en principe matitre â bonne 
discussion. Confirmation aussi de ce que m'a dit Eidinger. 

Czernin me parle de Socec. Je ne sais rien, mais il me 
semble impossible, s'il est coupable d'avoir abandonne: son 
poste, qu'on ne lait pas fusill et qu'on lui ait inflig6 cinq 
ans de travaux forces. Czernin me certifie qu'il fera de Pam- 
nistie une des conditions de la paix, 

Il me demande des renseignements sur le gen6ral Chris- 
tescu et M. Burghele, dâsignâs parmi les plânipotentiaires, 

Averescu accompagnait le Roi, mais i! n'est pas des- 
cendu du train. Îl y avait aussi un jeune officier que Jai 
appris âtre A. Zanesecu. Czernin a 6t6 frapp6 de Linsis- 
tance que Averescu et le Roi ont mis & critiquer la Bessa- 
rabie. «Culture de doctrines maximalistesy, a dit le Roi, —
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de ce s'au dus acolo ? — Czernin : Spun că numai pentru a-şi asigura, liniile de aprovizionare. Czernin crede însă 

nerea mea : armata română la dispoziţia alianţei cen- trale pentru a Precumpăni o supărare eventuală a Bul- gariei, Czernin mi-a, spus: N'avem nevoe de armata română ; armata austro-ungară va merge întreagă în Franţa ! — Înţeleg că în această ordine de idei, demo- bilizarea parţială va fi printre preliminările păcei... — Comunicatul anunţă că după cererea, Ucranie- nilor (?) Austriacii au intrat pe un fronţ vast în Podo- lia şi se găsese la nord şi nord-estul Moldovei. Aceasta desigur face situaţia armatei române şi mai disperată. — La 9 jum, seara, contele Osaky îmi aduce ultimele veşti. Sunt «favorabile», îmi spune el pe dată. Guvernul a telegrafiat că primeşte condiţiunile puse, ca bază a negocierilor de pace. I sa răspuns că, luân- ÎN 
Moi: Pourquoi s'y sont-ils rendus alors? — Czernin: Ils qi- sent que c'est uniquement pour S'assurer. leg ligneg d'appro- visionnement. — Mais Czernin pense que c'est une simple pose pour ne pas accrâditer Pexcuse que la Bessarabie est un beau d6dommagement pour la Dobrogea, * Un second faiţ frappant: Quand je suis revenu ă la charge avec ma Proposition, armâe roumaine ă la disposition de alliance pour faire contre-poids â une 6ventuelle bou- derie des Bulgares, Czernin m'a dit: «Helas! Wous mavons pas besoin de Parmee roumaine, c'est Varmâe austro-hon- &roise qui ira tout entire en France!,.» Je comprends que dans cet ordre d'idâes, la dEmobilisation partielle soit; parmi les preliminaires de la paix. 

— Le communiqu$ annonee que sur la demande des Ukrainiens (7), les Autriehiens sont entrâs sur un vaste front en Podolie, et se trouvent au Nord-Est de la Moldavie. — Ceci rena &videmment la position de Parmâe roumaine en- care plus dâsesperse, 
. — A 9 heures et demie du soir le comte Csaky m'apporte les derniăres nouvelles. Elles son <favorables» me dit-il. de suite. Le gouvernement a tâl6graphi6 qu'il acceptait comme base des nâgociations Pour la paix les conditions posâes. On



382 VOTE POLITICE: — 1918 

du-se act cu plăcere, trebuia ca înainte. de expirarea 
termenului de denunţare, deci până Marţi, un plenipo- 
tenţiar să semneze preliminările - următoare, — pe cari 

„le-am reţinut, după singura -citire a depeşei de către 
Csaky : 

1) Recunoaşterea; cesiunei Dobrogei, dar făgăduin: 
dv-se că se va asigura României o eşire la Marea Nea- 
gră. 

2) Acceptarea. principiului unei rectificări de gra- 
niţă cu Ungaria. 

3) Invoelile economice (cari ?). 
4) Demobilizarea a 8 divizii, celelalte 8 trebuind de 

asemenea, să fie demobilizate, afară de necesitate pen: 
tru paza graniţei. 

9) România va trebui să ajute din toate puterile 
la transportul armatelor aliate spre (9) Rusia. 

Csaky adaogă că pacea cu Rusia e considerată ea 
făcută. 

Spun îndată lui Csaky ce greşeală imensă se face 
cu Dobrogea şi accentuez că eşirea, făgăduită nu poate 
să tie decât Constanţa. — Din nefericire, nu-l văd de 
loe convins. 
  

lui a r6pondu quw'en prenant acte avec plaisir, îl fallait 
aw'avant Pexpiration du dâlai de dânonciation, done jusqw'ă 
mardi, un plenipotentiaire eât sign6 les preliminaires sui- 
vants que j'ai retenu sur une simple lecture par Csaky de 
la dâpâehe (sigmature â Buftea): 

1) Reconnaissance de la cession de la Dobrogea, mais 
on promet d'assurer ă la Roumanie une sortie 4 la mer 
Noire. 

2) Aceeptation du principe d'une rectification de fron- 
tisre avec la Hongrie. 

3) Les arrangements 6conomiques. (Lesquels?), 
4) Demobilisation de 8 divisions, les autres 8 devant 

aussi âtre d&mobilis&es ă moins de nâcessitâ pour la garde 
de la frontiăre. 

5) La Roumanie devra aider de toutes ses forces au 
transport des armâes alliâes vers (9) la Russie. 

Osaky ajoute que la paix avec la Russie est considerte 
comme faite aussi. — Je dis de suite ă Csaky la faute im- 
mense qu'on commet avec la Dobrogea et jaecentue que la 
sortie promise ne peut âtre que Constantza. Je ne le trouve 
malheureusement pas 6difi6 du tout!
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— Primit în cursul zilei pe d-nu] Christoph, cores- pondent special a agenţiei «Express-Korrespondenz» din Berlin. Am vorbit cu el; a luat notă; convorbirea noastră a. fosţ asupra Dobrogei. La el deasemenea am găsit ecoul unei hotărâri luate. Am insistat să nu pu- blice nimic fără a mi se arăta mie. 3 Martie, — Comunicatul spune că trupele: austriace intrate în Polonia au ocupat Kamenetz-Podolski, — prăzi considerabile, — Hoţin şi Lipeani în plină Ba: sarabie. 

cu apusul decât prin Baltica, 
— Luat masa la Arion împreună cu Kiihlmanm. Din toate convorbirile cu e] şi cu Horstmann, se simte că Puterile centrale mau nici o încredere în guvernul român. Cum ei proclamă că nu pot să se amestece în afacerile interne ale României, profită de această, stare ÎN III 

— Regu dans ia journâe Mr, Cristoph, correspondant spâcial de VAgence telegraphique de Berlin «Express-Kor- xespondenz». J'ai caus6 avec lui; i] a pris des notes; notre conversation a roul6 sur la Dobrogea: lă aussi j'ai trouvâ Pâcho d'une dâcision a6jă prise. J'ai insist Pour que rien 
3 mars. — Le communiqu porte que les troupes autri- 

chiennes entrâes en Podolie on 0ccup6 Kamenetz-Podolski— prises considârables — Hotin et, sur la rive gauche du Putna, Lipeani en pleine Bessarabie. A 5 heures on a sign la paix avec la Russie ă Brest- 

tersbourg, vu P6tat de ] Finlande occident, que par la Baltigue, — Dejeun6 chez Arion avee Kiihlmann. De tontes leg conversations avec lui et Horstmann, on sent; que les puis- 
vernement roumain. Comme ils proclament ne pas Douvoir se mâler des affaires internes de la Roumanie, ils profitent
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de lucruri pentru a obţine maximum în toate! Minis- 
trul a spus lui Arion : Şi cu toate acestea aveţi un aliat 
minunat, pe mareşalul ! 

— Am isprăvit Memorandul, pe care vreau să-l 
remit celor doi miniștri şi Mareşalului asupra chestiu- 
nei Dobrogei. Am pierdut până acum două zile din 
cauza felului chiţibuşar de a lucra al lui Onciu. Onciul 
a făcut partea, istorică ; Mehedinţi partea, geografică şi 
etnografică. Ştiu bine că nu slujeşte la nimic... 

— Ecou la vorbele lui Carp, Lupu şi nora-sa 
Austria şi intrigile catolice sunt cauza tuturor! In 
spiritul lui Carp, Impăratul Carol, lucrând mai ales ca 
să scape pe Rege şi Dinastia, Austria ne ia Dobrogea 
şi ne impune condiţiile penibile ale păcei. Ce copilării ! 

4 Martie, — Dr. Solmssen dela Disconto vine să mă, 
vadă. Pentru el, România nu poate plăti datoria de 
război. Repetă ceeace Horstmann spusese altădată: 
banii daţi de Franţa şi de Englitera trebue consideraţi 

  

de cet, 6tat des ehoses pour obtenir le maximum en tout! -— 
Le ministre a dit ă Arion: «Et vous. avez un allie merveil- 
leux, le Marâchal!» 

— Mis la dernicre main au Memorandum que je veux 
remettre aux deux ministres et au Marechal sur la question 
de la Dobrogea, Nous avons dâjă perdu deux Jours ă cause de 
la facon tatillonnse de travailler de Onciul, Onciul a fait la 
partie historique; Mehedinţi la partie gtographique et ethno- 
graphique. Je sais bien que c'est cautâre sur jambes de bois... 

— Beho des propos de Carp-Lupu et sa bru. Cest PAu- 
triche et les .intrigues eatholigues qui sont cause de tout! 
Dans Vesprit de Carp, PEmpereur Charles ayant surtout agi 
pour sauver le Roi et la dynastie, c'est lPAntriche qui nous 
prend la Dobrogea et qui nous vaut les pânibles conditions 
de la 'paix... Que c'est enfantin! 

4 mars. — Apres la quinzaine merveilleuse et ensoleillse, 
journte froide et maussade. 

"— Mr, le Dr. Solmssen de Ja Disconto vient me voir. 
“ Pour lui la Roumanie ne peut payer la dette de guerre. Il 

repete ce que Horstmann avait dit un jour: Il faut consid6- 
ter largent avanc6 par la France et PAngleterre comme
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ca echivalentul serviciului de război. Adică mai simplu, falimentul, .— Asupra,  chestiunei Dobrogei, toţi văd bine greşeala ce se face, dar nu se mai poate reveni. Trebue să se Plătească aliatul credincios şi poporul german înţelege bine că ce] necredincios, cel care a trădat, trebue să Plătească. 
La el, ca la toţi Germanii mari şi mici, preocuparea şi nelinişie din Spre partea  Brătianu-Take Ionescu, Nici acolo nu ştiu de ce capăt să ia afacerea ! | — Văzut Kiihlmann căruia i-am dat memoriul. I-am 

de mai sus: Bulgarii ne-au făcut un mare serviciu, căci când ne-aţi atacat, socoteam situaţiunea noastră foarte rea, trebue să o mărturisesc, Trebue să execu- tăm făgăduiala noastră, — Asupra unei reflecţiuni ce fac : «Fie că Împăratul, fie că un altul au Tăgăduit, la noi nu e admis ea să se spună: nu eram competent ca să leg ţara. Cu guvernul actual, care nu face decât să umble cu şiretlicuri, trebue să fim cu mare băgare de 
PN Equivalence du service de guerre. Simplement la banque- route. Sur la question de la Dobrogea on voit bien la fauţe que lon commet, mais il n'y a pasă revenir lă-dessus. On doit payer Palli6 fidâle et le peuple alemand comprend bien que c'est alli6 infidele, celui qui a trahi, qui doit faire les: frais ! 

Chez lui, comme chez tous les Allemands, grands ou pe- tits, pr6oecupation et ingui€tude venanț du cât6 Bratiano- Take Ionescu. La encore ils ne savent par qiel bout. prendre Paffaire |! 
— Vu Mr. de Kiihlmann â'qui j'ai portă le memoire, Je lui ai bien dit que je le prâsentais ă titre documentaire seu- lement, la cause de la Dobrogea, tant perdue. Il me repond, tout comme mon banquier de Plus haut: les Bulgares nous ont rendu un grand service, ear lorsque vous nous avez atta- qu6, nous jugeons notre situation trâs critiqgue — je dois lavouer. Il fauţ que nous extcutiong notre promesse. Sur une râflexion que je fais: «Que se soiţ VEmpereur ou un autre qui a promis, chez nous i] n'est pas admis qu'on dise: Je n'taig pas compâtent pour engager le pays». — Avee le gouvernement âctuel qui ne faiţ que iouvoyer, nous sommes tenus ă beaucoup de circonspections. Mais, ajou- 

25
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seamă. Dar, adaogă el, cum » să scăpăm oare de aceşti 

oameni ? Nu se poate nimic spera de făcut serios îm- 
preună, cât timp aceşti domni sunt în stare să facă, 

rău. Li veţi pune oare sub acuzare î» — Răspund că nu 
ştiu nimic, afară de Iliescu, împotriva cărui am probe. 
Dar cu ei la putere sau în culise, nu e mijloc să se 

limpezească nici chiar răspunderile. 
Propun : Cereţi ca tratatul să fie ratificat de o 

Cameră aleasă din nou, şi sper că la alegeri vor fi bă- 
tuţi. — Ministrul : «Fără fadoială că o vom cere». 

Depus şi la Czernin memorandul. 
— Comitet consultativ la 4 ore. Gr. Cantacuzino, 

care are darul originalităţei în tot ce propune, ar vrea 
să ne plângem Germanilor de puţinul concurs politic 

'ce ni-l dau «ca partid». Fără succes. Arion, Hârjeu şi 
Mehedinţi sunt pentru un memoriu-rechizitor, în care 
se va reaminti greşelile făcute împotriva sfaturilor 
noastre, cari n'au lipsit niciodată Regelui şi guvernului 
său. Urmarea mâine. 

— 5 ore. Primit de Mareșalul Maclensen, căruia îi 

  

te-t-il, comment alons-nous âtre dâbarassts de ces gens-lâ? Ou 

ne peut rien espârer de s6rieux ă construire ensemble, tant 

que ces Messieurs sont en tat de nuire. Les meltrez-vous 
sous accusation? 

Je r&ponds que je n'en sais rien, sauf Iliescu contre le- 
guel j'ai des preuves. Mais avec eux au pouvoir ou dans la 
coulisse, pas moyen de clarifier mâme les responsabilites. Je 

propose: exiger que le traite soit ratifie par une Chambre 
nouvellement €lue et dans les €lections jespere qw'on peut 
les battre. — Le Ministre: «res certainement nous le do- 
snanderons ». 

— Depos6 chez Czernin aussi le Memorandum. 
— Comite consultatii a 4 heures. Gregoire Cantacuzâne, 

qui a le don de Voriginalită dans tout ce qu'il propose, vou- 
drait qu'on se plaignit aux Allemands du peu de concours 
politigue qu'ils nous prâtent ceomme parti». Pas de succes! 
Arion, Harjeu et Mehedinţi sont pour un mâmoire-requisi- 
toire dans lequael on rememorerait les fautes commises mal- 
gr6 nos conseils, qui n'ont jamais fait dâfaut au Roi etă 
son gouvernement. Continuation demain. 

— Cinq heures. Recu par le Marechal, auquel je remets
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emit Memorandul. Imi mulţumeşte, căci, până acum, Bulgarii au publicat patru, rămase fără contrazicere, Imi arată pe cel din urmă, apărut în numele congresu- lui (!?) dela Babadag. Mareşalul e foe şi pară împo- triva anexărei Dobrogei. Anul trecut, în Septembre, el expusese: Marelui Cartier motivele strategice pentru cari această provincie nu trebuia luată României. EI adaogă, — dar mi-e teamă ca optimismul său să nu-l rătăcească, — că Dobrogea pentru un moment «este a. : bandonată» puterilor centrale şi că linia Feteşti-Con- stanţa va fi salvată. Intr'adevăr, Bulgarii «sunt nesă- țioşi». Mareşalul sfârşeşte prin a-mi spune: Ar trebui să li se propuie bani în schimb. Ei nu au; România va găsi totdeauna. Revendicarea Dobrogei nu e o chesţie naţională : poporului puţin îi pasă. E o chestiune pur politică. Mareşalul admite că va fi un tăciune de in- cendiu în viitor, | 
Mareşalul mi-a repetat încă odată, ce puţină încre- “dere se poate avea în guvern şi cât a rugat pe Averes: cu să vină la ei cu inimă deschisă, pentru ca să se poarte în acelaş mod. 

  

notre Mâmorandum. I] me remercie, car jusqută present les Bulgares en onţ fait parafître quatre, restâs sans contradie- 

Babadag. Le Marechal est feu et flamme contre Pannexion de “la Dobrogea. Ian dernier, en septembre, il a dâji exposâ au Grand Quartier les raisons stratâgiques pour lesquelles 

la Dobrogea est abandonnâa «aux puissances centrales» pour le quart Wheure et que la ligne Fetești-Constantza sera sau- v6e, Râellement les Bulgares «sind unsăttig>. — Le Marâchal finit par me dire: «I] faudrait leur proposer en €change de Pargent. Ils n'en onţ pas; la Roumanie en trouvera, toujours, La revendication de la, Dobrogea n'est pas une question na- tionale: le peuple sen soueie peu. C'est une question pure- ment politique». Le Marâchal admeţ que c'est un brandon 'd'incendie dans Pavenir. 
Le Marâchal ra'a repâte, une fois de plus, combien un. ne peut avoir confiance dans le gouvernement et combieu îl a „DHie Averescu de venir & ex le coeur ouvert et Pon se con- "duira en COnSEguence.
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5 Martie. — Averescu a iscălit azi dimineaţă. preli- 
„minările. (v. 7. Mart.). 

Argetoianu şi alte 8 persoane sosesc astă-seară la 
Buttea, iar primul contact va avea loc diseară sau 
mâine dimineaţă. Numele persoanelor care vin nu e. 
încă cunoscut, — cum spune Horstmann, Kiihlmann de- 
junează mâine la mine şi ne înţelegem că mi se va, co- 
munica dacă şedinţa, pe care o presupun scurtă, va per- 
mite. 

— Continuarea şedinţei comitetului. Discuţiunea 
foarte serioasă. Arion, 'Th. Rosetti, Gr. Cantacuzino, 
Mehedinţi, Hârjeu şi Corteanu. Aprobat în mod una: 
nim propunerea mea de a cere o Cameră nouă pentru 
ratilicarea tratatului de pare ; a se proceda, ca la 1870: 
în Franţa. Aprobat de asemenea un memoriu istoric 
pentru partid. document politie pentru a, începe o acţiu. 
ne — şi o rezoluţie votată de toţi parlamentarii şi foştii 
parlamentari pentru a se protesta contra faptului că gu: 
vernul nu ţine seamă de loc de populaţiunea ocupată şi 
de reprezentanţii ei, 

— Tratatul cu Rusia e publicat. Estonia are ca |i- 

  

_5 mars, — Averescu a sign€ ce matin les preliminaires. 
— Argetoianu et huit autres personnes arrivent ce soir: ă Buftea et le premier contact aura, lieu ce soir ou demain 

__matin. Les noms des personnes qui viennent ne sont pas en- „core connus. C'est Horstmann qui me Paffirme. Kihlmann 
" doit; dâjeuner demain et il reste entendu qu'on me communi- 
quera si la s&ance, qu'on suppose courte, le permet. 

— Continuation s6ance comită. Gravement discut, Arion, 
Theodor Rosetti, Gregoire Cantacuztne, Mehedinţi, Corteanu 
et Harjeu. Approuv6 unanimement ma proposition: de de- mander une Chambre nouvellement 6lue pour ratifier le 
trait6 de paix; procâder comme en France en 1870. Approuvs 
aussi un mâmoire historique pour le parti, document politi- 
Que pour commencer une activită, et une resolution pour 
protester contre le fait que le gouvernemeni ne tient aucun 
compte de la population occupte et de ses reprâsentants, cette resolution serait votâe par tous les parlementaires et anciens. 
parlemențaires, 

" 
— Le trait avec la Russie est publi. I/Estonie a pour
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mită linia atinsă în ziua semnățurei : Narva, Lacul Pei-: pus, Lituania, Lacul Pskow şi o linie mergând drept la Dwina la punctul numit Livenhof, sunt limitele dinainte ale acestor provincii puţin mărite la nord-est şi la sud. Regularea soartei acestor provincii şi-o rezervă Germa: nia de acord cu populaţia, lor, Vicleniile lui 'Trotzki costă scump pe Rusia. 

6 Martie, — Delegații oficiali cunoscuți, Averes- cu, Argetoianu, Papiniu şi Burghele; ca consilieri: ge- neralul Lupescu şi, notă bună, colonelul Mircescu. — Sau pus în legătură eri şi au avut şedinţă azi dimi-. neaţă, 

D. de Kiihimanm, care dejunează la mine (am poftit dinadins pe Costică Manu), îmi spune că totul nu va, fi aşa de grozav cum se spune. Pentru Dobrogea mai am încă speranţă, «contre tout espoir». La chestiunea graniţelor de munte: «Bazarlâe», deci obiect: de -precu-. peţeală şi de învoială. , Dar aceşti domni (delegaţii noștri) sunt: ridicoli ; d-l Argetoianu «a crezut că ne sperie, spunându-ne că dacă ar iscăli tratatul, mar mai putea fi ministru !» 'Tot aşa de înduioşetor ea şi temerea, generalului Ave. 

  

limite la ligne atteinte le jour mâme de la signature: la Narva, le lac Peipus; la Lithuanie: le lac de Pskow et une â Vendroit ă la Dwina, au point nommâ Livenhof, ce sont les limites antârieures de ces provinces l6gtremenţ agrandies au Nord-Est et â Vangle Sud. L'Allemagne se reserve de râ gler le sort de ses provinces d'accord avea leurs populations, Les finauderies de Trotzky cofitent cher ă la grande Russis. 6 mars. — Les dâl&gu6s officiellemenţ connus sont: avec Averescu, Argetoianu, Papiniu et Burghele. Comme conseil- lers le gânâral Lupescu et, bonne note, le colonel Mirceseu, On a pris contact hier et si6z6 ce matin, Monsieur de Kiihlmana, qui dâjeune chez moi (j'ai in- vite exprăs Costica Manu), me dit: Ce ne sera aussi terrible qu'on le dit. Pour la Dobrogea j'ai encore de 'espoir «contre tout espoir». La question des fronti&res-montagne: «du Ba- xarlâe», done objet Waccords et de marechandages, Mais ces Messieurs (nos d6l6gu6s) sonţ grotesques: «Mon- -Sieur Argetoianu a, cru nous effrayer en nous disant que sil signait ce traitâ i] ne pourrait plus âtre ministre!» Le faiţ,
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rescu de a-şi pierde popularitatea. Două «gafe» subli- 
-niate de Kiihlmann, din care poate să scoată atâtea a- 
vantagii. 

Am remis o notă pentru procedura de urmat în ale- 
geri. | 

"«Foaia ordonanţelor» publică decretul lui Macken-. 
sen, autorizând administraţia militară să arendeze tere: 
nurile petrolifere ale Statului pe un termen maxim de: 
50 ani. Probabil societatea e constituită şi tratatul ne. 
va sili să ratificăm concesiunea. Aceasta e forma, pen: 
tru faimosul monopol de care se ocupa toată lumea. Tot 
odată se pronunţă lichidarea tuturor societăţilor cu 
capital sau cu participare străină. Petrolul rămâne în 
întregime în mâinile Germanilor. 

1 Martie. — Comunicatul dă condiţiunile care au: 
fost primite de noi ca preliminări, dar nu le dă pe. 
toate. Nici o vorbă de transportul trupelor prin Moldo-- 
va şi nici o vorbă asupra, controlului lui Mackensen în 
ceeace atinge demobilizarea. — Deasemenea este substi- 
tuire de semnătură; nu Averescu, ci Argetoianu a sem- 

  

est que c'est aussi touchant que la crainte du gensral Ave- 
rescu de perdre sa popularitâ. Deux gaffes soulignâes par: 
Kiihlmann: quelle prise ca lui donne. | 

Remis une note crite sur la procâdure â suivre pour: 
les 6lections. 

— La feuille des ordonnances publie le dâcret de Macken- 
sen autorisant ladministration militaire d'affermer les ter- 
rains pâtroliferes de PEtat pour une durâe maxima de % 
ans. Probablement la sociâtt est toute constitue et le trait 
nous obligera â ratifier cette concession. C'est ca la forme 
pour le fameux monopole dont tout le monde s'occnpait, 

— Du mâme coup on prononce la liguidation de toutes 
les socittes ă capital ou ă participation €trangeres. Le petrole 
reste entitrement aux mains des Allemands. 

7 mars. — Le communiqu donne les conditions qui ont 
Sie acceptees par nous. comme preliminaires, mais ne les. 
donne pas toutes: pas un mot du transport des troupes par 
la Moldavie et pas un mot sur le contrâle de Mackensen en ce 
qui touche la demobilisation. — Il y a aussi substitution de 
signature ; ce n'est pas Averescu mais Argetoianu qui a.
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nat. Termenul noului armistițiu acordat pe baza aces- 
tei acceptări este de 14 zile. 

Comunicatul mai dă, după publicaţiile ruseşti, tex- 
tul convenției noastre militare încheiată la 5/18 August, 
împreună cu tratatul de alianță eu Antanta. Şi cu 
toate-acestea a doua zi, d. de Bussche îmi seria, privitor 
la o comunicare făcută lui Brătianu, că credea că acesta 
va linişti pentru câtva timp avânturile războinice ale 
acestor domni. 

— Carp a ameninţat pe Kiihlmann cu conspirația 
şi stă toată ziua ceasuri întregi cu Ianovici să purice 
listele electorale, fără îndoială pentru a, da, de urma a- 
dreselor unor anumiţi indivizi. De altă parte, dela, Berlin 
Beldiman nu se lasă; Brănişteanu îmi spune . că a tri- 
mis două, telegrame interzise de cenzură : 1) Că a fost 
primit în audienţă de cancelar; 2) că cercurile diri- 
ginte nu renunţă la necesitatea de a înlătura pe Rege. 
Această telegramă a fost arătată lui Stere, dar nu i-a 
fost dată. 

Bussche adăogase nota că este o afacere ce nu pri-: 

    

sign6. Le dâlai du nouvel armistice accord€ sur la base de 
cette acceptation est de 14 jours. En mâme temps on donne, 
d'aprăs les publications russes, le fexte de notre convention 
mălitaire, conclue le 5/18 aoât, en mâme temps que le traită d'alliance avec PEntente, Et dire que le lendemain Monsieur de Bussche m'âcrivait, au sujet d'une communication faite ă Bratianu, qw'il eroyaiţ que cela allait ealmer pour quelque temps les vellâites belliqueuses de ces Messieurs ! 

— 'Carp a menacâ Kiihlmann de conspiration. Ianovici passe tous les jours des heures enti€res, ensemble, â piocher les listes 6lectorales, Evidemment pour reconstituer les adres- 
ses de certains individus. De son câte, Beldiman de Berlin 
ne lâche'pas prise; Branisteanu me dit qu'il a envoy deux tel6grammes que la censure a interdits: 1) qu'il a, 6t6 regu en longue audience par le chancelier (le fait est qu'ici Pon 
traite et. que on ne peut avoir des rapports avec qui veut la tâte de celui avec leauel on traite); 2) que les cereles diri. geants ne renoncent pas â la nâcessitâ d'âcarter le Roi. Ce tâlâgramme a 6t6 montr â Stere, mais on ne le lui a pas re- mis, Bussche avaiţ ajoută la notice que c'est une affaire qui
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vește decât pe Români (pare că era mai simplu atunci să nu se transmită depeşa !). 
Chiar adineauri, Horstmann, sosit pe când vor- beam cu Argetoianu, mi-a, reamintit de nevoia ca Re gele să plece... — E un Joe prea greu de descureaț, Pe la 2, un ofiţer german vine să mă prevină că Argetoianu dorea să mă vadă. Am vorbit dela 3-4, EI, cam melodramatiec, încărcat de nenorocirile patriei : «Durerea a făcut din noi alţi oameni». — Pentru e] ceeace e iscălit, nu constițue preliminări de pace ; suntem liberi. Sunt principii stabilite numai în vederea, armisti- țiului. Şi ceeace spun gazetele nu e nici exact nici com: plect. Despre partea, economică, nu ştie nimic; i se vor remite condiţiunile şi pleacă pentru 2—3 zile la Iaşi. Apel la mine: «Aveţi relaţiuni cu ei, probabil, şi puteţi să ne ajutaţi mult». Ii arăt marea mea mirare că nu s'a căutat măcar să se ceară sfatul nostru, sau o le- gătură oarecare cu noi. Imi dă o explicare vagă ca şi când. înțelegeau să ne păstreze intacţi, pentru numai ştiu ce ipoteză. — Ti spun lămurit: Nu inspirați încre- 
  

n'int6resse que les Roumains. (Il semble qu'il 6tait plus sim- pie alors de ne pas transmettre le t6l&gramme!). Tout â Pheure encore, Horstmann, venu pendant que je causais avea Argetoianu, m'a repari de la nâoessită que le Roi s'en aille... C'est un jeu bien difficile ă d&brouiller, 
— Vers deux heures, un officier allemand est venu me prevenir que Argetoianu voulaiţ me Yoir. Nous avons causâ de trois â quatre, Lui, un pen mâlodramatique, aceabl6 par les malheurs de la patrie: «La douleur nous a fait des autres hommes». — Pour lui, ce qui est sign€ ne constitue pas des : preliminaires de paix, — on est libre. Ce sont des principes &tablies en vu da larmistice seulement, Et ce que disent les Journaux, m'est ni exact, ni complet. Pour la partie 6conomi- que, il Vignore totalement; on va lui remettre les conditions et il repart pour deux jours pour Iassy, Appel ă moi. «Vous avez des râlations avee eux, probablement, et vous pouvez beaucoup nous aider». Je lui marque mon grand &tonnement aw'on mait mâme pas cherchâ ă prendre un conseil, un con- tact quelconque avec nous. Îl me donne une vague explica- tion, comme s1ils entendaient nous r&server intaets Dour je ne sais plus quelle hypothâse. — Je lui dis clairement: «Vous n'inspirez pas confiance». — Lui: «Je le sais et cest â tort.
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dere. — EL: O ştiu, şi pe nedrept, căci nu se pot ignora sentimentele ostile ale lui Averescu pentru Brătianu. Cât despre el, Argetoianu, el singur a, răsturnaţ guver- nul (?!). Vede trei soluţiuni: 1) Pace inaeceptibilă dacă e 
prea rea; se va continua războiul; e inuţi] pentru re- zultatul imediat, dar ne 4ă şanse pentru pacea generală; 
2) Pace rea, — ne supunem, — însă înseamnă vrăjmă: şia pentru viitor; 3) Pace favorabilă; dacă e acordată ne reîntoarcem deadreptul la politica noastră, tradiţio- nală. Dar din toate cele ce-mi spune, se simte că nimic. nu e rupt cu vechii aliaţi, 

EI mă întreabă dacă nu vreau să văd pe Rege. Mă pun la, dispoziţia sa. 
Regele e încă în mâinile celor ce-l înconjoară; Stir.. bey joacă un' rol urât în toate acestea : «Nous travail- 

lons ă Pen arracher». 
Il întreb asupra lui Christeseu: E o ticăloşie a lui Brătianu. I-a fost frică de doi generali tari:  Ave- rescu şi Christescu. Prezan cam la fund !—Bolile au fost 

groaznice ; mureau pe stradă. — Sau împuşcat oameni cari apoi au trebuit a fi desgropaţi pentru a fi reabili- taţi ! (textual). 
    car on ne peut ignorer les sențiments hostiles de Averescu pour: Bratianu». Quand ă lui. Argetoianu, ă lui seu] il a ren- verse le gouvernement (? 1). 

-I voit trois solutions: 1) Paix inacceptable si trop mau- vaise; on continuera, la guerre; c'est inuţile comme râsultat . imediat, mais ca donnera une chance Pour la paix gânârale; | 2), Paix mauvaise, — on se soumet, mais cest Pinimitis pour Pavenir; 3) Paix favorable; si on Paccorde nous venons en plein dans notre politique traditionnelle. Mais dans tout ce Quil me dit, on sent que rien west rompu awec les am- ciens allies. 
Il demande si je ne veux pas voir le Roi. Je me metsă sa disposition. Le Roi est encore aux mains de son entourage; Stirbey joue . un mauvais role lâ-dedans. «Nous travaillons â Yen arracher»,. . 

"J'interroge sur Christescu: cest une cochonnerie de Bra- tianu. Il a eu peur de deux gântraux forts; Averescu et Christeseu. Prezan un peu eoul6!... Les maladies ont 66 ef.- froyables: on mourait dans la rue. La terreur a 6t6 ires grande. On a fusill6 du monde «qu'il a fallu dâterrer pour le r6habiliter!» (textuel). .
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In xezumat, cred că singurul nod al chestiunei e ca 
să văd pe Rege.—Privitor la ce a fost iarna trecută :. 
«Am trăit infernul lui Dante. Pe străzi atingeai cu picio- 
rul morţii şi muribunzii». | 

— Horstmann îmi cere pentru diseară o întreve- 
dere secretă cu K4ihimann. 

Lungă convorbire dela 9-11. Kiihimann : «Dans la. 
Journâe on parle, ce n'est que le soir qwon peut causer». 
Foarte cordial, plin de încredere ; recunoscând că s'a gu- 

vernat politiceşte foarte rău aici; cine poate înlocui pe 
Hentsch ? Hortsmann ? Prea tânăr, ete. 

Esenţial : jocul delegaților dv. e foarte străveziu : 
ei fac pace fiindcă n'au mijlocul să facă altfel, dar: 
speră, încă într”o întorsătură a afacerilor şi deci sunem 
siliți să ne luăm măsurile noastre». 

Frontiera Ungară: 'Trebue de negociat; s'a spus: 
cu oarecare dreptae că Orientul - începe la Salzbourg. 
Ahamţa : «O primesc, nu fac pe desgustatul, sol- 
daţii dv. pot să ne fie folositori». — Regele: «Ce doriţi 
Dy.? Nam luat nici o hotărâre definitivă. Credeţi 
că aţi putea guverna cu el ? Dacă da, îl veţi păstra». — 
  

En resume je crois que le seul noeud de la question 6tait 
que je visse le Roi. A propos de ce qu'a 646 l'hiver dernier: 
«Nous avons vâeu l'enfer de Dante. On touchait du pied dans. 
la rue les mortis ou les mourants!» 

— Horstmann me demande pour ce soir une entrevue 
avec Kiihlmann, — secrete. — Longue conversation de 3âă 11 
b, — Kiihlmann: «Dans la journâe on parle; ce n'est que le: 
soir qu'on peut causer». Trâs cordial, tr&s en confiance; re- 
connaissant qu'on a politiguement tr&s mal gouverne ici; 
qui peut remplacer Hentseh? Horstmann? Trop jeune, ete, ;. 
Essentiel: le jeu de nos delegues est perce ă jour: «Ils font 
une paix, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autremeni; 
mais ils espărent toujours un revirement des affaires et nous 
sommes oblig6s de prendre nos prâcautions». 

Frontiere hongroise: «Il faut marchander; on a dit avec: 
certaine raison que /Orient commence ă Salzboure». 

Alliance: «Je Vaccepte; je ne fais pas le dâgofită et vos 
soldats peuvent nous tre utiles». 

Le Roi: «Que dâsirez-vous? Je n'ai pas d'opinion arrâtâe. 
Orosez-vous pouvoir gouverner avec lui? Si oui, on le gar- 
era»,
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Basarabia : «Dacă d-nii aceştia fac pe desgustaţii cu 
atât mai rău pentru ei. Chiar în astă-seară ne-a venit o. 
protestarea din partea Ucrainei. Nu o să ne dăm nici o os- 
teneală pentru ca să o aibă». — Condiţii economice : 
«Noi ne inspirăm dela principiul : Să trăim şi să lăsăm 
şi pe alţii. să trăiască».— Regimul ţărei : Insist asupra. 
două puncte: 1) Pacea trebue să reconstitue suverani- 
tatea ţărei ; 2) cu un guvern serios este toată garanţia. 
că tot ce ar trece peste nevoile populaţiunii ar merge: 
la Germania. 

Kiihlmann răspunde: Chestiunea se discută încă. 
între militari şi noi. Nu vă temeţi de nimic; sunt sorţi. 
ca ţara dv. să iasă chiar mărită din catastrotă, 

Vorbim de proectele agrar şi electoral, pe care le 
aprobă în întregime. — Ti comunic părerea lui Argeto- 
ianu ca, să văd pe Rege. Convine, dar exprimă dorinţa; 
să nu iau puterea decât după semnarea păcei. (Cum 
spunea Mehedinţi : le place mai bine să trațeze cu pă 
cătoşii !). 

Take Ionescu a cerut să plece cu ofiţerii străini. 

      

La Bessarabie: «Si ces Messieurs font les degoâteâs, tant pis pour eux. I! west dâjă parvenu ce soir une protestation: de Ukraine. Nous ne nous donnerons aucune peine pour la; 
leur faire avoir». 

Conditions €conomiqaies: «Nous nous inspirons du prin- cipe: leben und lassen leben». 
Regime du pays: insiste sur deux points: 1) la paiz doit reconstituer la souverainetă. du pays; 2) avec un gou- 

vernement s€rieux il y a toute garantie que tout ce qui d6- passera les besoins de la population ira fidelement ă PAlle- magne. — Kiihlmann r&pond: «La question se discute encore 
entre les militaires et nous, Ne craignez rien, îl Y a des 
chanees pour que votre pays sorte de la catastrophe mâme: agrandiy. — Nous parlons des projets agraire et €lectoral. 
Toute son approbation,. 

Je communique le dâsir de Argetoianu que je voie le Roi, Il admet, mais ferme dâsir que je ne prenne le pouvoir: aw'aprâs la signature de Ja paix. (Comme disait Mehedinţi; 
«Le place mai bine să trateze cu păcătoşii». 

Take Ionescu a demandâ â partir avec les officiers âtran-
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Sunt 1200. Ar trebui ea Brătianu să plece şi el: «Am. 
spus delegaților să-i comunice că este o dorinţă care 
poate deveni o exigență». — Ii remit o notă, privitoare 
la disolvarea, Camerilor. 

8 Martie. — Czernin pe la 11 ore. Ca şi Ruhlmann, 
îmi spune : «Domnii aceştia vor să încheie o pace oare- 
care, pentru ca să spună Antantei că-i rămân credin- 
cioşi, şi îşi rezervă prima ocazie ca să o întoarcă. T're- 
hue să ne luăm măsurile». 

Cum să ai încredere când îi prinzi în cele mai miei 
amănunte ? Când li s'a cerut să expedieze apoi pe ofi- 
țerii străini, au răspuns că sunt atât de puţini încât nu 
face să te ocupi de ei. Şi sunt 1200 cari trebuesc repa- 
triaţi ! | 

Take Ionescu pleacă cu aceste misiuni de ofiţeri. 
Brătianu de asemenea. — Eu : Sunţ sigur că nu pleacă 
Şi Argetoianu mi-a afirmat acelaş lucru. — Czernin : 
Iţi spun că pleacă. Dar cum pe la noi ar da de o carantți- 
nă, d-lor cer să plece prin Wladivostok. (Examinăm 
drumul pe hartă. Czernin, râzând de idea acestei plim- 

  

gers, Ils sont 1200. II faudrait que Bratianu parte aussi: 
«J'ai dit aux delegues de lui transmettre que c'est un desir 
qui pourrait devenir une exigeance». — Je lui remets une 
note au sujet de la dissolution des Chambres. 

8 mars. — Czernin, vers 11 heures. Tout comme Kiihlmann 
il me dit: «Ces Messieurs veulent conclure une paix quelcon- 
que, pour dire ă lEntente qu'ils lui restent fideles, mais se 
r6servent ă la premiere oceasion de tourner casaque. Nous 
'sommes obligâs de prendre nos prâcautions». — Comment a- 
voir confiance quand on les pince dans les moindres dâtails? 
Lorsqu'on Jeur a demand de renvoyer les officiers 6trangers. 
ils ont r&pondu qu'il y en avait si peu que ce n'âtait pas la 
peine de s'en oceuper. Or, il y en a 1200 qu'il faut rapatrier! 

Take Ionescu part avec ces missions. Bratianu part 
aussi. — Moi: Je suis sâr qu'il ne part pas et Argetoianu me 
la affirm6 aussi.—Czernin: Il part, vous dis-je. Mais comme 
par chez nous il y aurait une quarantaine, ces Messieurs deman- 
dent ă partir par Wladiwostok. (Nous âtudions sur la carte la 
route. Czernin s'amuse ă Pidee de cette promenade autour du
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bări în jurul globului: nu face să vii ca apoi să fii tor- 
pilat în mările Europei !). | 

Czernin mă întreabă şi el: «Doriţi să ţineţi pe Rege? 
E treaba dv.» — In sensul ertării şi al împăcărei, zic în 
trecere : «Ar trebui însurat Principele Carol cu o archi- 
ducesă». — EI: «Zukunttsmusik !» Dar nu zice nu, 

Asupra alianţei : Ministrul nu crede ca armata 
noastră să poată merge alături cu Bulgarii: «ar trage 
unii într'alţii». Şi adaogă : armata noastră pleacă. spre 
frontiera franceză, 

Foarte categorie: după pace trebue un guvern Mar- 
ghiloman. Ca, şi Kihlmann, nici o vorbă despre Carp.. 
Foarte lămurit de asemenea : trebue ca România să ia 
Basarabia. Protestarea Uerainei nu e o piedică; ea, 
n'are drept să spună nimie, 

— Sere primeşte ideia şi textul moţiunei. Li dau: 
o copie pentru ca să redacteze amendamentele sale. Pen-. 
tru el, Carp nu va semna «fiindcă ideia nu vine dela el». 

— Intrevedere cu Dr. Heinrich Gonda, şet al de- partamentului presei 'la Prezidenţia consiliului ungar. 
    

globe: c'est la peine, — dit-il en riant,—de venir ensuite se- faire torpiller dans les merg d'Europe!), 
Czernin me pose la mâme question: Voulez-vous garder: le Roi? C'est votre affaire. — Daus le sens du pardon et de- la râeonciliation, je dis en passant : «Faudraiţ marier le: Prince Carol ă une arehiduehesse». — Lui: «Zukunțtsmusik>. Mais ce n'est pas non. 
Sur Palliance: le ministre ne pense pas que notre armâe.- puisse .marcher â cât des Bulgares. Ils se tireraient dessus. Il ajoute: notre armâe part pour la frontiăre ae France. Tres catâgoriquement.: aprăs la paix, il faut un gouver- nement Marghiloman. Pas un mot de Carp, tout comme. Kiihlmana. 

| 
Tres elairement aussi:; ] faut que la Roumanie prenne la Bessarabie. La protestation de Ukraine n'est pas un obsta-. ele; elle n'a rien â dire. Je lui remets, sur les Chambres, la. mâme note qu'ă Kiihlmann,. 
— Stere accepte Pidâe et le texte de la motion. Je lui. en donne copie pour quiil râdige ses amendementis. Pour lui, Carp ne signera -pas «parce que lidee ne vienț pas de lui). — Entretien avee le Dr. Heinrich Gonda, Chef «der: Presse-Abteilung am K. ung. Ministerpraesidiumy. Popescu.
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Mi-a fost prezintat ca şef de cabinet al lui Wekerle. Ca 
şi miniștrii, el nu-mi urează să fiu eu cel care va semna, 
pacea : «Va fi odioasă, şi cel ce o va semna, cu greu 
va mai guverna». 

Intrevederea noastră alunecă aproape în întregime 
asupra chestiunei frontierelor cu Ungaria, şi spre ma- 
rea lui mirare îi spun că dacă pacea, nu se va face, va 
fi din această cauză. E îmi răspunde : Dacă aţi fi fost 
învingători, sar fi găsit firese la noi să luaţi Transil- 
vania. — Eu: Atunci aveţi putinţa să luaţi tot, dar la 
ce bun să mai încheiăm o pace? — 'Trebue anexare. Na- 
țiunile nu pier. — In două rânduri îi spun lămurit că 
înţelepciunea şi moderaţiunea lor vor condiţiona prie- 
tenia noastră în viiitor. Ungaria nu poate să se lip- 
sească de noi în rivalităţile de rassă ale viitorului. —E]: 
D-l de Wekerle va, veni şi el în România, dar după ce 
bazele sigure ale păcei vor fi puse, pentru a desvolta 
“elementele unei înţelegeri cordiale ! 

9 Martie. — Avut la masă, împreună cu Ledebur, 
pe maiorul Hempel, ajutorul lui Hraniloviei, 

— Academicianul Giurescu îmi aduce un studiu 

  

me la prâsent€ comme chef de cabinet de Weckerlâ. 'Tout 
“comme les ministres, i] ne souhaite pas que ce soit moi qui 
fasse la paix. «Elle sera odieuse». Et celui qui la signera 
“aura de la peine ă gouverner. Notre entretien roule presque 
exclusivement sur la question de nos frontieres avec la Hou- 
“grie et, ă son grand 6tonnement, je lui dis que si la paix ne 
e fait pas, ce sera ă cause de cela. Il me dit: Si vous aviez 
6t6 vainqueurs, on aurait trouvâ naturel chez nous que vous 
:gardiez Siebenbiirgen. — Moi: A ce compte vous avez le pou- 
voir de tout prendre, mais ă quoi bon faire une paix alo:s? 
II faut annexer! Les nations ne pârissent pas. — A deux 
'reprises Je lui dis clairement: leur sagesse et leur mode- 
ration conditionneront notre amiti€ dans Pavenir, La Hon- 
grie ne peut se passer de nous dans les rivalitâs de races de 
Vavenir. — Monsieur de Weckerls viendra aussi en Rouma- 
Die, mais apres que les bases certaines de la paix auront 6t6 

-pos6es, pour dâvelopper les 6l&ments d'une entente cordiale! 
9 mars. — Eu ă dâjeuner avec Ledebur'le major Hempel, 

'-aide de Hranilovici. 
— Tacadâmicien Giurescu m'apporte une âtude sur nos
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asupra frontierelor ; în 1775, la căderea Bucovinei, aqui- 
lele împărăteşti, care însemnau graniţa, au fost din ordin 
împinse mult înainte în teritoriul. moldovenesc, aşa în 
cât ne-a făcut să pierdem prima, creastă a munţilor, şi 
această răpire din pământul nostru a fost «de fapt» 
ratificată de 'Tureia. 

— Delegații noştri nu pleacă la laşi decât diseară; 
- “sa întârziat a, li se da propunerile economice. 

— Se publică tratatul de pace al Germaniei cu Fin- 
landa. | 

10 Martie. — Intâlnit la masă la sora mea (d-na 
Pherekyde) pe Bornemisza. E curios cum găsese la el, 
ca la ceilalţi Germani, aceiaşi greşeală de a crede că 
Constanţa, e pentru noi o simplă chestiune de sentimenţ: 
Galaţi şi Brăila sunt de ajuns pentru desvoltarea eco- 
nomică. 

— Am dat lui Tzigara, pentru a o trimite în Germa- 
nia, copie după memoriul asupra Dobrogei. E] a văzut 
pe Kiihlmann, care i-a spus că se ocupă de tezaurul Băn- 
cei Naţionale şi că speră să-l seape. (v. 21 Febr.). 

1 Martie. — La Crucea Roşie, colonelul Mircescu în- 

  

fronti&res: en 1775, lors de la cession de la Bucovine, les 
aigles impâriales qui marquaient la frontiâre ont 6t6 par 
ordre pousstes bien avant dans le territoire moldave, de 
fagon ă nous faire perdre la premitre crâte des monts, et 
cette approbation de notre sol a 6t6 «en fait» ratifie par 
la 'Purquie. - 

— Nos dâlâgues ne partent que ce soir pour lassy: on a 
tard6 ă leur remettre les propositions 6conomiques, 
„___— On publie le trait de paix de VPAllemagne avec la 
Pinlande. | 

10 mars, — Rencontr6 ă dâjeuner, chez ma, soeur, Borne- 
misza. C'est 6tonnant comme je retrouve chez lui, comme chez 
d'autres Allemands, la mâme erreur que, Constantza est pour 
les Roumains une pure affaire sentimentale. Galatzi et Brai- 
la sont suffisants pour le dâveloppement 6conomique, 

Ja remets â Tzigara, pour le faire parvenir en Allemag- 
ne, copie du mâmoire sur la Dobrogea. Il a vu Kihlmann qui 
lui a dit guil soccupait du tresor de la Banque Nationale et 
qu'il esperait le sauver. (Voyez notes 21 ftvrier).
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soţit de un tânăr maior Dumitriu. Exasperat, cu lăeră- 
mile în ochi: nu mau ascultat; am fost un trădător 
şi acum pe mine mă trimit să lucrez la tratatul care 
rupe carne din carnea, noastră! Când am văzut pe d. 
Vintilă Brătianu, i-am spus: D-le Ministru, sunt 24 
de divizii în contra noastră. Mi-a răspuns ; Ce să vor- 
bese cu D-ta ? Vezi numai Prusieni! M'a dat aproape 
afară. Azi nu mai e nimic de făcut : avem muniţiuni. 
numai pentru 10 zile ! Şi din nenorocire nu suntem sin- 
ceri cu ei. Şi azi a fost un conflict: Misiunile militare 
au plecat prin Odessa la Vladiwostok, şi, ca să ajungă 
ele mai întâi, am oprit sub diferite pretexte, la Bender, 
trenurile cari transportau pe Germani. Dacă până la 
7 dimineaţa nu ar fi fost restabilite lucrurile, Mare- 
galul ameninţase. 

Mirceseu în fine îmi spune că Regele mă roagă să 
mă duc la laşi. Mă aşteaptă mâine dimineaţă la 9 ore. 
A comunicat aceasta Mareşalului. 

— Scriu lui Horstmamn şi scrisoarea, se încrucişează 
cu el. El nu ştie nimic. Mai mult: «Cum poate Mare- 
şalul să decidă ? Acesta este un lucru care. priveşte pe 
Kiihlmann şi Czernin şi ei sunt azi la vânătoare. Ce este 
el în ziua de azi? Un simplu general!» (Cam comică 
toată, obiecţiunea, reprodusă textual). Iar îmi vorbeşte 
de abdicarea Regelui, ca. lucru care ar deslega totul. La 
5 se întore miniştrii. Probabil vor veni să mă vadă. Mă 
vor aviza ce este cu plecarea, mea. 

— Vizita Arhiepiscopului, care vine să-mi mulţu- 
mească pentru copia de memorand ce i-am dat, şi pe 
care l-a găsit admirabil. 
— La 6 ore se hotăreşte plecarea mea ; într'o con- 

versaţie finală ce am la acea oră cu Kiihlmann, €l se re- 
zumă: Dobrogea este o consecinţă absolută «des rouages 
de nos alliances». El însă va reclama Constanţa şi linia 
pentru Germani, nu pentru a le păstra, dar pentru a 
avea. posibilitatea să limpezească chestiunile lor de gra- 
niță aiurea. (Presupun Cavala şi Grecia). Insă portul. 
despărţit de oraş, împreună cu linia, se vor păstra în 
comun cu România participantă; «România va fi şi pen-
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tru noi cea mai bună păzitoare». Pentru linia munţilor «faceţi o contra-propunere cuminte, pe care un arbitru imparţial să o poată găsi acceptabilă. Mie nu mi sa spus nici odată că ar fi vorba de altceva decât de o rectificare strategică. S'a cerut 200 la sută». — Despre Rege este mai bine să rămână şi dacă din cauza, trata- tului «il seffondre, tant mieux». Păstraţi-l. — Plecarea lui Take Ionescu şi a Brătienilor ar fi absolut de dorit ; 
li se poate acorda trecerea fără carantină. Nu îmi dă povaţă. dar până la pace zice că ar fi bine să nu intru «în corabia aceasta». 

Plec cu Bărbătescu la 7 jum. Mi se dă un vagon- salon până la Focşani, unde ne aşteaptă automobile mi- litare spre a ne conduce la Pădureni, de unde reluăm 
un îren special. Mitilineu vine să ne ia, gara Foeşani ; la. Mărăşeşti trecem în liniile române. 24 km.; noaptea; 
frig simţitor. 

12 Martie. — Dela gară sunt condus la Rege. Regele este instalat în localul Creditului Funciar. Regina cu 
familia regală la Corpul de Armată, — Regele obosit 
ŞI tras la faţă. Stăm împreună dela 11 la Îl; revin la 
palat la 7 seara. 

După ce am expus Regelui că procedeele aliaţilor 
sunt aspre fiindcă nu inspiră încredere : 1) pentru că se mai crede în influenţa lui Brătianu; 2) pentru că se tem de influenţa engleză a Reginei Maria, — Regele a- 
firmă în ceeace priveşte pe Brătianu, că este absolut 
exc.us; nu răspunde nimic în privința Reginei. — 'Tre- 
bue, afirm eu, să mergem cu toată inima la puterile 
centrale. — Regele : Trebue să înţeleagă că nu pot deo- 
dată să fac volte-face; dar se va, face, se va face... Eu: 
Pot repeta acest angajament ? — Regele repetă că se 
va face. ' 

Pr'ma întrebare : De ce n'am venit până acum ? 
— Descurcăm ce s'a petrecut, de ce eram aşteptat de 7 
zile şi de ce Mircescu avea aerul de a-mi cere o mare 
concesiune. Regele ceruse miniştrilor săi să viu la Iaşi, 
iar Argetoianu, când ma, întrebat la 7 Martie «dacă 
vreau să văd pe Rege», nu a îndeplinit misiunea precisă 

26
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ce i se dăduse. Guvernul Averescu a voit să suprime a- 
ceastă ' consultaţie. Regele sa plâns că nu este ascultat. 

Regele îmi cere limpede să iau guvernul şi pune 
o insistenţă deosebită. Cer eventual, şi numai dacă ob- 
țin concesiuni dela aliaţi, disolvarea, suspendarea ina- 
movibilităţei poliţiei, administraţiei şi a Justiţiei; pre- 
cizarea răspunderilor. — Răspuns afirmativ la primele 
puncte ; pentru răspunderi «să restabilim ondinea şi 
pe urmă şi răspunderile». 

Despre guvernul Averescu, părea mai mult .fa- 
vorabil pentru general. 

Vina cea, mare era că suntem prea slabi reprezen- 
taţi la conferinţă. — După masă schimbare la faţă. Ge- 

neralul şi-a constituit un cabinet civil şi militar. — lar 

eu «nu am un cabinet'militar». Generalul s'a ales prezi- 
dent al partidului muncii. Scurt, când am oferit să fac 
parte în cabinet şi generalului, mi s'a răspuns: nu? 

Se zice că este o rancună a Reginei; alţii, o miş- 
care generală a liberalilor în contra cărora, luase poziţie 
Averescu ; poate chiar și o concesie făcută diplomaților 
Antantei, care nu-l scot pe Averescu din epitetul de 

trădător. — Caracteristic, sau obrăznicie: Pasciotti la 
9 seara s'a dus la palat să se plângă de un interview 
al meu, «mult prea cald pentru Germani şi Austriaci». 

Aflu dela Costică Garoflid că el s'a retras, motivat. 
după o lămurire ce a voit să aibă în consiliul de miniştri, 
el susținând că trebue o pace în plin, cu absolută recon- 
ciliaţiune, — Averescu, din contra, o pace oricare 
cu perspective rămase deschise către foştii aliaţi. Asupra 
acestui punct am spus Regelui convingerea Vienei că 
Antanta, mulţumită că scapă de ghiarele din Orient, 
nu-şi va mai complica situaţia cu speranţele române. 

Regele îmi spune că azi Averescu a demisionat şi 
că i-a primit demisia. Am declarat Regelui că, în prin- 
cipiu, sunt la ordinele lui, dar nu pot răspunde afir- 
mativ până ce nu voi conferi cu partidul şi cu aliaţii. 

Convenim că se va zice că nu ne-am înţeles ; am şi de- 
clarat în acel interview că Averescu trebuia să închee 
pacea.
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— In Iaşi circulaţie multă ; lumea încă terorizată ; aflu de isprava Reginei, care a recondus la gară pe ofiţerii francezi plecaţi spre Odessa şi sa îmbrățișat cu Berthelot: «Vous n'avez pas pu me donner la Legion d'honneur, mais vous pouvez me donner l'accolade !» — Mai aflu că, cu ologi din spitale, cu prinţesele noastre la spatele lor, nişte cuconiţe, Jeanne Filipescu, fiica lui M, Cantacuzino, d-ra Sturdza, Marioara Ventura care ţinea discursuri, sa manifestat la palat şi s'a cerut coritinua- rea războiului, iar familia regală a târât pe balcon pe Rege, care s'a mulţumit a zice : «Să aveţi încredere în mine !» 
Mai aflu că la ultimul Consiliu de Coroană, 2 Mar- tie probabil, când s'a decis acceptarea punctelor din pre- liminări, Brătianu, care dela, Noembre se arăta pacifist şi care recomandase pe Averescu cu programul hotărât de a încheia pacea, a declarat propunerile inacceptabile ; tot asemenea Prinţul Carol, deodată războinic, s'a de- “elarat în numele mamei sale şi al familiei regale, par- tizan al războiului până la capăt. Averescu a demisionat, dar Brătianu nu a voit să ia răspunderea situaţiei «deoarece nu este unanimitate» şi Regele a respins de- misia, lui Averescu. Aşa s'au iscăliţ preliminările. 

13 Martie. — Călătorie de întoarcere, Tot lungul drumului presărat cu depozite de materia] lăsat de Ruşi. Parcursul Pădureni-Focşani, pe linia de bătae dela Mărăşeşti, de o. rară, tristeţă. 'Totul este distrus. Găurile din pământ, netezarea locurilor unde au fost case, pomi suciţi şi retezaţi, totul atestă violenţa, luptei. Vizitez tranşeele. Unele sunt la, 40 metri de cele germane. Ai noştri se băteau mai voioşi cu granate. Puşca. Man- lieher le plăcea ; Lebelul nu. Aceste informaţiuni mi le dă maiorul comandant al sectorului, — | . 14 Martie. — 'Toţi mă întind din toate părţile. Fi- 
Teşte. 

La 4 ore convoe pe Arion, Mehedinţi, 'Th. Rosetti, Grigore Cantacuzino şi general Hârjeu. Corteanu pro- 
tocolează şedinţa. Concluzie : acceptăm să facem guver- nul și să iscălim pacea, dază se fac concesiuni asupra
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graniţei de munte, promisiuni că se va ridica adminis-- 
iraţia militară şi că nu mi se vor pune piedici pentru 
Basarabia. | 

— La 5 jum. la Kiihlmann. Rece, când îi comunic. 
deciziile Regelui; mă împinge să nu iau puterea; i-ar 
fi surâs o situaţie extremă, care ar fi adus abdicarea Re- 
ge.ui ; ce garanţii are el în contra lui Brătianu şi a Re-: 
ginei ? (Cunoştea incidentele de la laşi şi era foarte. 
iritat). | 

La condiţiile ce pun înainte, spune că va fi foarte: 
greu cu Milităr-Verwaltung, deoarece sunt ordine de sus.. 

„ÎI rog să nu fie din nou muncit de ideia de a alunga 
pe Rege: ar fi cel mai rău exemplu astăzi. Vom trata. 
mâine chestiunea în trei cu Czernin. Nutez că scrisese. 
să ne vedem «de plano» în trei, iar el îmi trimisese pe- 
Hoetseh să-mi spună verbal ca să avem o primă în- 
tvevedere numai noi doi. 

— La 7 sunt la Czernin. Mai primitor: tot încordat; 
în contra Reginei. Pare sedus de înlesnirile ce poate a- 
duce în rezolvarea, chestiunilor un guvern Marghiloman.. 
Doreşte ca ţara să fie cât mai repede în drepturile ei.. 
Admite pentru mâine 10 jum. ore conferinţa în trei. 

15 Martie. — Conferinţă cu cei dui mânaştri. Czernin 
începe cu declaraţia că termenul de armistițiu nu poate: 
îi prelungit pentru motive militare şi că totul trebue: 
sfârşit până Marţi. Iau act, deşi ştiu că este imposibil. 
Pun cele două chestiuni prejudiciale oricărei acceptări 
din partea mea: 1) Care va fi regimul ţărei oenpate? 
2) Ce concesiuni mi se face pe frontiera ungară ? 

Asupra primei chestiuni Kiihlmann spune că nu 
  

15 mars. — Confârence avec les deux ministres. Czernin: 
commence par la dâclaration que le dâlai de larmistice ne. 
peut âtre prolong& pour raisons militaires et que tout doit 
&tre fini jusqu'ă mardi. Je prends gravement acte, quoique 
je sache que c'est impossible. Je pose les deux questions prâ- 
judicielles ă toute acceptation de ma part: 1) Quel sera le 
r6gime du pays oceup6?. 2) Quelles concessions on ma fait: 
sur la frontidre hongroise? 

- 
Sur la premitre question, Ksihlmann dit que ce n'est pas.
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Verwaltung e de mult decisă de Marele Cartier, E] formează un bloc. — Arăt imposibilitatea de guvernare Şi luărei răspunderei pentru întoarcerea, țărei la vechea ei poiitică. Intreb : Aţi prevenit pe ceilalţi delegaţi ? — Kihlmann: Ei nau pus întrebarea. — Eu: Fiindcă desigur nu trece prin capul nimănui ca după pace o țară să nu-şi reia suver nitatea. — Convenim pentru o conferinţă la O. K. M. cu generalul Hell. Anunţ că voi lua cu mine şi pe Arion. 
Asupra chestiunei frontierei, Czernin aşteaptă con- “tra - propunerea românească, ; 0 Va examina cu bună voinţă, dar numai cu deferenţă pentru mine. Ori cărui altuia nu-i va face nici o concesiune. 
Il jum. conferinţă la generalul Hell ; cei doi mi- 

  

de sa compâtence absolue; le maintien de la Milităr-Verwal- tung est depuis longtemps dâcidâ par le Grand-Quartier. C'est “un bloc, _ , 
J'indique Pimpossibiliţă de gouverner et prendre la res- ponsabilit€ du retour du pays ă son ancienne politique. Je de- “mande: Avez-vous prâvenu les autres dâlegu6s?—Kiihimann: Ils n'ont pas pos6 la question. — Moi: C'est que naturelle- “ment il ne passe par la tâte â personne, qu'apres la paix un pays ne recouvre pas sa souverainete. Nous convenons d'une conference ă PO. K. M. avec le gânâral Hell. J'annonee que „je m'adjoindrai aussi Arion. 
Sur la question frontitre, Czernin attend la contre-pro- position roumaine; i] Pexaminera avee bienveillance, mais rien que par egard Dour moi. A tout autre il ne fera aucune “Goncession. 

| — 11 heures et demie,. Confârence chez le g6nsral Hell, les deux ministres, — quoique Czernin ne dât pas en âtre, — „Arion et moi. Czernin a, 6tâ de grand secours. Pour commen- cer, Hell a dâelar6 que le r6gime d'ocenpation ne pouvait „Cesser jusqu'ă la paix gânerale; Arion regimbe et donne -aussi le faux argument personnel dâjă employă par Arge-
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toianu şi Averescu la prima, lor atingere cu Kiihlmann: 
«ne vom pierde tot creditul». -— Declar că nu pot gu- 
verna cu o ţară tăiată în. două şi explie cu căldură că 
îmi pare rău că nu se înţelege de câtă importanţă 
este pentru popoare o pace încheiată, nu cu ţări 
haotice ca Finlanda şi Rusia. dar cu un Stat. con- 
stituit cu un Rege, guvern şi Parlament. Braţele se vor în- 
crucişa, se va suferi orice pace, dar atunci tot poporul 
îşi va întoarce ochii spre Franţa şi Englitera. Argumen- 
tul prinde şi Czernin intervine. 

Redactez sub dictarea, lui Czernin : «Contele Czernin 
speră că lucrarea în comun va putea aduce un rezultat 
care să satisfacă ambele ţări». — Kiihlmann adoptă a- 
ceiaşi părere şi declară, şi mai bine, că împărtăşeşte 
punctul meu de vedere. 

Pun o chestiune asupra dreptului de numiri : Kiihl- 
mann găsește că pentru, aceasta nu-i nici o greutate; 
Hell, consultat, răspunde: «De sigur, noi nu cunoaştem: 
pe cei cari sunt numiţi». 

Eşim posomorâţi.. Czernin mă ia, de o parte: «Aveţi 
încredere și curaj». — Pe stradă Arion declară că nu: 
putem primi. 
  

toianu et Averescu dans leur premier contact avec Kiihl-- 
mann: «Nous perdons tout notre crâdiţ».— Je dâclare ne pas: 
pouvoir gouverner avec un pays coup6 en deux eţ jexplique 
avec chaleur que je regrâtte qwon ne comprenne pas de quelle 
portâe est pour les peuples qu'une paix. conclue, non avec des 
pays chaotiques comme la Finlande et la Russie ou qu'on: 
est oblig6 d'âtager comme Ukraine, mais avec un tat con. 
stitu6, Roi, gouvernement et Parlement. On se croisera les: 
bras, on subira p'importe quelle paix, mais alors tout le 
peuple tournera ses yeux vers la France et VPAngleterre. L'ar- 
gument porte et Czernin intervient. 

Je redige sous dictâe de Czernin: «Le comte Czernin 
espăre que le travail en commun pourra amener un râsultat 
qui satisfera les deux pays». — Kiihlmann adopte le mâme- 
avis et dâclare, bien mieux, qu'il partage mon point de vue. 

Je pose une question sur le droit de nomination: Kiihl- 
mann trouve que cela ne saurait faire de difficult; Hell, con- 
sultă, râpond: «Evidemment, nous ne connaissons pas ces Mes- 
sieurs qu'on nomme», Nous sortons maussades. Czernin me 
prend â part:: «Ayez confiance et courage!» Dans la rue, 
Arion dâelare que nous ne pouvons accepter.,
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— Imediat după prânz Czernin vine la, mine şi-mi spune să nu pierd curajul ; ia această afacere pe seama sa; a şi înştiințat pe Impărat şi e sigur că va obţine, la Kreuznach, încetarea Verwaltungului. — (Dimineaţa agentul Eidinger, care e trimis la Kiev, îmi spusese că Austria, voia să ne scape de mâna germană). 
In urma asigurărilor date reiau lucrul şi chem pe Arion ca, să-] îmbărbătez. Redactez o scrisoare lui Kihl- mann cuprinzând zece paragrafe cu formularea puncte- lor principale ale concesiunilor ce cer. 
Colonelul Mircescu a fost între timp chemat de Czernin, care l-a însărcinat să spună Regelui, că în in- teresul tronului aliaţii cereau „ca d-nul Brătianu cu fra- tele său Vintilă să părăsească țara. 
“Studiez cu Mirceseu concesiunile ce se pot acorda pe graniţă şi-l rog să aducă pe generalul Lupescu. „La 6 ne întâlnim la Czernin pentru a conferi. cu Hraniloviei şi consilierul technie von Gratz, Prima în- tâlnire e violentă. Hranilovici întreabă pe Lupescu dacă işi bate joc de el. Lupta e mare. Salvez personal Seve- 
a 

Immediatement apres dejeuner, Czernin entre chez moi ct.me dit de ne pas perdre courage ; îl fait cette affaire sienne. Il a dâjă saisi PEmpereur et il est sâr d'amener, â Kreuznach, la cessațion de la. Verwaltung. (Le matin Pagent Eidinger, qwon envoie ă Kiew, m'avaiţ dit que PAutriche vonlait nous dâbarrasser de la mainmise allemande). — Sur les assurances donnes, je reprends le travail et apvelle Arion pour le remonter. Je redige une lettre â Kiihlmann, comprenant dix articles formulant les points principaux des concessions que je demande. , — Le colonel Mirceseu a 6t6 entre-temps appel6 par Czernin, qui Pa chargâ de rapporter au Roi que, dans Pințe- rât du trâne, les alli€s exigeaient que Mr. Bratianu quitte le pays avec son frâre Vintila. Jâtudie avec Mireceseu les concessions qu'on peut accorder sun la frontitre et je le prie de faire venir le gân6ral Lupescu, 
A 6 heures nous nous retrouvons chez Czernin pour eon- ferer avee Hranilovici et le conseiller technique von Gratz, Le premier abord est violent, Hraniloviei demande ă Lu- pescu si on se moque de lui, On bataille ferme. Je sauve.-
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rinul, — cu condiţie de a închiria, Arsenalul (pe care era 
să-l închidem) — o parte din Valea Trotuşului cu Ocna. 
Lupescu înseamnă alte concesiuni şi se convine că din 
cealaltă parte se va. face o contrapropunere. S'a câştigat 
mult teren. | 

Am aflat că Czernin certase pe ai lui, din cauza 
exagerărei. 

La 7 jum. soseşte Kiihlmann, destul de ironic: «La 
câți la sută aţi ajuns 2» 

Czernin repetă lui Lupescu declaraţiunea că aceste 
concesiuni le face lui Marghiloman singur şi că ele nu îl 

leagă de nici un alt guvern. | 

16 Martie. — Vorbesc lui Stere pentru a-l face să în. 
țeleagă că trebue să intre în cabinet; răspunsul său îl 
rezervă pentru ora 5. | 

Germanii şi Austriacii sunt adevărat susceptibili 
unii faţă de alţii. Von Kihlmann mă roagă să trec pe 
la el şi-l găsesc cu scrisoare mea în mână. Imi spune 

că personal el acordă toate punctele ; cu rezervă asupra 

ofițerilor de legătură şi dreptul de rechiziţie acordat. 

  

personnellement Severin, — â condition de louer l'Arsenal; 
(nous allions le fermer) — une pârtie de la vallâe de Trotus 
avee Ocna. Lupescu trace d'autres concessions et l'on con- 
vient que ces Messieurs feront ă leur tour une contre-pro- 

position. — Il y a beaucoup de terrain gagnă. 

J'ai appris que Czernin avait rudoyă son monde â cause 

de lexagtration. 

A 7 heures ef demie arrive Kiihlmann, assez narquois: — 
«A combien du cent âtes-vous arrivâs»? — Czernin râptte î 
Lupescu la deelaration que ces concessions il les fait â Mar- 
shiloman seul et qu'elles ne le lient pas envers un autre gou. 
vernement, 

16 mars. — Je chapitre Stere pour lui faire comprendre 
qu'il doit entrer dans le cabinet; il reserve sa r&ponse pour 
5 heures, 

— Les Allemands et les Autrichiens sont vraiment cha- 
touilleux les uns vis-ă-vis des autres. Mr. de Kiihlmann me 
prie de passer chez lui et je le trouve, ma lettre ă la main. 
I! me dit que personnellement il aceorde tous les points: r€- 
serve pour les officiers de liaison et le droit de requisition
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Dar jurnalele din Viena prezintă guvernul Marghilo- man ca «austriac» şi aceasta va produce mişcare în "Germania. — Nevăzând nici un gazetar, nu sunt res- „ponsabil de nimic, — e afacerea contelui Czernin, — care nu mi se pare că guvernează presa —, să se explice cu el. La 12 jum. Hraniloviei aduce noul traseu. Mulţ mai moderat. La Sinaia nu ni sa lăsat Buştenii, dar se gră- bese să spue că nu e un punct esenţial. Cum nu mă declar gata să examinez şi să dau răspuns, consilierul Gratz in barta sub pretextul că e o lucrare de prezentat la doi mi- niștri unguri la 4 ore. Trebuia să am hârtiile la 6 ore şi nu mi-au fost trimise. 
Cei doi delegaţi repetă că în afară de un guvern Marghiloman, Austria nu e legată de ultimul traseu a- -cordat,. 
Contele Rex îmi comunică că pot să consider ca sigur, după înţelegere între Kiihlmann şi Czernin, că armistițiul va fi prelungit cu trei zile. 
Cu Papiniu, Burghele și Arion studiăm condiţiile “economice : sărate, dar acceptabile. Petrolul român în 
a 

“aecordâs aussi au fond. Mais, les journaux de Vienne prâ- sentent le cabinet Marghiloman comme «autrichien, et ga donnera des chocs en Allemagne. N'ayant vu uucun journa- liste, je ne suis responsable de rien; “est au comte Czernin, '— qui ne me paraît pas gouverner la presse, —âă s'expliquer -avee lui, 
— A 12 heures et demie Hranilovici apporte le nou- —veau tracâ. Rsellement modârâ. A Sinaia on n'a. pas lâch& Buşteni, mais on s'empresse de me dire que ce n'est pas un point essentiel. Comme je ne me declare pas prât ă examiner -et ă donner une reponse, le conseiller Gratz emporte la carte sous prâtexte qu'il y a un travail ă prâsenter â deux mi- nistres hongrois ă 4 heures. Je devais ravoir les piăces ă 6 heures et on ne lesa pas envoy6es. Les deux dâlâpues r&pă- “tent qw'en dehors d'un &ouvernement Marghiloman, PAutriche n'est pas liâe par le dernier trac6 aceordă. | — Le comte Rex me communique que je puis considârer comme acquis, apres conference entre Kiihlmann et Czernin, -gue Parmistice sera prolonge de trois jours. 

— Nous tudions avee Papiniu, Burghele et Arion les “conditions &conomiques: sales, mais acceptables. Le pstrole 
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suspensiune, Sub forma de a lua pe socoteala noastră emi- 
siunea Băncei Generale, — a cărei cifră rămâne nedeter- 
minată, — Papiniu vorbeşte de un miliard—ni se pune 
în socoteală preţul grâului luat în timpul iernei 1916 şi 
tot anul 1917. E răspunsul la ceeace le estorcasem în 1915. 

Avut la dejun pe ministrul baron de Mittag, gene- 
ralul Hranilovici, contele F. Colloredo-Mannsfelă, Lede- 
bur, Auersperg, Arion şi Tzigara. 

18 Martie, — Iaşi. — La gară prieteni, ofiţeri, atâta. 
lume cât permite starea de asediu. Colonelul Mircescu 
vrea să mă ducă spre un salon, dacă voiesc să vorbesc: 
cu d-nii. cari mă aşteaptă. Intrăm destul de misterios. 
în infirmeria gărei, patru împreună cu Săulescu şi 
Meissner, care mă roagă să văd încă dacă n'âr fi mai 
bine să nu primesc, ete. — Spun lămurit că am primit 
tot, că e o datorie de îndephimit către ţară şi cum am. cea. 
mai bună pace ce se poae obține, merg înainte. 

Linişese pe cei emoţionaţi şi împreună cu generalul 
Lupescu ne ducem la Palat. Fac să teacă întâi Lu- 

  

reste en suspens. Sous forme de prise ă notre compte de: 
l'emission de la 'Banque Gânrale — dont le chiffre reste in- 
dâtermin6 — Papiniu parle du milliard, — on nous metă 
charge le prix du bl6 pris pendant Vhiver 1916 et toute Pannte 
1917; C'est la revanche de ce que nous leur avons extorgu&: 
en 1915. 

Eu ă dejeuner le ministre baron de Mittag, le general 
Hraniloviei, le comte Ferdinand de Colloredo-Mannsfeld, Le- 
debur, Auersperg, Arion et Tzigara. 

18 mars, — Jassy. — A la gare des amis, des officiers,. 

autant de foule que l'6tat de si&ge comporte. Colonel Mir- 

cescu veut me dâtacher vers un salon si je veux causer avec: 
ces Messieurs. — On entre assez mystârieux dans Pinfirme- 
rie de la gare, ă quatre avec Saulescu et Meissner, qui me: 

prient de voir encore s'il ne vaut pas mieux ne pas accep- 
ter, ete, — Je dis net que c'est tout accepte, qu'il y a un. 
devoin ă accomplir envers le pays et, comme japporte la 
meuilleure paix qu' on puisse obtenir, je passe outre, 

Ca calme les &mus et nous nous rendons au Palais, le. 

g6nâral Lupescu et moi. 
Je fais passer Lupescu en premier; il est porteur d'une
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pescu ; el aduce o serisoare pe care Czernin i-a scris-o: spre a, declara, — trimiţându-i traseul frontierei 'Tran- silvâniei, — că sunt concesiuni pe care le face numai şi numai guvernului Marghiloman şi: care nu-l leagă. de nici un alt guvern. 
La Palat, Mircescu îmi spune că Brătianu ar con- simţi să plece, dacă se cere în scris. Mai mult, el crede că Regina va pleca să vadă pe mama sa: — «o să o: apuce un dor neaşteptat»: — E] negociază. In toate ca- zurile, în menajul regese sunt oarecari deosebiri de pă-: veri, adaogă el. | 
La Rege. 'Tot trist, eu faţa obosită. Expun. Regelui . 

ceiace am putut să capăt şi din spre partea ocupaţiei, şi din partea frontierei. Regele nu cunoaşte nimie din 
condiţiile economice şi îi expun cererile privitoare la pe- trol. Vorbim şi de jocul diferit: al Austriei 'care vrea. 
să susție coroana, al Germaniei care îşi roade frâul în această chestiune, — Câţ despre Basarabia, Regele e acel care a inpirat politica de a ne preface că nu o voim. 

„Nu trebue ca gândul unei compensaţiuni să fie exprimat 
undeva. Nu mi se pare nici că lucrurile vor merge singure 

    

lettre que Czernin lui a 6crite pour dâelarer — en lui en- voyant le tracă de la trontiâre transylvaine — gue ce sont des concessions qu'il fait exclusivement au gouvernement Mar- Shiloman et gue ne le lient pas envers un autre gouver-. nement. 
— Au Palais, Mircescu me dit que Bratianu consentirait: ă son dâpart si on le lui demande par 6eriţ, De plus, il eroit que la Reine partirait voir sa măre — «o să o apuce un dor neaşteptat». Il nâgoeie,. Dans tous les cas, îl y a dans le m6- nage royal certaines divergences de vues, ajoute-t-il, — Chez le Roi. Toujours triste, le visage fatiguâ. J'expose. au Roi ce que j'ai pu obtenir et du cât6 oceupation et du câts de la frontiăre. Le Roi ne connaft rien des conditions 6conv- miques et je lui expose les demandes pâtrole. Nous parlons: aussi du jeu different; Autriehe, qui veut soutenir: la Cou- ronne; Allemagne, qui ronge son frein dans la question, Pour la Bessarabie, le Roi est celui qui a inspiră la politique de pr6tendre qu'on ne la veut pas. — «Il ne faut que lidâe d'une compensation soit exprimâe quelque part». — Il ne me sem-
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cu cei din Basarabia. Avem emisari pretutindeni ; chiar 
„la palat se găseşte un anume Schuiler, ovrei bogat din 
„Bacău, întrebuințat pe lângă israeliți. In toată afacerea 
o uşurinţă de neînţeies. 

Ajungem la programul pe care îl recapitulez : di- 
solvarea imediată, care va aduce o a doua disolvare pen- 
tru Constituantă. Regele cere să nu fie părăsite refor- 
mele, «cari sunt opera sax». — Răspund că aşa este pro- 
Bramul meu comunicat Germanilor şi primit. Arăt că 
mai este de revizuit încă Regența, Presa. — Aprobat.— 
Suspendarea  inamovibilităţei funcţiunilor administra- 
tive. Admis. | 

Suspendarea  inamovibilităţei, magistraţilor: 1) 
pentru a elimina oameni ca un Eftimie Antonescu ; 2) 
a repune la ]oe pe cei înaintați pe nedrept ; 3) a face 
reducerile necesare întrun personal prea numeros. — 
Regele pare a arăta o ezitare; las chestiunea în sus- 
pensie. , 

Ajung la chestiunea Brătianu. Regele: «Cum pot 
să-i cer să plece ? De când a părăsit puterea nici nu 
Pam văzut!» — Eu: Este ceiace am spus şi eu, căci nu 

  

ble pas non plus que cela aille tout seul avec les Bessatabiens! 
„Nous avons des 6missaires partont; se trouve meEme au Pa- 
lais un Schuller, juif riche de Bacau, qu'on a. employ6 au- 
pres des Israslites. Dans toute Vaffaire, une legâret€... 

Nous arrivons au programme que je r&capitule: dissolu- 
tion immâdiate qui amânera une seconde dissolution pour la 
“Constituante, Le Roi demande qu'on m'abandonne pas les 
x6formes «qui sont son oeuvre». — Je replique: C'est aussi 
mon programme communiqus aussi aux Allemands et acceptă. 

J'indique qu'il y a ă reviser encore la Regence, la presse. 
Approuvă, 

Suspension inamovibilit6 fonctions administratives. — 
Admis. Suspension inamovibilită magistrats: 1) pour 6liminer 
«des gens comme le Eftimie Antonescu; 2) remettre en place 
ceux qui ont 6t6 indâment avancâs; 3) faire les r&ductions 
n6cessaires dans un personnel trop nombreux. 
„Le Roi semble marquer une hesitation; je laisse la ques- 
tion en suspens. J'arrive ă la question Bratianu. Le Roi: 
«Comment puis-je exiger de lui qu'il s'en aille? Depuis qu'il 
a quitte le pouvoir, je ne l'ai mâme pas vu!» — Moi: «C'esi
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avem lege de exil. Dar trebue să previu pe M. V. că trebue să iau faţă de aliaţi angajamentul că, dacă d-nul Brătianu nu pleacă, voi fi silit să-l] pun în judecata Ca- merei. Atunci nu aşi mai avea opunere din partea, Co- roanei. Este o condiţiune pentru mine ca să iau puterea. — Nu întâmpin obiecţiuni. o 
După amiazi am recapitulat acest, punct al progra- mului. | | 
Ajungem la Compunerea ministerului. In potriva ori cărei aşteptări, Regele tace o exce entă primire nu- me'ui lui Hârjeu. Dar obiecţiune formală contra lui Gr. Cantacuzino, împotriva căruia mai arătase opoziţiune înto telegramă lui Lwpescu; dar e prea târziu, fiind. legat deja. faţă de Cantacuzino. Regele vorbeşte de «Mi- nerva», de 2 şi jum. milioane câştigate trecând dela trancofilie la germanofilie ete. Pune o insistenţă specială, — 'Trebue să revăd pe Rege la 4 ore şi rog pe M.S. să se gândească la obiecţiunile ce prezint pentru sus- pendarea magistraturei, 

D'abia întors, Mitilineu, Meisner, mulţi alţi încă, 
a E 

ce que jai objeci6 aussi, car nous n'avons pas de loi d'exil, Mais je dois prevenir Votre Majeste: que je suis oblig de: prendre vis-ă-vis des alliâs Vengagement que si Mr. Bratianu ne s'en va: pas, je serais oblig6 de le laisser metire sous ju- gement par la Chambre. Je maurais pas alors d'opposition de la part de la Couronne. C“est une eondition, pour moi, de la prise du pouvoir, — Pas reneontrâ d'objection. ” J'ai reeapitul6 Papr&s-midi ce point de programme. Nous arrivons â la composition du ministere. Contre. toute attente, le Roi faiţ un excellent aceueil au nom de Harjeu. Mais objection formelle contre Grâgoire Cantacu- zene, contre lequel i] avait d6jă marqu& opposition dans un t6iegramme envoys â Lupescu, mais trop tard pour ne pas &tre engag6 envers' Cantacuzâne. — Le Roi parle de la «Mi- uerva», de 2 et demie millions gagnâs ă tourner de la franco- philie ă la germano-philie. ete [| met une insistânce parti- culigre. Je dois revoir le Roi ă 4 heures et je prie Sa Ma- jest â penser aux objeetions que je presente â la suspen- sion de la magistrature. | 
A peine rentrâ, Mitilinea, Meissner, bien dautres encore 
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protestând contra numirei lui Gr. Cantacuzino; e o re 
voltă generală, Mă hotărăsc să o contramandez la Bu- 
«cureşti prin Arion. — La 4 ore anunţ pe Rege că sus- 
pend această numire. (Regele propusese ca să fie mai 
târziu). Deodată nu mai face nici o obieeţie la făgăduia.- 
la suspendărei inamovibilităţei. După aceia multă vor- 
bă, inutilă. Mai ales satisfacţie de a fi scăpat de un vis 
rău. — Vreau să plec, dar sunt reţinut ca să mi se 
arate decoraţiuni creiate de Regina... ete. 

Numirea, mea este făcută şi apare îndată în «Mo- 
nitor». 

19 Martie. -- Miniştrii din Bucureşti sosesc. Arion 
apucat de o criză: petrolurile, pe care nu poate să le 
iscălească ; se reiau condiţiile ocupărei şi el nu poate 
să primească ; apoi Basarabia. ete. Mă cam supăr; fapt 
este că la trei zile după acceptarea de către Kiihlmann, 
a reveni asupra unei chestiuni regulate, d un procedeu 
«care dă de gândit. Dar suntem oare liberi să reflectăm?... 

— La 2 ore prestarea jurământului. Regele ţine o 

cuvântare în care recunoaşte tot preţul sacrificiului ce 
ne este impus. 

  

prottestent contre la nomination de Gr&goire Cantacuzâne. . 
“C'est une revolte genârale. Je me dâcide ă le contremander 
par Arion, ă Bucarest. A 4 heures jannonee au Roi que îe 
“suspends cette nomination. (Le Roi avait propost que ce soit 

plus tard). Du coup il ne fait plus aucune objeetion ă la 
promesse de suspension înamovibilit€. Long bavardage, inu- 

ile, ensuite. Surtout satisfaction d'avoir 6chappâ ă un caun- 

-chemar. Je veux partir et suis retenu pour qu'on me montre 

des d&corations ceres par la Reine, ete. 
— Ma mnomination est faite et paraît aussitât au 

«Moniteur». 

19 mars. — Les ministres de Bucarest arrivent. Arion 

vepris d'un acces d'hystârie: les pâtroles, — gu'il ne peut sig- 
mer; on reprend les conditions de Poecupation et lui ne pent 
"accepter; et la Bessarabie, ete., ete. Je me fache un peu. Le 
fait est que trois jours aprâs acceptation par Mr. Kiihlmann. 
revenir sur une question reglâe, c'est un procâd& qui donne 

„A retl6chir. Mais sommes-nous seulement libres de reflâchir? .. 
— A deux heures prestation du serment. Le Roi fait un 

“speech dans lequel il reconnaît toute la valeur du sacrifice 
qui nous est impos6.
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— La 5 ore mă primeşte Regina. Foarte migşcată, cu ochii în lacrimi, îmi spune că e turburată revăzând 
în triste momente persoane pe care nu le-a văzuţ de mult. — Ii reamintesc că am cerut pacea înainte de ccuparea Bucureştiului. — Prăbuşirea Rusiei ! Ce tra- gică nenorocire ! Incetarea trimiterilor surorei sale şi nici un raport cu ea de acum înainte. — Spun: Pacea e grea, foarte grea. — Regina, cu un: fulger în ochi şi pumnul ridicaţ : Setea, de revanşă se va întări şi mai mult. — Eu: Chiar de aşi sdrobi iluziuni scumpe, M. V. trebuie să ştie că pentru noi sa sfârşit; Antanta are destule griji pentru ca să fie mulțumită de sfâr- şitul aventurei orientale. — Se vorbeşte de caritate, 
doamne care sau devotat : Regina vrea să le trimeată 
decoraţiunea sa.— Audienţa nu prea a avuţ înfățișarea să se resimtă prea mult de trecuţ,., 

— Redactez comunicatul. 
20 Martie. — Cu Prezan şi generalul Hârjeu ne ocu- păm de Basarabia. Sfatul țărei, după ce deposedase pe 

proprietari, sa întors la sentimente mai puţin spoliatoa- re şi a fixat regule de lucru, cari nu lasă însă marilor 
  

— A 5 h. la Reine me recoit. Trâs €mue, les yeux en lar- mes, elle dit que cela lui faiţ quelque chose de revoir gi tris- tement des personnes quelle n'a pas vues depuis si long- temps... Je lui rappelle que j'ai demand la paix avant Poe- cupation de Bucarest, L'effondrement de la Russie! Que: tragique malheur! Cessation de tous les envois de sa soeur et plus de rapports avee elle, — Je dis: «La paix est dure, tres dure!» — Elie, avec un 6elair dans les yeux et le poing lev6: «Ca ne fera que raffermir la soif de la revanche». — Moi: «Au risque de briser des illusions chrement caressâes, que Votre Majeste sache bien que c'est fini pour nous; VEn- 
tente aura assez de ses soucis pour ne pas âtre contente de Yaventure orientale qui prend fin». — On parle chariţă — dames qui se sont devouâes: la Reine veuţ leur envoyer sa dâcoration. — I/audience n'a pas eu lair de se ressentir par trop du pass6... Je râdige le communigus,. 

20 mars, — Avec Presan et le gânsral Harjeu nous nous 
occupons de la Bessarabie. Le Sfatul Țarei, apres avoir dâ- 
poss6d& les propri6taires est-revenu ă des sentiments moins 
spoliateurs et ă fix6 des regles de travail, mais qui ne laiz-
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proprietari mijloace ca să-şi cultive moşiile. In ajun, 
proprietarii primiţi de Rege şi de mine: ei propun să 
se supună legei româneşti votată la Iaşi. Decidem că, 
fără să ne amestecăm în regularea certurilor asupra. 
proprietăţei, se vor da trupe şi cai marilor proprietari 
pentru ca pământurile să nu rămână necultivate. 

— 10 ore revăd pe M. S. Convorbire lungă fără 
importanţă. Vorbind de Regina : «E încă foarte exalta- 
tă». — Unsinuez că o călătorie i-ar face bine. Mircescu. 
îmi spusese în ajun că era vorba de o plecare la mama 
Reginei. "Toţi cei dinprejur cultra emballâs» pentru: 
Francezi. Dealtfel Charles Lahovari şi Mitilineu îmi 
spun că pe când ofiţerii englezi şi americani şi-au 
dat proviziunile lor Crucei Roşii, Francezii au vândut 
tot, cu preţuri mari, chiar cel mai mie pachet de choco- 
lată. 

— Parlamentarii arestaţi la Odessa de oamenii lui 
Rakowski au fost luaţi la aproprierea trupelor germane: 
şi transportaţi la Sevastopol. Scrisoare dela Cerbacev 

  

sent pas de moyens aux grands propriâtaires de cultiver 

leurs terres. La veille, les propristaires recus par le Roi ei 
par moi: ils offrent de se soumetitre ă la loi roumaine votâe 
ă Iassy. Nous dâcidons que, sans nous mâler de regler les dif- 

f6rends sur la propriât€, on donnera des troupes et des che-: 
vaux aux grands propri6taires pour que les terres ne restent 

_pas en friche. 

10 h., je revois Sa Majeste. Longue conversation sans. 

aucune portâe; parlant de la Reine: «Elle est encore trăs 

exaltee». — J'insinue qwun voyage ferait du bien. Mircescu 

m'avait dit la veille qu'on mâditait une fugue anprăs de la 

mere de la Reine, Tout l'entourage ultra-emball6 sur les 

Francais. D'ailleurs. Charles Lahovary et Mitilineu me disent 
qwalors que les officiers anglais et amârieains ont donnâ: 
leurs provisions et leur superflu-ă la Croix Rouge, les 

Traneais ont tout vendu, ă des prix forts, mâme la moindre 
tabletta de chocolat. 

— Les parlementaires arrâtâs ă Odessa par les gens de 
Rakowsky ont 6t6 enlevâs ă P'approche des troupes alleman- 
des et transportâs ă Sebastopol. 

— Lettre de 'Tcherbatchetf pour prendre plutât date. [|
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prin care îmi comunică că are multe greutăţi privitor la demobilizarea, sa, şi mă întreabă în moq formal dacă, poate compta pe ajutorul guvernului meu. — Răspund că nimic nu va fi schimbaţ din deciziunile luate înainte. Examinat situaţiunea financiară. Şeful comptabili- tăţei, Anghelescu, mi-o rezumă astfel : venituri, pe lună, 8.000.000 (opt milioane) ; cheltuieli, pe zi, opt milioane. Avem încă la bancă un sold din împrumutul de 90.000.000, - Găsese trate, de la legaţiunea engleză, cea mai mare parte de la guvernele francez şi englez, cam pentru 45.000.000. Contez pe această rezervă ca să constitui baza unui nou împrumut la Bancă. Era convenție cu aliaţii ca să se primească, începând dela Decembrie 1917. câte 50.000.000 tranei pe lună, însă la 1 Februarie ni se datora: Franţa, 41.000.000 şi Jumătate franci, En- glitera 140.000 livre st, şi Statele Unite 5.000.009 dolari! Sunt hotărît să nu cer nimic din aceşti bani. 
21 Martie. — Intors la Bucureşti la ora 2, Dealungul drumului coloane de demobilizaţi pe jos; bietele femei stau la marginea satului așteptând ceasuri şi ceasuri... a 

me fait savoir qu'il a beaucoup de difficultes au sujet de sa demobilisation et me demande formellement stil peut comp- ter sur le concours de mon gouvernement. Je râponds que xien ne sera chang6 aux dâcisions antârieuremenţ prises. — Fixamin€ la situation financiăre. Le chef de la compta- bilit€, Anghelescu, me la r6sume ainsi: Revenus, par mois, 8 millions; d&penses, par jour, 8 millions. Nous avons encore ă la Banque un solde d'emprunt de 9% millions, Je trouve des traites de la l&gation d'Angleterre, — c'est la majeure partie du gouvernemenţ francais et du gouvernement anglais pour environ 45 millions. Je compte sur cette râserve pour constituer la base d'un nouvel emprunt ă la Banque. — I] y avait convention avec les alliâs de recevoir, ă partir de dâcembre 1917, chaque mois, 50 millions fr; or, au l-er f6- vrier on nous devait dâjă: la France 41 millions 500.000 îr., VAngleterre 1.400.000 livres sterling et; les Etats-Unis 5.000.000 dollars! Je suis dâcidâ â ne rien exiger de cet argenț. 21 mars. — Retour Bucarest â 2 h. Tout le long de la route des colonnes ă pied de demobilis6s; les pauvres femmes sont ă Lore des villages, les attendant des heures et des Ueures. 

  

Păi
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— Văd pe Kiihimann, pe care îl pun la curent şi care 
îşi păstrează un dinte contra Dinastiei. Mai puţină în- 

sistenţă ca altă dată în ce priveşte plecarea silită a lui 
Brătianu. 

Vizitez de asemenea, pe Czernin, dela care o seri-- 
soare mă aştepta acasă. El mă felicită, dar îmi spune că 

concesiunile sale în chestiunea graniţelor nu pot depăşi 

ceiace Hranilovici indicase experţilor noştri. Dealtfel Lu 
pescu şi Mircescu (înaintat general) sunt foarte neliniş- 

tiți: deoparte refuzul lămurit al lui Czernin, de altă parte 

încurajarea excesivă a lui Hell şi a tuturor ofiţerilor 

să nu se lase, căci vor sili pe Austriaci să cedeze, şi mai 
ales turburare din cauza lui Arion, care umple cerul de 

declaraţiuni că nu poate semna, că se retrage... Ii liniș- 
tesc, înştiinţându-i că am o împuternicire care îmi per- 

mite să mă substitui lui. 
dn cursul zilei conferinţă cu Hranilovei şi von Gratz 

care îmi arată traseul lor, dar ne lăsându-mi harta 

sub motiv că mai au să vorbească cu doi miniştri un- 

guri. TPrebue să mi se comunice harta la 6 ore; n'am 

  

— Visite Kihlmann que je mets au courant et qui garde 

sa dent contre la dynastie. Moins d'insistance que par le 
pass6 au sujet du depart forces de Bratianu. 

— Je rends visite aussi ă Czernin, dont une lettre m'at- 
tendait 4 la maison. Il me f6licite, mais îl me dit que ses 
concessions dans la question des frontieres ne peuvent aller 
au-delă de ce que Hranilovici avait indiqu€ ă nos experte. 

PD'ailleurs, Lupescu et Mircescu (avance gânâral) sont tres 
inguiets: dun câte refus net de Czernin, d'autre cât6 encou- 
vagement excessif de Hell et de tous les officiers de tenir 

bon, car ils obligeront les Autrichiens â marcher, et surtout 
trouble du fait d'Arion qui remplit le ciel de ses declarations: 

qu'il ne peut signer, qw'il se retire... Je les .calme, en leur 

annoncant que j'ai une patente qui me permettra de me sub- 
stituer ă lui. 

— Le jour mâme confârence avec Hranilovici et von 
Gratz, qui veulent bien me montrer leur trac6, mais ne me 
laissent pas leur carte sous le prâtexte qui'ils ont encore â 
confârer avec deux ministres hongrois. On doit me commu- 
niquer la carte ă 6 h. Je ne Lai eue que le lendemain ă 10 h.
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avut-o de cât a doua zi la 10. Ei îmi concedase băile Slănic şi o rază în Jurul Buştenilor. Marea ofensivă pe frontul apusean a început. Aus- triacii au dat artileria lor. Luptele încep în stil mare. i 22 Martie, — Zi întunecată, | | Dimineaţa S0sesc experții noştri pe care îi trimise- sem la Hranilovici cu o scrisoare, prin care insinuam că Sar putea vorbi în trei cu o autoritate supremă mili- tară pentru arbitraj. | | ă Apăs asupra punctului că luarea basinului Lotru- lui e o curată afacere comercială pentru o societate din Budapesta. 
Experții noştri — Lupescu şi Mircescu — căci nu 

mic. Când au vorbit de arbitraj (nu ştiu dacă au pro- nunţat numele lui Mackensen), Hranilovici a răspuns cu semeţie că nu recunoaşte pe nimeni deasupra mare- hui lor Cartier. Generalilor noştri li sa părut că Tup- tura e gata. Au pronunţat acest cuvânţ, Și Arion îmi tot spunea că Mareşalul a autorizat ca numele lui să fie pus înainte... 

Ces Messieurs m'avaient concâds les bains de Slanie et un rayon autour de Busteni, | La grande offensive sur le front Ouest a commence, Les Autrichiens ont donnâ leur artillerie. Ca commence dans un grand style. 
22 mars, — Journte noire, 
— Le matin arrivent nos experts que j'avais envoyes ă Hranilovici avec une lettre par laquelle jinsinuais gw'on Pourrait causer en .tierg avee une autorită supreme militaire pour les dâpartager. Jinsistais sur le point que la prise du basin du Lotru stait une pure affaire commereiale pour une soci6t6 de Budapest. Nos experts — Lupescu et Mircescu — 

  

qu'il ne Teconnaissait personne: au-dessus de leur Grand Quartier. Les. gân€raux avaienţ Yimpression de la rupture. Tis ont prononcă le mot. Et Arion.me disaiţ toujours que le -*Marâchal a autoris6 qu'on le :miţ en avant... Le soir ă 8.
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— Seara, la 8, primesc dela Czernin o scrisoare ofi- 
cială, de mâna lui, prin care îmi notifică că nu va mai 
ceda nimic și că războiul va continua. 'Trimit pe Mir- 
cescu să arate serisoare lui Kiihlmann, pe care nu-l gă- 
seşte; dar pe la 9 ore i-o arată lui Hell. 

— Ţinem două şedinţe, una dela 10 jum. la 1 şi 
alta dela 4—7, la, Kiihlmann. Arion şi cu mine. De par- 
tea. cealaltă E. S. Kriege, conducătorul jocului, tare ca 
stânca, chiţibuşar, prevăzător, memorie grozavă ; gene- 
ralul Hell binevoitor; căp. Dechert, ajutorul lui Weltzer, 
şi Horstmann. Istorii noi, necomunieate, eu studiind ca 
totul un alt proect în timpul călătoriei mele de întuaree- 
re ; Arion rău dispus şi mereu gata să se retragă. Dis-. 
cuţiune aprinsă, uneori prea vie. Toată lupta e pentru 
regimul teritoriului ocupat şi pentru dreptul de rechizi-- 

ţie. Ne retragem puţin satisfăcuţi. Kiihlmann foarte puţin: 
interesat şi neintervenind decât în favoarea noastră. A- 

cest lucru mărea necazul lui Kriege. Smulg în sfârşit 
principiul ca să-mi fac numirile cu totul independent 
de semnătura tratatului. 

Când mă întore sdrobit, cad pe neaşteptate pe ches-: 
tiunea, Czernin. 
  

je recois de Czernin une lettre officielle, de sa main, par: 

laquelle il me notifie qu'il ne câdera plus rien et que cest la 
continuation de la guerre. J'envoie Mircescu montrer la 
lettre ă Kiihlmann qu'il ne trouve pas, mais il la montre 

vers 9 h.ă Hell. 

— Nous tenons deux sâances, Pune de 10 et demieâl1lh. 
et Vantre de 4 ă 7 chez Kiihlmann. Arion et moi; de Pautre: 
cote S. E. Kriege, le meneur de jeu, ferrâ ă place, dur comme 
roc, chicanier, memoire prodigieuse; le gânâral Hell, bien- 
veillant; le capitaine Deckert, le second de Welzer et Horst- 
mann. Textes nonveaux, non communiquâs, moi ayant 6tudi6 
tout un autre projet pendant le voyage de retour; Arion 
hargneux et toujours prât ă rendre son tablier. Discussion 
animâe, parfois trop vive. Voute la bataille est sur le regime 
du territoire oceupâ et sur Je droit de requisition. Nous nous 
retirons peu satisfaits. Kiihlmann, tres dâtach et n'interve- 
nant qu'en notre faveur. Cela augmentait la rage de Kriege. 
J'arrache le principe de faire mes nominations en toute in- 
dependance dăs la signature. Quand je rentre tordu, je tombe 
sur la tuile Czernin.
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„23 Martie, — Prima mea grije este să seriu lui 'Ozernin o serisoare prietenească. Fac apel la el împo- triva experţilor săi şi stabilese principiul că în prelimi- marii nu Sa semnaţ decât o rectificare de frontieră, iar au 0 strămutare a întregei frontiere. 
Pe la 10, d. de Kiihlmann vine să mă vadă: «Trebue să vă înţelegeţi cu Czernin (mi-o repetă de două ori). Nu propuneţi arbitragiul Mareşalului, căci va fi rău şi nu voim ca Germania să aibă Ungaria pe braţe», — Plecând adaogă: «N'ar trebui ca d-nul Arion să fie aşa de puţin împăciuitor. Au atins punctul delicaţ,..» Fac contra-propunerile mele ; Tzigara redactează, în nemțeşte. Sunt cam în întârziere din această, cauză şi «conferinţa trebue să reînceapă la 3 ore. La, dejun, luând pe Coloredo şi Ledebur, îl întreb la eşire: Czernin s'a, su- părat degeaba ; cum se poate, spre pildă, să se susţie frontiera Sinaia ? Colloredo îmi lasă să, înţeleg că pen- tru Sinaia voi avea satisfacţie, . | Trecând să iau pe Arion, îl pun în curent cu de-. mersul lui Kiihlmann care sprijină pe Czernin; din nou 
a N N N 

23 mars. — Mon premier souci est d'terire â Czernin une lettre amicale, Jen appelle 4 lui de son expert et j'âtablis le principe qu'on n'a sign dans les Prâlimimaires qu'une rec- iification de fronticre, non un deplacement de toute la fron= :tiere, 
Vers 10 h. Me. de Kiihlmann vienţ me voir: «Il faut vous arranger avec Czernin (îl me repâte deux fois). Ne proposez pas Varbitrage du Marâchal, ea sera, pire et nous ne voulons pas que l'Allemagne aiţ la Hongrie sur leg bras». — En par- tant, il ajoute: «Il ne faut pas que Mr, Arion soit si peu “conciliant. Ils onţ touehâ le point dâlicat...», — Je râdige mes contre-propositions et c'est Tzigara, qui fait les râdaetions allemandes. Ca me met en retard et la “conference doiţ reprendre â sh. 

— A djeuner, ayant pris Colloredo avec Ledebur, je lui demande âă la sortie: Czernin sest fach6 ă tort; coriment peut-on, par exemple, soutenir la îrontiăre Sinaia? Colloredo me tait entendre awă Sinaia jaurai satisfaction. — En allant chercher Arion; je le mets au eouranţ de la “d6marche de Kiihlmann, qui appuit Czernin; de nouveau, 
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tără, să ştie de ce e vorba, îmi spune : «E mai bine să 
nu facem pace». — Eu: Şi pe urmă? — Arion: Vor 
năvăli în Moldova şi o să câştigăm, scăpându-ne de 
Rege. — Eu: Credeam că cu prilejul jurământului asi- 

guraseşi cu multă căldură pe Rege de credinţa ta... Bagă 
de seamă, văd influența fiului tău; cunosc antidinas- 

heismul şi carpismul lui. Dar nu pot să sihuesc conştiin- 

ţa ta; poți să mergi atât de departe cât îţi permite CON». 

știința; dacă te opreşti, îți voi lua locul şi voi merge 

singur înainte ; mam închinat scăpărei țărei şi nu voi: 
da înapoi». — Nam vorbit degeaba : a devenit mai cu- 
minte. 

— La conferinţă am obţinut câteva concesiuni. Dar 
asupra art, 7 din cap: evacuarea teritoriului, luptă în- 

verşunată la care se uneşte Hell : pentru strângerea. 

recoltei 1918, lemnul, petrolul, ete, vor să aibă dreptul de 
rechiziţie directă, Declară că dacă sunt silit, voi conti- 

nua şi voi semna, pacea, dar a doua zi voi trage, în ceeace - 
mă priveşte, consecinţele. — Mare emoție ; consultare ; 
amânat pentru mâine. 

Arion a prezentat la desbatere un ordin al genera- 

  

sans savoir de quoi îl s'agit, îl me dit: «Il vaut mieux ne pas 
faire la paix». — Moi: «Et apres?» — Arion: «115 envahirontE 
Ia Moldavie et on y gagnera dître debarrasse du Roi». — 
Moi: «Je croyais qwă Poccasion du serment tu as tres cha- 

leureusement .assure le Roi de ta fidelite,. Fais attention, 
c'est Linfluence de ton fils; je connais son anti-dynasticisme 
et son carpisme. Mais je ne puis forcer ta conscience; tu iras 
aussi loin que te le permet ta conscience; si tu Parrâtes, je 
prendrai ta place et jirai seul de Pavant; je me suis vou€ 
au salut du pays, je ne reculerai pas». —- Ce ne fut pas sans 
&cho:.il acte plus sage, 

— A la conference, obtenu gquelques concessions, Mais sur 

Particle 7 du chapitre «Evacuation du territoire», lufte a- 

charnâe ă laquelle ,se joint Hell: pour Ja rentrâe 
de la: râcolte 1918, le bois, le petrole ete., ils veulent 
garder le droit de r€quisition directe. Je dâelare que si on 
me force, je continuerai et je signerai la paix, mais le lende- 

main j'en tirerai, en ce qui me regarde, les consâquences. 
Grand &moi; on.se consulte; remis ă demain. Arion a vers& 
au dâbat un ordre du gânâral de Teleorman qui râquisitionne
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lului din Teleorman, care rechiziţionează tot porumbul rămas, afară de sămânță 500 gr. (!) pe zi de locuitor şi aceasta numai până la 1 August ! Ce va mânca ță- ranul până la noua recolţă ? 
— O depeşă dela, colonelul Boyle, faimosul Canadian care sa, făcut îngerul protector al Românilor luaţi ca, zălog de bolşevici, îmi comunică, că a obţinut libertatea lor şi că i-a adus înapoi la Odessa. 
— Convenţiunea pentru schimbul prizonierilor s'a încheiat. Germanii şi Austriacii foarte binevoitori. Bul- garii fac şantaj : Nu vor să le dea drumul (m'avem ni- mie de schimbat cu ei), decât dacă se permite Bulgari- lor din Bolgrad să le dea 11.000 tone de cereale. — La ora 9 seara scrisoare dela Hranilovici pentru reluarea tratativelor, cu o frază exprimând speranţa că ne vom putea înţelege, In sfârşit ! 
— Veştile de pe frontul francez, îmi comunică Horst- - mann, sunt foarte bune pentru Germani: pe o lărgime de 70 km. şi pe o adâncime de 5, ei au cuceriţ liniile ; 30.000 prizonieri, 400 tunuri, Hell a primit în şedinţă veşti îmbucurătoare, judecând după faţa lui, 

tout le mais restant, sauf la semence; 500 grammes (!) par jour par tâte d'habitant, eţ cela seulement jusqu'au 1-er acât- Gue mangera le paysaân jnsqw'ă la nouvelle recolte? — Un peu de malaise chez les militaires. 
Une dâpâche du colonel Boyle, le fameux Canadien qui 

livrance et qu'il les a ramenâs ă Odessa. — La convention pour l6change des prisonniers a 6t6 conolue. 'Tres bien-veillants les Allemands et les Autrichiens. Les Bulgares font du chantage: ile ne veulent les rendre (nous avons rien â 6changer) que si on permet aux Bulga- res de Bolgrad de leur livrer 11.000 tonnes de cârâales. — A 9 h, soir, lettre de Hraniloviei pour reprendre. les pourparlers avec une phrase exprimanţ Yespoir qu'on pourra Sarranger. Enfin! 
— Les nouvelles du front francais sont tres bonnes, me communique Horstmann: «Sur une largeur de 70 km. et sur une profondeur de 5 km, les Allemands ont conquis les ligneş anglaises; 30.000 prisonniers,- 400 canons». Hell a recu en pleine sâance des nouvelles qui devaient le râjouir ă voir sa miut,
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24 Martie. — Jixperţii noştri, afară de Coandă, se 
due la Hranilovici cu instrucţiunile mele, în timp ce 
mă duc la Czernin. Trebue să notez că Mireescu fusese 
înştiințat confidenţial de generalul Hell că trebue să ne 
înţelegem, deoarece Czernin se plânsese că, nefiind sus- 
ţinut. de Germani, el n'avea decât să se retragă 

“Czernin mă primeşte ca pe un camarad : «Inţelegi, 
scumpul meu Alexandru, poziţiunea mea. Am ordine pre- 
cise. Pot să-mi dau demisia, dar e tot ce pot face. Hotă- 
văşte condiţiunile. Voi spune îndată da sau nu, dar ceiace 
generalii voştri cer, nu e posibil. — Nu uitaţi că trebue 
să am puterea să vă scap de ocupaţia germană». — 
Insemnăm cu creionul : 1) Vest Severin pe creastă ; 2) 
Basinul Lotrului. EI : Va fi pe din două ; 3) Sinaia 
Nord de Azuga; 4) Slănic prin Hârja. — Acord com- 
plect, afară de numărul 4 ad referendum. 

EI e neliniștit de spiritul dela Iaşi şi de ceeace se 
petrece în jurul Reginei. A scăpat pe Rege și ar vrea 
ca aceașta să nu fie o greşală politică. 

In sfârşit îmi propune să cumpere din artileria 
noastră; pune preţ pe ea. Declar că nu pot decida îna- 
  

24 mars. — Nos experts, moins' Coanda, se rendent chez 

Hraniloviei avec mes instruetions, pendant que je me rends 
chez Czernin. Il faut noter qve Mircescu avait; 6t6 averti con- 

fidentiellement par le gân€ral Hell qu'il fallait s'entendre, car 

Czernin s'âtait paint. que, n'6tant pas soutenu par lAlle- 

magne, il n'avait qu'â se retirer. 

Czernin me recoit en camarade. «Comprenez, mon cher 
Alexandre, ma position. J'ai des ordres prâcis. Je puis don- 

ner ma d&mision, mais c'est tout ce que je puis faire. Fixez 

vos conditions. Je vous dirai de suite oui ou non, mais ce 

que vos gânâraux veulent c'est impossible, N'oubliez pas 
que je dos avoir la force de vous dâbarrasser de Poccupa- 
tion allemande, — Nous tracons au cruyen: 1) Ouest Seve- 

rin sur la cerâte; 2) le bassin du Lotru. — Lui: «Ce sera par 

moiti6»; 3) Sinaia-Nord Azuga;— 4) Slănic par Hirgea— Ac- 
cord sauf No. 4 ad referendum, 

Il est inquiet de Pesprit î Iassy et de ce qui se passe au- 

tour de la Reine. Il a sauvâ le Roi et voudrait que ce ne fut 

pas une faute politique. 
Enfin, il me propose d'acheter de notre artillerie. Il-y 

met du prix; je declare ne rien pouvoir dâcider avant d'avoir
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inte de a, ti văzut pe Rege. Caut să câştig timp. Ar fi un gest militar care ne-ar da poate libertatea de acţiune în Basarabia, aşa cum o propunea Czernin înainte de călătoria mea a doua la Iaşi. 
Kiihimann, care făgăduise să vie înainte de 10 jum., n'a venit. Mărturisese că sunț mulţumit de aceasta, 
Czernin îmi spune că acum o săptămână, Clemenceau 

a cerut la Viena, condiţiile păcei ; după înţelegere cu Berlinul, Czernin a Xăspuns : pentru Franţa, statu-quo dinainte de război. Clemenceau a refuzat. Czernin consi- deră aceasta ca, o nebunie. De aici porneşte ofensiva : va, costa un milion de oameni din ambele părţi. 
— La ora 1], convocat fiind de Praschma, merg la «W'irtschaftsverband». Ca Români : Lupu Kostaki, P. Theodoru şi Antipa. Praschma explică, că populaţia 

țării ocupate nu mai are hrană decât până la 31 Mai; 
că de la acea dată, trebue să se caute să se importeze 

„din Basarabia. Va trebui deci 10.009 vagoane pentru 
două luni. — Inţeleg că sunt ordine să se ia tot, deşi Praschma, pretinde că pur și simplu nu Sa avut ceeace 

    

vu le Roi. Je cherche ă gagner du temps. Ce serait la le geste militaire qui nous donnerait peut-âtre la libert6 Wacţion en Bessarabie tel. aue le proposait Czernin avant mon second voyage ă Iassy. Mr. de Kihlmann, qui avait promis de faire son apparition avant 10 h. eţ demie, n'est pas venu. Je suis plutot content de son absence. | Czernin me dit que, il y a une semaine, Clemenceau a de- mand6 ă Vienne les conditions de la paix; apres entente avec Berlin, Czernin a r&pondu: pour la France le statu-quo avant la guerre. Clemenceau a refus6. . Czernin considâre que c'est une folie. De la Poffensive qui sera terrible: elle ecâtera un million d'hommes des deux câtes, 
— AH h,, sur convocation de Praschma, je vais au Wirt- sehaftsverband. Comme Roumains: Lupu Kostake, Paul Teo- doru et Antipa. Praschma explique que la population du pays occupt n'a plus de nonrriture que jusqw'au 31 mai; qu'â partir de cette date il faudra chercher ă importer de Bessara. bie. Il faudra 10.009 wWasons pour deux mois. Je comprends au'il y a des ordres de Pomper, quoique Praschma prâtend que tout simplement on n'a pas eu ce qu'on esprait d'apres
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se sperase după declaraţiile producătorilor.—Obiectez că 
nu ştiu ceeace poate da Basarabia, din care sug şi Mol- 
dova şi Bulgaria, care ar vrea să seoată 1100 vagoane; 
că voi face anchetele şi voi lua măsurile necesare, dar 
că «Verwaltung» era datoare să păstreze în ţară ceiace 
era, necesar țărei. — Lupu şi Antipa declară că şi 0. 
KM. şi <Milatăr-Verwaltung» declarase totdeauna 
formal, că. alimentarea, era, asigurată până la recoltă. In 
urmă mi-a spus Lupu că această asigurare i-a fost re- 
înoită când i sa explicat motivele pentru care s'a dimi- 
nuat raţia de porumb de la 750 gr. la 500 8T. şi acea 
de făină la 300 gr. | 
„__— După amiază, Ledebur, tot om subţire, a venit 

să se scuze de modul prea bruse cu care comunicarea 
mi-a fost făcută. Ordinul de a mai asigura încă una 
mie de vagoane. Pa motivat: nu-] poate discuta. Dar este 
convins că eşirea grânelor nu se va putea face cu uşu- 
rinţă, şi dacă se poate avea, necesarul din Ucraina, nu 
se va mai face aceste exportări. D. de Kriege. 
mi-a afirmat şi el, că dacă Ucraina predă milionul de 
  

les dâelarations des producteurs. J'objecte que je ne sais ce: 
que psut donner la Bessarabie, sur laquelle tirent la Molda- 
vie et la Bulgarie, qui voudrait en extraire 1100 wagons; que 
je ferai les enquâtes et prendrai les mesures n6cessaires,. 
mais que la Verwaltung devait garder dans le pays ce qui 
est n€cessaire au pays. 

Lupu et Antipa dâelarent que et !0. K. M. et la Milităr- 
Verwaltung avaient toujours dâclart formellement que /ali-- 
mențtation 6tait assurte jusaw'ă la râcolte. Lupu m'a dit en- 
suite que cette assurance lui avait 6t6 donne encore une: 
fois lorsgw'on lui a expliqu€ les raisons pour lesquelles on 
diminuait de 750 a 00 gr. la ration de mais et â 30) er. la ra-- 
tion farine. 

P'apres-midi, Ledebur, toujours gentilhomme, est venu: 
S'excuser de la brusquerie de la communication qw'on m'a 
faite. C'est un ordre venu d'assurer encore 1000 wagons, qui 
Pa motivâ. On ne peut le discuter. Mais est convaincu que la 
soriie des grains ne pourra se faire en un tour de main. Et 
si on a de !Ukraine le n6cessaire, on ne donnera pas suite ă. 
ces exportations. Mr, de Kriege m'a aussi certifi que si 
Ukraine livre le million de tonnes quelle s'est engag6, om
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tone la, care s'a, angajat, o să ne lase în pace. 7Zrimst imediat generalului HI ârjeu instrucțiunile necesare ca să se sechestreze grâul din Basarabia şi să se facă un inventar. (Scrisoare încredințată maiorului Se, Laho- vary, curier). | | 
— Inainte de ora 1 la Kihlmann : a aflat cu plăcere că ne-am înţeles, Czernin şi cu mine, «Am sosit, cum a- deseori se întâmplă în viaţă, când logodnicii se înţelese- 

seră deja». Subţire cum este, mi-a prezenfat pe specia- listul lui, dr, Herz, căruia i-a dat instrucţii ca petro- lul să fie discutat «en petit comitâ» cu el, şi mai ales 
tranşat cu cele mai mari menajări pentru interesele ro- 
mâneşti. Se va reduce mai multe puncte la sută. — 
Se nimereşte că tocmai în dimineața, aceea scrisesem lui Arion, că Parlamentul pe care îl convocase, cu toţi 
Bărbuleştii şi Ştefăneştii din lume, nu putea eşi la ni- mica practie. Mă duc la el la 2% ca să-l pun în curent 
şi mai ales ca să-i spun că era, imposibil de a face un 
contra-proect şi că trebue să luăm ca bază de discuţie 
proectul german. — Arion: Dar cine a vorbit vre-o dată 
de contra-proect ? — Or, ieri, în prezenţa mea, a comu- 

nous laissera tranquilles. J'envoie de suite au gânsral Herjeu les instructions nâcessaires pour qu'on sâquestre les blâs de Bessarabie et qu'on fasse un inventaire. (Lettre confise au commandant Charles Lahovary, courrier). | 
— Avant une „heure chez Kiihlmann: î] a appris avee plai- sir que nous nous âtions „entendus, Czernin et moi. «Je suis arrive, comme souvent il arrive dans la vie, quand les fiancâg se sont d6jă entendus». Fin comme îl est, il.me prâsente son spâcialiste, le docteur Hertz, ă qui il a donnâ des instrucetiong | pour que le pătrole soit discută cen petit comitây avec lui et surtout traneh6 avec les plus grands mânagements pour les intârâts roumains. On descendra «de plusieurs pour cent», II se frouve que le matin mâme javais 6erit 4 Arion que le Parlement gu'il avaiţ convoqu€, avec tous les Barbulescu et Stefanescu imaginables, ne pouvait mener ă, rien de pratique, Je retourne chez lui ă 2h. et demie pour le mettre au couranț ef surtout lui dire que e'âtait impossible de faire un contre- „projet et qu'il fallait prendre pour base de discussion le pro- jet allemand. — Avion: «Mais qui a jamais pară de contre- projet?» — Or, hier, en ma prâsence, îl a communiqgu€ ă Mr. 
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nicaţ el d-lui de Koerner — altă Excelenţă — că-i va trimite a doua zi contra-proectul. 
— Primese prin inginerul Roiu raportul dela Odessa. Seriu noi instrucţii lui Hârjeu, ne putând încă pleca. 
— La ora 6, generalii se reîntore buimăciţi. Arion 

îi chemase ca să le spună să nu cedeze nimic. Or, îi 
'comunicasem peste zi concesiunile obţinute de mine şi se 
arătase încântat : «Ai obţinut Azuga ? Dar asta-este un 
mare succes !». 

Câteva minute mai târziu, Kriege, însoţit de Austria- 
cul von Peters, îmi aduce protocolul cu articolele votate 
eri. Nam câştig de cauză în chestia rechiziţiilor. Este 
:anul marei crize pentru noi — zice Kriege —, trebuie 
să avem certitudinea că pentru 1918 tot ce ne revine 
din recoltă, va, sosi la destinaţie. Chestia, evreiască este 
formulată cu menajări, toată lumea este ahtiată să se 
termine. După Kriege, ofensiva a, pătruns cu 20 klm. 
de adâncime pe o lărgime de 90 klm. 

— Toată lumea este jignită de atitudinea ofiţerilor 
de rezervă şi de spiritul demobilizaţilor cari se întorc. 

  

-de Koerner — autre Excellence — qu'il lui enverrait le len- 
-demain le contre-projet ! 

— Reeois par ingânieur Roiu rapport sur Odessa. Ecris 
«de nouvelles instrucetions â Harjeu, ne pouvant encore partir. 

A 6 h. les gânâraux reviennent ahuris. Arion les appelle 
pour leur dire de ne rien câder: or, Je lui avais communiqu€ 
dans la journe les concessions obtenues et il s'en âtait “trouvă enchantâ. «Tu as obtenu Azuga? Mais c'est un grand 
:sueces!> 

| 
— Quelques minutes apr&s, Kriege m'apporte, aceom- 

pagn6 de P'Autrichien von Peters, le protocole des articles 
“vot6s hier. Je n'ai pas gain de cause dans la question de la 
rEquisition. «C“est l'annâe de la grande crise pour nous, dit Kriege. Il faut que pour 1918 nous ayons la certitude que tout 
“ve qui nous revient de la râcolte arrivera â destination». La “Question juive est formulte avec menagement. Tout le monde „a hâte den finir. 

— Selon Kriege, Poffensive est pânetree ă 29 km, de pro- fondeur sur le fronţ de '9% km. 
— Tout le monde est froiss de lattitude des officiers râservistes et de Pesprit des dâmobiliss qui rentrent, Hier
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Ei am văzut pe calea Victoriei un ofiţer dus pe umeri 
de nişte derbedei şi care saluta mulţimea cu gesturi. 
mari. 

— Tot Arion. Talaat Paşa a prânzit eri la el. E] i-a 
spus: «Aţi pierdut Dobrogea. Este de neînlăturat.» —. 
Și Arion spune: «Atunci de ce Carp continuă să otră-- 
vească publicul cu asigurarea că Dobrogea nu este 
pierduță ?> 

25 Martie. — După svonurile recoltate mă aşteptam. 
la retragerea, lui Arion, Generalii, Mircescu mai ales, 
sunt zăpăciţi de sfaturile lui: «Nu semnaţi nimic — nu 
cedaţi de loe», atunci când dela O. K. M. venise îuşti- 
inţarea că nu mai era chip să se întindă coarda. 

— Arion îmi face o vizită de dimineaţă; îmi vorbeş-- 
te de mai multe neajunsuri mărunte ;  recunvaşte şi 
el că d. de Koerner e foarte conciliant, şi astă seară,. 
când i-am spus că am să iscălese câteva protocoale gata, 
a oferit să nu mă lase singur. Şi când te gândeşti că el 
este cel mai calificat din partid! Acum pricep modul 
cum Brătianu îşi face guvernele ! 
„.— Ziua începe eu noui crize pentru fruntaria Tran-: 

    

vu un officier que des gamins portaient en triomphe et qui 
& grands gestes, saluait la foule en pleine Calea Victoriei. — 'Toujours d'Arion: Talaat Pacha a dîn€ chez lui. I] lui a dit: «Vous avez perdu la Dobrogea. C”est irremissible», —- Et Arion ajoute: «Comment alors Carp continue-t-il d'em- poisonner le publie de P'assurance que la Dobrogea n'est pas- 
perdue?> 

25 mars. — Selon les propos recueillis chez Simu et ail- leurs, je m'attendais ă la retraite d'Arion. Les gentraux, Mir-: 
cescu surtout, effares de ses conseils: «Ne sigmez rien» — «ne 
câdez pas» — alors que de IO. E. M. âtaiţ venu L'avis direst. qu'il n'y avait plus moyen de tendre la corde! Arion me fait 
visite de bonne heure; il me parle de differents aceroes insig-. 
nifiants; il reconnaît lui-mâme que Mr, de Koerner est trâs. 
conciliant. Et ce soir, quand je lui ai dit que jallais siener 
les quelques protocoles prâts, il a offert de ne pas me laisser: 
scul, Et cest.le plus qualii6 du parii! Comme je comprends. 
maintenant la composition. des ministăres Bratianu! 

— La journâe commence par des nonveiles crises pour-
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silvaniei. Fondul desbaterei este: Cum Hranilovici c0- dase mai mult, după părerea lui, decât cele patru punc- 
te stipulate cu Czernin, el vrea să ne reîntoarcem a traseul de ieri. Două vizite ale lui Mittag, dute-vino ale lui Hranilovici şi ale ajutorului său Kempel, aler- gături după experţii noştri, explicaţii şi toemeli graţie cărora mai smulg Penteleul şi renunţarea, lor la insu- 
lele din josul Severinului; la ora 7, semnăm traseul care va fi încorporat în tratat. — In rezumat, în şedinţe succesive am scăpat: Severinul şi toată regiunea în a- pus de Gruia ; valea Jiului la sud de Lainici ; valea Oltului - Lotru la, înălţimea, Voinesei ; toată regiunea Sinaiei până la nord de Azuga ; munţii Buzăului ; toată valea Trotuşului, Slănic şi Hârja... Cred, că era imposi- bil de a face mai mult, 

— Conversaţie cu Kiihlmanm. 'Tratez chestia, Basa- rabiei: el promite mână liberă, dar să nu-i facem difi- 
cultăţi cu Ucraina. Constanţa va fi port-frane şi linia fe- 
rată a Nemţilor ; pentru exploatarea portului, o socie- tate germano-româno-bulgară cu majoritate pentru Gea- 
mani. — Cer concesiunea silozurilor României. «Este de 

  

la frontitre de Transylvanie. Le fond du d&bat est que Hra- rilovici ayant donnâ Plus, ă son avis, que les quatre points stipules avec Czernin, veut reprendre son tracâ d'hier. Deux visites de Mittag, des alles et venues de Hraniloviei et de son aide Kempel, courses apres nos experts, explications et marchandages dans lesquels j'arrache encore le Penteleu et leur renonciation aux îles en aval de Severin, nous signons A 7 h. le trac qui sera incorpor6 au trait. En resumă, en s€ances Successives, j'ai sauv6 Severin et toute la contrâe ă VOuest de Gruia; Ia vallâe de Jiul au Sud de Lainici; celle de LOltul-Lotrul ă hauteur de Voineasa; tout le pays de Sinaia jusqwau nord d'Azuga; les montanes de Buzau; ţoute la vall6e du 'Trotus, Slanic et Harjea... Je doute qu'il eut €t6 Possible de faire plus, 
— Conversation avec Kiihimann. J'aborâe ]a question de Bessarabie: il promet main libre, mais ne pas lui faire des ennuis avec Ukraine; Constantza sera port-frane et la ligne aux Allemands; pour exploitation du pont, une socisâte allemando-roumano-bulgare avec majorite pour les Alle- mands. — Je demande la concession des silos â la Roumanie:
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considerat — zice €l,— şi sar putea să fie o sub-socie- tate care să aibă silozurile». In fine anunţ că se wa face -0 rezervă — de care nu cerem act — în ceace priveşte Dobrogea. — E] : Pentru aceasta va trebui, în ceace (priveşte forma, să vă înţelegeţi cu Kriege. 
„În cursul zilei, o scrisoare a lui Kihlmann îmi a- nunţă : că cartierul general nu admite prelungirea ar- mastițiului, dacă printre actele de semnat diseară nu se află şi o declarație relativă la petrol. Mă due să arăt scrisoarea, lui Arion, Punem o clauză, primită în prin- cipiu de delegaţi, că capitalul românesc va, fi primit pentru 25% în toate afacerile. 

Prebue semnat ceva astă seară, nu este chip de a prelungi altminterea. — Mă reîntore la, Kriege pentru clauzele de adăogat la protocolul nostru. — Jandarme- rie, poliţie, armată, finanţe independente în timpul ocu- paţiei. —-'Trebue să le admită. Ne explicăm asupra art. 20 care, după cererea, mea, este limitat la 5 articole, 
Mai vine să mă vadă pentru un articol 42 din tra- „tatul politie dintre Germania şi România, chestiune foarte 
a 

«Cest â considârer — dit-i] — et ca pourrait âtre une sous: " soci6t6 ayant les silos». — Enfiu jJannonee qu'on fera une r6serve — dont nous ne demandons pas acte — au sujet de la Dobrogea. — Lui: «Pour cela il faudra, quant ă la forme, vous enfendre avec Kriege». 
Dans la journâe une lettre de Kiihlmann annoneant que le Quartier Gânâra] n'admet pas la prolongation armistice si, parmi les actes ă parapher ce soir, îl n'y a pas aussi une declaration concernant le petrole, 
Jo vais montrer le texte â Arion. “Nous insârons une elanse, accordâe en principe entre dâlâguss, que le capital roumains sera admis pour 25% dans toute Paffaire, Il faut signer quelque chose ce soir:; pas moyen de pro- lcnger autrement. - 
Je retourne chez Kriege pour des clauses-â ajouter â notre protocols — gendarmerie, police, armâe, finances îind6- pendantes pendant Poccupation — il qoitţ les xevoir. Nous nous expliquons sur Part. 20 qui, sur ma demande, est limit ă 5 articles. Il revient me voir pour un art. 42 du trait poli- tique entre VAllemagne et la- Roumanie, question tout ardue 
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importantă şi nouă pentru mine. E 11 ore seara, şi la 12 
trebue să fie semnat! Ne făgăduim să studiem mâine o 
altă redacţiune, dacă va fi nevoie. 

Arion, pe care trebuia să mă duc să-l iau, îmi serie 
că e bolnav, dar că mâine va iscăli, 

— Mă duc singur la locuinţa lui Kiihlmann (casa 
A. Florescu). Luminată ă giorno. Sosese exact la 11 ore 
Jumătate, cum se stabilise. Eram singur; ei toți. Czernin 
cu Mittag, Hranilovici. Kempel, un maior pe care nu-l 
cunosc, Kiihlmann cu Schoen, von Hoetsch, Richthoffen, 
von Rosemberg, Kriege, von K'oerner, general Hell, 
căpitan Decker, von Kârner, ministru la Sofia. contele 
Obendorft, Horstmann. generalul Tantiloff, secretari. U- 
niforme decoraţiuni smokinguri. un frac—Kihlmann,— 
redingote. Cinematografe şi aparate fotografice. 

„Puțin după miezul nopţii se iscăleşte monopolul 
petrolurilor : declaraţiuni de principiu: Czernin, Kiihl- 
mann şi cu mine. 

Și aşteptăm; textele nu sunt gata. E ora 1 şi jum. 
Kriege, care are responsabilitatea lucrurilor, se plimbă 

  

et nouvelle pour moi. Il est 11 h. du soir etă minnit îl faut 
que ce soit sign6! Nous nous faisons erâdit et on se promet 
d'6tudier demain une autre redaction, demain si besoin est. 

Arion, que je devais aller prendre, m'âerit quiil est ma- 
lade, mais que demain i] signera. 

Je me rends seul â la demeure de Kiihlmann (maison 
Florescu). Eelairage â giorno, J'arrive tapant 11 h. et demie 
comme c'etait convenu. J'6tais seul, eux tous. Czernin avee 
Mittag, Hranilovici, Kempel, un major que je ne conuais pas, 
Kiihlmann avec Schoen, von Hoesch, Riehthofen, von Ro- 
senberg, Kriege, von Koerner, le ministre âă Sofia, comte 
d'Obendortf, Horstmann, le genâral Tantiloff, des secrâtai- 
res.. Uniformes, dâcorations, smokings, un habit — Kiihl- 
mann —, des redingotes. 

Cinâma et appareils photographiques. 
Un peu aprâs minuit on signe le protocole des pâtroles: 

dâelaraticn de principes: Czernin, Kiihlmann et moi. 
Et on attend, les textes ne sonţ pas prâts. 
Il est une heure et demie. Kriege, qui en a la responsa- 

bilit€, arpente fi&vreusement, Enfin une auto: c'est la fâ-
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prin odae. In sfârşit un automobil ! Vestea proastă că piatra litografică sa spart şi că se reîncepe. De altă paite o minune : plouă. Germanii, neliniştiţi în privinţa recoltei, sunt şi mai veseli ca mine. 
Aşteptăm, așteptăm mereu. Se vorbeşte de tunul care trage dela Soissons la 100 klm. asupra; Parisului. Se credea eri că e o greșeală de tipar sau o exagerare. Dar se pare că minunatul tun există. În mod technie e bazat pe puţina densitate a. aerului la, înălțimea de 2000 metri de unde îşi descrie traectoria de cădere. 
In sfârşit la 4 şi un sferț dimineaţa. sosesc docu- mentele şi iscălim... Czernin şi Kiihlmann pleacă la vâ- nătoare pe Dunăre; eu rămân încătuşat la lucrul de rob care reîncepe mâine la $ ore. Ei sunt veseli. Cum ași vrea, să fiu şi eu... 

Talaat-Paşa vine la mine. Asigurare că el nădăjdueşte încă, cum că chestiunea Dobrogei nu sa sfârşit, «Paşte murgule...» 
Ofensiva urmează victorioasă. Bapeaume, centrul rezistenței, e luat. 46.000 prizioneri, mai mult de 500 

tunuri. 
  

cheuse nouvelle que la pierre lithographique sest cass6e et que Pon recommence. Par contre on crie an miracle; il pleut. Les Allemands, inquiets au sujet de la râcolte, sont encore plus joyeux que moi. 
On attend, on attend toujours. On cause du canon qui tire de Soissons â. 100 km. sur Paris. On croyait hier ă une erreur d'impresion ou ă une tartarinade. Il paraîţ que le merveilleux engin existe. Techniguement, c'est bass sur le peu de densită de air ă la hauteur de 2000 m. ă partir de lu- quelle il dâcrit sa trajectoire, 
Enfin â 4h.eţ quart du matin arrivent les documents et on paraphe... Czernin et Kiihlmann partent pour la chasse sur le Danube; je reste enchaîn6 au travail de negre, qui doit vecommencer demain ă 9 h. — Ils sont gais. Comme je vou- drais pouvoir Petre! 
— Talaat Pacha est venu me voir. Assurance que pour lui il espere que la question Dobrogea n'est:pas finie ! «Paşte murgule!» i o — L'offensive continue victorieuse. Bapeaume, centre de la resistance, est pris, En tout 46.000 prisonniers; plus de 300 canone. Ă . 

9
 %
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-: „27 Martie..— (Chestiunea petrolului dă naştere la. tot 
felul :de complicaţii. Proectelo sunt făcute şi mereu re- 
ăcute, fără să mai luăm în seamă că în loc de un co- 
laborator liniştit, orientat şi cunoscând materia, am în 
“Arion: un :ajutor pe care toată lumea îl influenţează şi 
«care vrea să se retragă în fiece minut. Azi dimineaţă am 
pierdut. un.:ceas ca. să-l pun pe calea cea bună. Mâine 
“de sigur voi.reîncepe. 

“” Potop de proecle : Austriacii modifică pentru a treia 
oară propunerea de a iuu în arendă şantierele dela. Se- 
verin. De data aceasta ei cer o adevărată concesiune te- 
ritorială, pe: malul Dunărei, între graniţă şi Severin. — 
“Durcii aduc şi ei--convenţiuni consulare şi comerciale : 
“Reschad: Hikmet Bey le introduce blajin, având grija să 
spuie că Turcia ne-ar vedea cu plăcere anexând Basara- 
bia. E limpede. : '<donnant, donnant». 
„Ca culme a; ferieirei, eomisiunea, technică financiară 
are ca lumină numai pe Răducanu, care crede că dis- 
cursurile sale sunt «ultima lex» a negocierilor noastre. 

2 mars. — La' question du pâtrole donne lieu â toute 
sortes de complications. Les proiets sont faits et refaits î 
tont instant. sans comnter qwau lien d'avoir un cotlabora- 
teur ealme, convaissantla matitre et oriente, Jai en Arion un 
second hysterique, que tout le monde influence et qui rend 
son tablier ă chaque minute. Ce matiu perdu une heure pour 
Je vemettre dans le bon chemin. Ce sera ă recommencer de- 
anain. | ÎI , 

Avalanche de projets: les' Autrichiens modifient pour la 
tvoisi&me fois la proposition de prendre les chantiers de Se- 

„Yerin ă bail. Cette fois cest une vraie concession territoriale 
qw'ils exigent sur la rive du Danube, entre la frontiere et 

„Severin. Les Turca apportent, -eux aussi. des conventions 
consulaires et commerciales: c'est Reschad Hikmet Bey qui 
les introduit ducereusement, en ayant soin de dire que la 
Turquie nous verrait avec plaisir annexer Ja Bessarabie : 

„“est elair: donnant, donnant. Pour comble de bonheur, la 
commission technidue-financitre a pour lumitre seulement 
Raducanu, qui croit que ses diseours sont VPultima lex de 
nos nâgociations.
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Regulăm cu străinii Sau .cu delegaţiunile noastre o mulţime de puncte foarte deosebite. N Conferinţă cu q. von Kriege,- seara la 9 ore jum. După ce am stabiliţ definitiv textul protocolului privi- tor la regimul teritoriului şi examinat chestiuni finan- 

de 35 milioane aur, vorbim de mai multe chestiuni. El îmi spune : <Tratatul nostru politie va. servi de model tuturor celorlalţe tratate de încheiat. Cum aveţi Basarabia, să nu vă Plângeţi. Mulţumiţi lui Dumnezeu că scăpaţi aşa uşor ; pot să vă asigur că, urmând un proect care se hotărâse, eraţi definitiv împărţiţi: Rusia avea 

niei Cernavoda-Constanța şi a portului. Pentru Franţa, condiţiunile de pace, după victoria acum în curs, vor fi mai grele decât înainte de bătălie. 
  

  Nous reglons, â baton rompu, avec les Etrangers ou avec nos dâlegations, une infinit de Points, aussi dive:zs que pos- sible. 
— Confârenee avec Mr. de Kriege, le Soir, 9 h. et demie. Anpres avoir d6finitivemenţ arrât le texte du protocole con- cernant le râgime du territoire et examins des questions fi- nanciăres, telles que le dâpât or de la Banque Nationale de „50.000.000, qui a ât6 transform en Marks, et une demande d'or de 35.000.009 de PAutriche, nous causons de diff6rentes ques- 
Il me dit: «Notre trait politique servira de modâle â tous nos autres traitâs â conclure. Comme vous avez la Bes- 

suis opposâ de tontes mes forces; il a 6tâ tout simplâmenţ is sous sequestre. La Commission de bouches du Danube aura probablemenţ Yadministration de la ligne Cernavoda. Constantza, et du port. Pour la France, les conditions de la paix, apres la Victoire en train, seront plus dures qw'avant la bataille», 
:
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Ii vorbesc de condiţiunea bunurilor şi a persoanelo: 
în teritoriile ocupate: «Dv. trebue să vă gândiţi la, aceas- 
ta», îmi răspunde el. 

Ofensiva e grozavă. Germanii au înaintat cu 40 kim. 
Noyon şi Albert sunt luate. Aproape 1000 tunuri. Şi 
acum o întreagă baterie de tunuri noi trag asupra Pa- 
risului la distanţă de 100 klm. 

— Taigara ştie dela Dietz, care o ştie la rândul său 
dela Kersandt şi dela Ielkmann, că Virgil Arion se 
ocupa cu ei de mijloacele de a mă opri să mă întore în 
ţară, dacă aşi fi plecat vara aceasta la Karlsbad. 

28 Martie. — Prima grijă e să scriu lui Papiniu pen- 
tru proiectul privitor la condiţiunea provinciilor pă- 
răsite, | 

Ieri la 11 seara trimiterea proiectului petrolului. 
Azi dimineaţă d-nul de Koerner îmi trimite şi proiectul 
monopolului. Şi ar dori să aibă semnătura astă seară. 

Scriu lui Koerner cum că bănuesc că scrisoarea, lui 
Hertz nu e retrasă; că monopolul rămâne în studiu şi 
că singura deosebire stă în faptul că noul proect va, servi 
ca sancţiune în caz de neînvoială, La 5 ore îmi răspunde 

Je lui parle de la condition des biens et des personnes en 
territoires câdâs: «C'est â vous d'y penser>, me râpond-t-il. 

— V'offensive est prodigieuse. Les Allemands ont avancă 
de 49 km. Noyon et Albert sont pris. Pres de mille canons. Et 
c'est maintenant toute une batterie des canons nouveau qui 

tirent sur Paris d'une distance de 100 km. 

— 'Tzigara tient de Dietz qui le tient de Kersandt et de 

Jelkmann, que Virgil Arion s "oceupait avec eux des 

moyens de m'empâcher de rentrer en Roumanie si jetais 
parti cet 6t6 pour Karlsbad. 

28 mars. — Mon premier soin est d'âcrire ă Papiniu pour 

le projet concernant la condition- des provinces abandonnâes. 

— Hier ă 11 h. du soir envoi du projet du pâtrole. Ca 
matin Mr. de Koerner m'envoie aussi le projet du monopole. 

Et ils vondraient avoir la signature ce soir... 

J'6cris ă Koerner que je suppose que la lettre de Herz 
n'est pas retirte; que le monopole reste ă Petude et que la 
saule difrence râside dans le fait que le nouveau projet ser- 
vira ă la sanction en cas de non-arrangement. A 5 h. il me
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că propunerea Hertz e retrasă. Seriu îndată lui Koerner 
ca să-i reamintesc că Hertz era însărcinatul lui de afa- 
ceri. In sfârşit, la 9 ore, Koerner îmi serie că scrisoarea 
lui Hertz e menţinută cu un termen prescurtat; e prost 
lucru, dar avem timpul de â ne mai mişca, 

Lucru extraordinar, Koerner îmi cere încă un dar 
pentru Împăratul: savanții germani să fie autorizaţi să 
facă săpături în România ! 

29 Martie. — Ziuă fixată pentru semnătură. Cei doi 
miniștri vor să plece la 1 şi 30 pentru sărbătorile lor 
de Paşte. E vorba de petrol, de cereale, de învoiala spe- 
cială cu Austria. Aceasta din urmă a fost bine studiată 
şi Papiniu mi-aduce textul câtorva concesiuni pe care 
delegaţii noştri le-au obţinut. Pentru cereale, Antipa face 
ce e mai bine; preţurile obţinute sunț foarte bune şi se speră încă o îmbunătăţire. Rămâne petrolul. Arion nu mișcă, şi-mi scrie o scrisoare care nu-mi spune nimic, — 
Mă due la Kiihlmann, unde toată lumea era. întrunită. 
Miniştri de Stat, excelenţe, generali, experţi: de toate. 
Sunt simgur cu Corteanu, pe care Pam adus pentru con- trolul textelor. Mă due chiar eu să aduc pe Arion, după 

  

    r6pond que la proposition Herz est retirâe. J'âcris du coup ă Koerner pour lui rappeler que Herz âtait son fond de pouvoirs. Enfin, ă 9 h., Koerner m'6crit que la lettre Herz est maintenue avec un terme raceourei, — C'est mauvais, mais on a le temps de se retourner, | Chose extraordinaire, Koerner me demânde encore un cadeau pour PEmpereur ; cest que les savants allemanăş soient antoris6s ă faive des fonilles en Roumanie !,. 
29 mars, — Journâe fix6e pour signer, "Les deux minis- ies veulent partir î une heure et demie pour leurs fâtes de Pâgques. Il s'agit du pâtrole, des câreales, de Parrangement spâcial avee PAutriche. Ce dernier a 6t6 bien. 6tudi6 et Pa- 

piniu m'apporte le texte de quelques concessions que nos d6- l6guâs ont obienues. Pour les cârâales, Antipa fait de son mieux ; les prix obtenus sont tres bons et on espere encore une amelioration. Reste le pâtrole. Arion ne bouge pas et m'6erit une lettre qui ne dit ien, Je vais chez Kiihlmann, oă tout le monde se trouve dâji uni. Ministres dW'Etat, Excel- lences, Gântraux, Experts: il y a de tout. Je snis seul avee Corteanu, que j'ai amenă pour. contrâler les textes. Je vais. moi-m6me chercher Arion aprăs avoir obtenu, pour Pâtude
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ce am obţinut pentru studiul monopolului, o prelungire 
de termen până la 1 Decembrie. De altfel, Koerner îmi 
declară în faţa lui Corteanu şi a d-rului Hertz că pro- 
iectul supus nouă va fi desigur modificat, pentru că a- 
vem noi înșine greutăţi. «Ştiţi că d. Stauss a plecat toc- 
mai ca să lucreze contra proectului». Dau toate aceste a- 
sigurări lui Arion. Când suntem toţi întruniţi, d. de 
Koerner citeşte o redactare care mlădiază încă forma 
sancţiunci. Arion, care se sbate mereu, cu toate că Czer- 
nin şi Kiihlmann au dat în persoană asigurarea că pro- 
iectul va fi modificat şi că interesele noastre vor fi apă- 
rate, Arion zice că: D-v. făgăduiţi, dar eu iscălese.—La 
care Kiihimann răspunde: Uitaţi că aici nu încheem o 
afacere, ci un tratat de pace. — In sfârşit, după ce pro- 
pusese să semneze dacă clauza rămânea secretă, ca şi 
când acest lucru îi lua puterile, nu vrea să semneze şi 
pleacă. In româneşte i-am spus atunci. că aceasta rupe 
pur şi simplu solidaritatea ministerială; el mi-a răspuns 
că : de loc, el vrea să fie ministru, dar să nu aibă nici o 
neplăcere de pe urma acestei sarcini! — Iscălese sin- 
gur şi merg înainte ca şi când nimic nu sar fi petrecut. 
  

du monopole, une prolongation du dâlai Jusquw'au premier 
dâcembre. D'ailleurs, Mr. de Koerner me dâolare devant Cor- 
teanu et le Dr. Herz que le projet â nous soumis sera cer- 
tainement modifi6 parce que «nous avons nous-mâmeg des 
difficultes». — «Vous sevez que Mr. Stauss cst parti juste- 
ment pour agir contre le projet». — Je donne toutes ces as- 
surances ă Arion, — Lorsque nous sommes tous râunis, Mr, 
de Koerner lit une r&daction qui assouplit encore la forme 
de la sanetion Arion, qui se cabre toujours. malgre que Cze»- 
nin et Kiihlmann donnassent en personne lassurance que 
le projet sera modifi€ et qu'on mânagera nos intârâis, Arion 
dit la bourde: eVous, vous promettez, mais moi je signe». 
Sur. guoi Kiihlmann replique: «Vous oubliez que nous ne 
traitons pas une affaire, mais un trait de paix». En fin 
de compte, aprâs avoir propos6 de signer si la clause restait 
secrete, comme si cela lui enlevait sa force, il refuse de sig- 
ner et Sen va. 

En roumain, je lui ai dit que cela rompait singuliăremenit 
la solidarit€ ministerielle ; il m'a r&pondu (troisitme bâtise!) 
que «pas du tout». I] veut bien âtre ministre, mais n'avoir 
aucun des dâsagrâments de la charge!
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Avusesem: timp: să-i spun: lui: Kiihlmann: Acu 
îmi lăsați mână liberă în Basarabia ? —— Răspunde, su- râzând. cu o mişcare a mâinei care vrea să zică: Nam 
nimic de zis contra. | 

Atunci vorbese lui Czernin, oferindu-i faptul nou: 
să punem monitoarele noastre de pe Dunăre la dispo- 
zițiuvea amiralului Hopmann. care le ceruse pentru a 
coopera la Oceacov contra bolşavicilor. A fost încântat 
de această propunere. E] ne pune apoi pe câte şi trei 
în conferință. Amândoi miniştri consimt, dar Czernin mă roagă să aştept până ce va vorbi cu Impăratul şi-mi 
va telegrafia dela Viena. - 

Am rezervat, bine înţeles pentru a menaja, Ueraina, 
Hotinul, unde Rutenii sunt în majoritate, «dacă convine 
Austriei să aibă acest colţ între Bucovina Şi noi». — 
Am respins pretenţiunea, aşa. cum reeşea dintr'o notă 
dată de Kiihlmann, de a avea ceva dealungul Dunărei 
unde neamul lor nu e reprezentat ; Kiihlmann cel dinţâi 
spune : Dorim chiar să fie înlăturați dela litoralul Mă- 

  

Je signe seul et continue de faire comme si rien ne s'6taiţ. 
pass6. — Javais eu le temps de direâ Kiihimann: «Et main- tenant vous me laissez mains libres en Bessarabie 2» — II 
r6pond, en souriaânt, par un geste de la main qui veut dire: a je n'ai rien ă conţredire, 

. 
Lă-dessus Jen parle ă Czernin en lui offrant le fait nou- 

veau : metire nos moniteurs du Danube ă la disposition de 
Yamiral Hopmann, qui les a demand pour coopârer ă Otcha- cov contre les bolehevistes. I! a 6t6 radieux de cette ofire, 
C'est lui qui nous met tous trois en confârence, Les deux 
ministres sovt consentants, mais Czernin me prie d'attendre 
qu'il en ait parl€ 4 /Empereur et me t6lgraphiera de Vienne. 

«Pai, bien entendu pour mânager PUkraine, reserv& Hotin 
oi les Rathânes sont en majorit, «s'i] convient ă PAutriche 
davoir ce coin entre la Bucovina et nous». J'ai xepouss6 la 
prâtention telle qw'elle dâeculait dune .piăce remise par 
Kiihlmann — Wavoir quelque chose le long du Danube ou 
leur race n'est pas representâe, — Kiihlmann le premier diţ: 
«Nous dâsirons mâme quw'ils soieni 6cartâs du littoral de la 
mer Noire», — Nous nous donnons la main; je remereie avec
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rei Negre. —— Ne dăm mâna; mulţumese cu căldură. Am 
luat act. Mi se promite tot concursul diplomaţiei lor, 

La 1 şi 30, ei pleacă. Mergem la gară, Arion, Anti- 
pa, Corteanu şi cu mine. | 

30 Martie. — Convoc pe toţi delegații români cu 
să-şi coordoneze lucrul lor. Trebue să isprăvim. Arion so- 
sește printre cei dintâi ! După şedinţă îmi cere o scurtă 
întrevedere. Corteanu îi spusese dimineaţă.  însăreinat 
de mine, că nu se poate refuza semnătura, şi în acelaşi 
timp rămâne în guvern. Atunci Costică, făcând aluzie la 
această convorbire, îmi spune fără supărare: «Dar lucrul 
nu e aşa de negru cum îl crezi. Ştiu că trebuie să sem- 
nez...» — Numai să ţie! 

31 Martie, — Paştele catolie şi protestant. Lucrăm 
totuşi; şi Koerner, — nu sunt sigur dacă nu e Evreu, — 
e cel mai silitor. Văd pe rând pe comisari, pe delegaţi, şi 
Arion, care e printre ei, îmi spune. «tratatul nostru nu e 
aşa de rău pe cât părea». 

1 Arrilie, — Convocat Missir. Ii arăt fraza dala 

    

effusion. J'ai pris acte. On me vromet tout le concours de 
leur diplomație. 

A. une heure et demie, ces Messieurs partent. Nous allons 
ă, la gare Arion, Antipa, Corteanu ct moi, 

30 mars. — Je convoque tous les delâgu6s roumains pour 
„eoordonner leur travail. Il faut en finir. Arion est des pre- 
miers arrivâs ! 

Aprâs la sâance il me demande un court entretien. Cor- 
teanu, dans la matinee, lui avait dit, sux ma demande, qv'on 
ne pouvait refuser sa sienatuse et rester dans le gouverne- 
ment. Lors done Costica, faisant allusion cette conversa- 
tion, me dit, bon enfant dans la forme: «Mais ce n'est pas 
si noir que tu le penses. Et je sais qu'il faut siener!...» Pour- 
vu que cela dure! 

31 mars. — Pâques catholiquas et protestantes. On tza- 
vaille pourtant et Mr. de Koerner — je ne suis pas sâr qu'il 
ne soit pas juif — est le plus acharn6.. Je vois tour ă tour 
des commissaires et des dâl6guss et Arion, qui est du nom- 
bre, me dit: «Notre trait mest pas si mauvais qu'il le pa- 
raissait». | 

l-er avril.—Missir convogus. Je lui montre la phrase fi-
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umă a capitolului amnistiei, care reintegrează pe ofi- țerii condamnaţi : Imi spune cu naivitate că nu băgase - de seamă acest lucru! di citese de asemenea art. 32 care fără îndoială exclude dela amnistie pe simplii sol- daţi: o recunoaşte! — Din fericire văd pe Horstmanm, care se însărcinează să transmită observaţiuzile mele la Berlin şi redactez o notă pe care o voi da la 5 ore — Dl de Gratz mi-aduce la amiază o telegramă a lui. Czernin pe care mi-o citeşte numai. Este cuvântul liberator pe care îl aşteptam. Czernin, îndărătnie cum este, telegrafiază că ar trebui un act mai decisiv decât trimiterea la, Sevastopol a, torpiloarelor noastre, de exemplu trimiterea unui batalion pe frontul sud-vest pentru a da impresiunea de ruptură cu Antanta, în schimbul cărora am avea, concursul său în Basarabia. — Explic lui Gratz neputinţa morală a unui asemenea, fapt; neeleganţa unui asemenea gest, ceeace chiar Kiihl- mann recunoscuse. Adaog căa pune unități militare sub ordinele şefilor austro-germani era un fapt destul de caracteristic. De asemenea, faptul de a le vinde ar- tilerie. — EI: Acest fapt fi-va publicat ? — Eu: De ce 
a O N 

nale du chapitre de Vamnistie qui reintegre les officiers con- damnâs : îl me dit naivement qu'il n'a pas fait attention ! Je lui lis aussi Particle 32, qui 6videmment exelue de. Pam: nistie les simples soldats ; il le reeonnaît ! 
— Je vois heureusement Horstmann qui se charge de transmettre mes observations ă Berlin et je râdige: une note que je lui remetitrai, comme convenu, â5h. 
Nr. de Gratz m'apporte â midi. un tâlâgramme de Czer- nin, dont îl me donne seu:ement lecture. C'est le mot lib6- rateur que jattendais,. Czernin, obstin comme il est, tele. graphie qu'il faudrait. un acte plus dâcisif que Penvoi ă Se- vastopol de nos torpilleurs, par exemple Penvoi d'un bat- taillon sur le front Sud-Ouest pour donner Pimpression de rupture avec V'Entente, moyenant quoi nous aurions son con: cours en Bessarabie. — Jexpligue â Gratz Pimpossibilit6 morale d'un pareil fait; Vinâlâgance d'un pareil geste ; que Kihlmann lui-mâme Pavaiţ dit. J'ajoute gue de mettre des unites militaires sous les ordres des chefs austro-allemands stait un fait suffisamment caractâristique. De mâme, leur vendre de Partillerie. — Lui: «Ce fait serait-il publi 9». — 
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nu ? — Graâtz pare a susţine punctul meu de vedere. Mă 
lasă să înţeleg că crede că Ozernin va renunţa de a face 
din aceasta o condiţie a aderărei sale la proeetele mele 
asupra Basarabiei. 

— Contele Praschimna revine asupra cerealelor: nece- 
sare, un ordin peremptoriu şi grabnic al Cartierului 

general, care i-a surprins chiar pe ei şi care produce co- 

municarea neașteptată ce a trebuit să-mi facă. 

— Plec la 7 jum. cu Arion şi numeroşi însoțitori, 

pentru Iaşi. Legătura e făcută şi sosim la Mărăşeşti 
(Români) fără transbordare. 

2 Aprilie, — Iaşi. „— Regelui îi place să vorbească; 
dela 11 la 1 şi 20 n'a fost chip să plec. Il pun în curent 
cu toate lucrările noastre. Pe frontieră e mulțumit de 
concesiunile smulse. Speră că proprietatea particulară nu 
va fi atinsă; nu vrea să vândă Broştenii, fiindcă. nu 

poate, ca respect faţă de Regele Carol şi pentru a nu re- 
cunoaşte (?) anexiunea. — Ii expun toate părţile trata- 
tului. Ii spun că asupra amnistiei mai este încă contro- 
versă. Asupra Basarabiei, rezistenţă privitor la vânza- 

  

Moi :' «Pourquoi non î». — Gratz semble appuyer mon 
point de vue. Il laisse entendre qu'il tâlâgraphiera et qu'il 
eroit que Czernin renoncera d'en faive une condition de son 
adhesion ă mes projets bessarabiens. 

Le comte Praschma revient ă la charge au sujet des c6- 
reales n6cessaires. C'est un ordre ptremptoire et brusque du 

Quartier Gensral, qui les a surpris eux-mâmes et qui a amen6 

la communicaţion inattendue qu'il a di me faire. 
Je pars ă 7 h. et demie avec Arion et nombreuse com- 

pagnie pour Iassy. Le raccordemeut est fait; on arive â 

Marasesti (roumain) sans transbordement. 

2 avril. — Jassy. — Le Roi aime causer; da ll h.â 1h. 2 

i! n'y a pas en moven de s'en aller. Je le mets au courant de 

tout notre travail. Sur la frontiâre il est content des conces- 
sions arraches. Îl esptre qu'on ne touchera pas ă la proprie- 
te privâe; il ne veut pas vendre Brosteni, parce que il ne le 

peut pas comme respect pour le Roi Carol et pour ne pus 

reconnaître (?) Pannexion. — Je lui expose toutes les partie: 
dn traită. Je lui dis que sur Pamnestie il y a encore contro- 
verse, Sur la Bessarabie, râsistance en ce qui concerna la
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rea materialului da artilerie ; foştii aliaţi spuseseră că e un caz de ruptură. — Eu. Convenţiunea, dela Hâga nu se opine şi Basarabia «vaut bien une messe», Dar »u se poate da artileria franceză, «care nu e încă plă- tită». — Inţepături neîncetate la adresa lui Averescu şi Argetoianu. — Regele îmi citeşte un proces-verbal al unui Consiliu de Coroană (semnaţi Brătianu, Phere- kyde, ete.), în care Brătianu fiind de părere că, dacă e vorba de pace, e dat lui Marghiloman să o închee, Ave- rescu a replicat că e imposibil: a. Marghiloman şi prietenii săi fiind anti-dinastiei. 
„Regele, căruia îi place să povestească, îmi spune că prevedea de mult căderea 'Țarului şi că membrii fa- „miliei prevesteau pe Impărat că menţinerea lui Proto- popov şi influenţa lui Rasputin aveau să-l facă să cadă. Nimeni nu mai voia pe Țar. A fost prea slab faţă de soţia lui. 'Țarul era, bun, însă avea o adevărată iubire pentru 'Țarina, care îl ţinea fiziceşte. | 
— Lungă întrevedere cu membri delegațiunei Ba- Sarabiei: Inculeţ, prezidențul Sfatului Țărei; dr. Ciu- 

vente du matâriel d'artillerie : les ex-alli6s auraient diţ que cest un cas de rupture. — Moi: «La conventioni de la Haye ne s'y oppose pas et la Bessarabie vaut bien une messe, Mais on ne pourrait pas donner /artţillerie francaise qui n'est pas pây6e». 
Pointes continuelles contre Averescu et Argetoianu, Le Roi me lit un procâs-verbal d'un Conseil de Couronue (sig- natures de Bratianu, Mişu Pherekyde, ete.), dans lequel Bra- tianu, ayant opin€ que sil S'agit de paix, ce serait ă Mr. Max- &hiloman ă la conelure, Averescu a repligqu6 que c'ttait ;m- possible, Mr. Marghiloman et ses amis 6tant anti-uyaasti- ques. Le Roi, qui aime raconter, dit qu'i] voyait depuis long- temps venir la chute du Tzar et les membres de la famille avertisaient !impereur que le maintien de Protopopow et linflmenee de Raspoutine allaient causer sa chute. Personne ne voulait plus du Tzar. Il a 6t6 trop faible pour sa femme. Le 'Tzar 6tait bon, mais i] avait un vrai amour pour Plmp6- ratrice, qni le tenait physiquemenf. 
Longue entrevue avec 'tes membres de la dâlâgation de Bessarabie: Inculetz, prâsident du Sfatul Tzarei; docteur
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gureanu, prezident al consiliului miniştrilor şi Halippa. 
vice-prezident al Sfatului TȚărei. — Teza mea: Basa- 
rabia prea slabă pentru a trăi singură şi despărțită ; — 
Ucranienii pândesc nordul şi litoralul mărei; nici bani; 
niei armată. Unirea le-ar face un singur serviciu: să o- 
prească desmembrarea, Inculeţ, ex-agent al lui Keren- 
ski, nu vrea decât unirea cu autonomie deplină; ceilalți 
doi unirea. Le vorbese de egalitate de drepturi, de mi- 
niştri luând loc printre noi, ete. 

— Conșiliu! de miniştri. Dau seamă de negocierile 
şi de rezultatele obţinute. Consiliul e satisfăcut. Arion 
reia explicările mele, dar mai ales pentru a expune că, 
dacă a refuzat să iscălească, petrolul, e totuşi hotărât să 
semneze contractul definitiv. 

La Consiliu ni se aduc cifre asupra diferitelor mi- 
siuni care -năpădese străimătatea : sunt sume fantastice. 

3 Aprilie, — Asediu în regulă: toate organizaţiile 
noastre din Moldova îmi dau asalt. Nicu Ghika-Comă- 
neşti depune jurământul pentru Lucrările Publice. 

Generalul. Văitoianu ia instrucţiunile mele privitor 

  

Ciugureanu, prâsident du conseil des ministres, et Halippa. 
vice-president du Sfatul 'Tzarei, Ma these: Bessarabie trop 
faible pour vivre seule et sâparte; les Ukrainiens guettent le 
Nord et le littoral: pas d'argent, pas d'armâe. Iunion leur 
rendrait le seul service: empâcher le d&membrement. Inculeiz 
— ex-agent de Kerensky — ne veut que Punion avec. autono- 
mie entiere ; les deux autres Ja r&union.-Je leur parle d'Ega- 
lit: de droits, des ministres prenant place parmi nous, ete. 

Conseil des ministres: Je rends compte des nâgociations 
et des râsultats obtenus. Ie conseil est satisfait. Arion re- 
prend mes explications, mais surtout pour exposer que sil a 
dâ r6ftuser de parapher le pâtrole, il n'est pas moins dâcide de 
signer le contrat dâfinitif. Au conseil on nous apporte des 

chiffres sur les differentes missions qui inondent lâtranger: 
ii y en ă pour des sommes fantastiques. 

3 avril. — Siege en râgle: toutes nos organisations de 
Moldavie me donnent P'assaut. - 

— Nicu Ghika-Comanesti prâte serment pour les Travaux 
Publies, : - 

— Le.general Vaitoianu prend mes instructions au sujet
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la Averescu, care se agită cam prea mult. Antidinasti- 
cism şi demoeraţie țărănească : acesta e programul lui. 

— Vizita lui Poklevski, care pledează mai ales a- 
vansul de câteva milioane pe cari vrea să le mai obţină Cerbacev. Nu e vorba decâţ. de vre-o... 15 milioane. 

-— Mi se prezintă textul unui manifest al liberali- 
lor, monument de ură şi de făţărnicie ; interzice publiea- 
țiunea. 

— Consiliu de miniştri, — chestiuni militare şi fi- 
nanciare. Se hotărăşte încetarea, tuturor misiunilor mi- 
litare, de propagandă şi altele, în străinătate. Se hotă- 
reşte de asemenea, suprimarea celor 100 de franci pe zi acordaţi deputaţilor şi senatorilor cari stau la Paris... 

Poftit la masă pe Basarabeni, Halippa îmi spune că Inculeţ e vanitos Şi că cu greu îl vom. aduce la ceeace 
voim. 

4 Aprilie. — Lucru şi mai obositor; în plus am fost bolnav toată noaptea. La 11 ore consiliul pentru Ba- sarabia. Aduc la cunoştinţă că o depeşă a lui Horstmann 
îmi confirmă mâna liberă din partea lui Kiihlmann. En- 

        

de Averescu qui Sagite un pen trop. Anti-dynasticisme et democratie paysanne; tel est le programme dA verescu, 
— Visite de Poklevsky qui plaide surtout Pavarice de quelques millions que Teherbacheff veut encore obtenir. Il ne s'agit que de quelques.... 15 millions! 
On me prâsente le texte d'un manifeste des liberaux, mo: nument de haine et d'hypoerisie;. j'en interdis la publication. — Conseil de ministres — questions militaires et finan- eieres. On decide la cessation. de toutes les missions mili- taires, de propaganade et autres ă l'6tranger. On dâcide aussi Parrât des cent francs par jour allou6s aux dâputes et s6na- teurs qui «siăgent» ă Paris... 
— Invite ă dîner les Bessarabiens, Hallipa, que je recon- duis, me dit que Inculetz est vaniteux et que difficilement on Pamânera ă ce que nous voulons. 
4 avril. — 'Travail encore plus tordant et j'ai 6t& malada toute la nuit. A 11 h. conseil pour la Bessarabie. Je porte con- naissance qwune dâpâche de  Horstmann confirme main. libre de la past de Kiihlmahnn, Enthousiasme de Harjeu, Me.
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tuziasm din partea lui Hârjeu, Mehedinţi, Săulescu. Su- 
pun condiţia lui Czernin, — artileria, — şi anunţ trimi- 
tevea flotilei. Arion se ridică împotriva artileriei. Su- 
părat îi spun: «Nu se fac Jucruri mari tremurând me- 
reu pentru popularitate». | | 

— Vizita lui Saint-Aulaire, înţepat. IE vorba de e- 
chipajul vasului «Jeane Blanche», staţionarul francez 
dela Constantinopol, pe care îl numeşte «un petit yaoht 
de plaisance» şi care, de frică să nu cadă în mâinile bol- 
şevicilor la Sevastopol, s'a, refugiat în braţul Kilia. Ar 
voi să repatrieze pe aceşti oameni: suntem ţinuţi să-i 
internăm. Făgăduesc să tratez la Bucureşti cu Germanii. 

— Consiliu la 5 ore, la M. S.— Regele anunţă eă nu 
e nimic deosebit la ordinea zilei, dar că a dorit să se 
întrunească cu miniştrii săi. — Asupra păcei Regele îşi 
arată încă odată sentimentele sale ostile. Protestez în- 
dată încet, dar cu fermitate, împotriva, aprecierilor sale 
greşite, mai ales în afacerea petrolului. — Diseutăm 
mult timp asupra unei panglici de decoraţiuni ! Şi Re- 
gele arată un desen în culori, probabil opera sa, asupra 
unui semn distinctiv de acordat invalizilor ! Din toată 

hedinţi, Saulescu. Je pose la condition supposte de Czernin 
— artilerie — et annonce envoi de flotille,. Arion regimbe 
contre cession de Partillerie. Je me fâche: «On ne faiţ de 
grandes choses en tremblant toujours pour sa popularitâ». 

— Visite de St. Aulaire, pointu, Il s'agit de l'6quipage de 
la Jeanne-Blanche, le stationnaire francais â Constantinople, 
qu'il appelle «un petit yacht de plaisance» et qui, de peur de 
tomber ă Sevastopol aux mains des bolchevistes, vest râfugi6 
dans le bras de Kilia. Il voudrait rapatrier ses hommes: nous 
sommes tenus de les interner. Promets de nâgocier ă Buca- 
rest avec les Allemands. 

— Conseil ă 5 h. chez Sa Majestâ. Le Roi annonce que 
rien de particulier ă Pordre du jour, mais qu'il a dâsir6 se 
retrouver avec ses ministres râunis. — Sur la paix, le Roi 
marque encore une fois ses sentiments hostiles: je proteste 
de suite, doucement, mais “fermement contre ses apprâciations 
errontes surțont dans Paffaire du pâtrole. Nous discutons 
longuement sur un ruban de dâcoration! Et le Roi donne 
un dessin en couleur, son oeuvre probablement, sur an signe 
distinetif A accorder aux invalides. De toute la longue stance
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lunga şi copilăreasca şedinţă, de reţinut numai mărțu- risirea că Cartierul general a trebuit să fie transferat dela Bârlad, «unde eram aşa de bine», la Iaşi, fiindcă Ruşii ameninţaseră că altiel îşi mută propriul lor Car- tier la Chişinău. 
— Intrevedere la 9 seara la, Lascar Antoniu cu: ge- neralul Aslan. Ne vorbeşte de Turtucaia. Din cele 21 de tunuri cu tragere lungă, nici unul nu-şi avea platforma; nu puteau servi. Dar instalaţia lor costase 900 mii lei. Când la Bucureşti a întrebat pe Răşcanu asupra forţei de rezistenţă a Turtucaei, i sa răspuns : cel puţin 15 zile; Georgescu zicea: «Poate să atace şi 500 mii oa- meni, nu-i pasă». — Două zile mai târziu poziţia cădea, EI, setul nici nu avusese voie să o viziteze. (v. Memo- riul lui Aslan), 

„— Meissner mă consultă privitor la un manifest deplorabil pe care liberalii vor să-l răspândească. Fra- zeologie rea, veninoasă, ditirambică pentru Rege. Apre- cieri falşe asupra păcei. Refuz  înserarea şi afişarea. Scrisoare dela Brătianu, la care nu răspund şi pe care o pun la dosar ; totuşi ei o tipărese în foi volante. Bă- 
  

pusrile ă retenir seulement Laveu que le Quartier Gânsral a dâi âtre transfâră de Bârlad — «ou nous 6tions trâs bien, — â Lassy, parce que les Russes avaient menac „qu'autremenţ 1ls -portaient leur propre Quartier ă Kisinau, 
— Entrevue 9 h, 8, chez Lascar Antoniu, avea le genera] Aslan. Il nous parle de Turtucaia. Sur les 2] canons ă longue portâe, pas un n'avait sa, platforme; ils ne -pouvaienţ :servir, Mais. leur installation avait cotit 900.000 lei. Lorsque, ă Bu- carest, il a interrog6 Raşeanu sur la force de resistance de Turtucaia, il lui fut r&pondu: «Cel puţin 15 zile»: Georgescu „disait: «Poate să ataca şi 500.000 de oameni, nu-i pasă». — Deux jours apres la position tombait. Lui, le chef, n'avaii m6me pas eu la permission „de la visiter, (D. — mâmoire Aslan). . 

— Meissner me consulte au sujet d'un dâplorable mani- feste queles libâraux veulent lancer, Phrasologie mechamnte, traîneuse, dithyrambique pour le Roi. Apprâciations fausses sur la paix. Je refuse Tinsertion eţ Vaftichage. Lettre de Bratianu .ă laquelle je ne rEponds .pas et que je mets au dossier; nâanmoins . ces „Messicurs Vimpriment en feuilles 
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nuese că va fi răspândită pe ascuns. Insăreinez pe 
Bărbătescu să caute tipografia. Manifestul a fost tipă- 
rit în mod clandestin şi împărţit la 23 Martie. Dinu 
(Dr. Brătianu) mi-a adus un exemplar luat dela Mişu 
Pherekyde. 

5 Aprilie —La ora 11 Consiliu de miniştri, la care ian 
parte Inculeţ, Ciugureanu şi Halippa. Stere sosit dimi- 
neaţa, scăpând de un accident grav în gara Paşcani, 
asistă la şedinţă. Recapitulez ceeace expusesem delega- 
țiunei : neputinţa pentru un Stat mic în formaţiune de 
a. păstra integritatea, sa între Ucraina, Austria şi Româ- 
nia şi condiţiunile ce le consimt în cazul unirei procla- 
mate de ei. — Inculeţ, după ce reaminti ameninţarea lui 
Arion: că dacă nu e unire, va fi anexiune, întreabă dacă 
este siguranţă pentru Basarabia ca să nu sufere vre-o 
amputare în caz de unire. — Vorbesc de asigurările 
verbale, confirmate din partea lui Kiihlmann, de a avea 
mână liberă, în caz când dăm vasele noastre. Discuţie a- 
prinsă : ceilalţi delegaţi nu spun nimic înţelept, Stere 
vorbeşte mult, dar cu căldură şi bun simţ. Inculeţ se 

  

volantes ; je suppose qu'il va y avoir aussi une distribu- 
tions clandestine. Je charge Barbatescu de rechercher Pim- 
primerie. Le manifeste a 6t6 imprim& clandestinement le 
23 mars et distribu€. Dr. Dinu Brătianu en apporte un exem- 

plaire pris chez Michel Pherekyde ! 

5 avril. — A 11 h. conseil des ministres auquel prennent 
„ part Ineuletz, Ciugureanu et Halippa. Stere, arrive ce matin. 

&chappe ă un grave accident en gare de Pascani, assiste A la 

s6ance. Je recapitule ce que javais dâjă exposâ ă la dâlâga- 

tion: Liinpossibilit& pour un petit Etat en formation de gar- 

der son integrit€ entre "Ukraine, PAutriehe et la Roumanie et 
les conditions que je leur consens en cas d'union proclame 

par eux. — Inculetz, apres avoir rappelă la menace d'Arion. 
que sil n'y a pas Vunion, il y aura annexion, demande sil 

y a une sitrete pour la "Bessarabie de ne pas subir d'amputa- 
tion au cas d'union. — Je parle des assurances verbales et de 

la, depâehe de Horstmann me confixmant de la part de Kiihl- 
mann «main libre» au cas ou nous donnons nos bateaux. — 
Chaude discussion: les autres-d6l6gu6s ne disent rien de sens€, 
Stere parle longuement, mais chaudement et avec bon sens;
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apără ca un slav, viclean şi liniştit. Nu ştii cum să-l apuci. La stârşit, pune întrebări : Se va păstra Sfatul 'Țărei ? Se va păstra un guvern ? Care va fi administra- ţia ? Şi Halippa adaogă: Care va fi dreptul electoral, şi dacă femeile îşi vor păstra votul ? Răspund : Sfatul va fi disolvat, căci Camera, şi Senatul, din care vor face parte, reprezintă Națiunea. Nu va mai fi guvern, fiindcă, delegaţii Basarabiei vor face parte din consiliul de mi- niştri, ca miniștri români. Dacă se cere un comitet: con- sultativ, un fel de Consiliu de Stat, îl vom da. Regimul agrar stabilit de ei va ti respectat până la Constituantă Şi chiar nu se va atinge de el nimeni, dacă primesc în- demnitate prealabilă pentru pământurile expropriate. Regimul provineiar neatins, şi admit ca pentru consi- liile judeţene femeile să-şi păstreze votul. 
Strâgeri de mână. Felicitări, Dar nu sa fixat ni- mic ca program; şi Inculeţ e tot nedumerit. — Stere pleacă mâine cu ei, 

__— Un aghiotant, colomelu] Cezărescu, mi-aduce din partea Regelui rezultatul unei convorbiri avută cu ge- 
o II 

Inculetz se dâfend comme un salve, retors et calme. On ne sait par quel bout le prendre. En fin de discussion il pose des ques- tions: Gardera-t-on le Sfatul 'Tzarei? Gardera-t-on un gou- vernemenţ? Quelle sera Tadministration? Et Halippa ajouta: Quel sera le droiţ €lectoral et les femmes conserveront-elles leur vote? — Je reponds: Le Sfatul Tzarei sera. disşous, car c'est Ja Chambre et le Sânat, dont îls feronţ partie, qui reprâ- sentera la Nation, Plus de gouvernement, puisque les dâl&guâs de la Bessarabie feront partie du conseil des ministres, comme ministres roumains. Si on demande un comită eon- sultatif, espăce de Consei] dVEtat, nous le concâdons. Le. r6- gime agraire âtabli par eux sera respecte jusqu'ă la Consti- tuante et mâme on n'y touchera, plus, si ils acceptent la pr6a- lable indemnit6 pour les terres expropries; le râgime pro- vincial intact et jadmets que pour les conseils de district les femmes gardent leur vote. 
- On se donne la main. On se felicite, mais on n'a rien fix6 comme programme,. Et Inculetz est toujours «nedumerit». Stere part demain avec eux, 

— Un aide de camp, colonel Cezareseu, m'apporte de la part du Roi une conversation eue avea le genâral Vaitoianu. 

  

i 
29
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neralul Văitoranu. E vorba de 50 vagoane grâu, pentru 
care armata a autorizat cumpărarea, deşi comerţul nu e 

liber, în folosul unei opere de caritate prezidată de 

d-na Averescu, cu autorizarea de a vinde cu benefi- 
ciu, transformate în făină; diferenţa trebuind să ser- 
vească la alimentarea Casei coloniilor şcolare. Afacerea 
a fost, închipuită de ovreiul Schuller, prieten cu  Ave-. 
rescu, şi luată. de generalul Văleanu: cu preţul de lei 

3.20 făina ar fi asupra preţului vânzărei un câştig 
de 20 mii lei de vagon. —- Sesizat de Rege, ministrul 
de război a oprit transportul grâului. Mâine voi face 
lumină în această afacere. — Generalul, care vrea să 

facă pe Boulanger, are nevoie de bani. Nuimitul Sehul- 

ler a venit la mine azi şi a mărturisit că pentru jurna- 

lul ce trebue fondat, îi sa cerut sume mari. pe care le-a 

făgăduit. 

— Acord Bulgarilor autorizarea să ia din Basara- 
bia. (Bolgrad) 11.000 tone de cereale. Este condiţia. ce- 
rută de ei pentru liberarea prizonierilor noştri: au 
30.000 şi noi dieabea vre-o 100. In depeşa sa de azi, Tan- 

  

Ii s'agit de 50 wagons de bl& dont larmâe a autorise lachat, 
quoigue le commerce n'est pas libre, au profit d'une ceuvre 
de charit6 prâside par M-me Averescu, avec Pautorisation 
de les revendre avec benâfice, transformâs en farine, la dif- 
f&rence 'devant servir ă alimenter la caisse de Poeuvre des 
colonies scolaires. I/affaire a 6t& cousue par le juif Schul- 
lex, ami de Averescu, et enlevee par le genera] Valeanu: au 

prix de 3 lei 20 la farine, il y aurait sur le prix d'achat un 

bânsfice de 20.000 lei par wagon. 

Saisi par le Roi, le ministre de la guerre a interdit le 
transport du bl6. Je mettrai au eclair demain cette affaire. 

Le gân6ral, qui veut faire son Boulanger, a besoin d'ar- 
gent. Le Schuller a 6t6 chez moi aujourdhui. et avou€ que 
pour le journal ă fonder on lui a demand — et il a promis 

— la: grosse somme. 

— J'aceorde aux Bulgares Pautorisation de prendre en 

“Bessarabie (Bolgrad) 11.000 tonnes eârâales. C'est la condition 
sftipulăe par eux du rappatriement de nos prisonniers: îls 
en ont 30.000 et nous, ă peine, une centaine. Dans son tle- 

gramme de ce jour, Tantiloff a la canaillerie de me rappeler,
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tilot are mişelia să-mi reamintească, ca o condiţiune, 
declaraţia lui 'Poncet privitor la Basarabia, 

— Scurtă vizită a lui Marincoviei. Recunoaşte că 
am lovit de moarte pe Brătianu declarând că la 2 Ia- 
nuarie i-am înştiinţat că trebuie să se alipească la con- 
ferinţa dela Brest-Litowsk. 

24 Maxtie (6 Aprilie), — Arion şi Dobrescu pleacă la 
„Bucureşti. Ne-am înţeles, Arion cu mine, privitor la 
propunerea, relativă la achiziţia, de către străini a imo- 
bilelor rurale şi a unui protocol explicativ al amnistiei. 
„Regele semnează decretul de disolvare, — prin anti- 
-cipare. 

— Generalul Hârjeu, foarte nemulţumit de starea de 
spirit a Regelui, — ca şi Mehedinţi, căruia Regele i-a 
spus că un asemenea tratat nu putea fi ratificat (19), — 
îmi raportează două afaceri grave : 1) Cu toate că Hâr- 
jeu i-a declarat că prezidentul consiliului insista pen- 
tru primirea, demisiunei lui Presan, Regele a manifes- 
tat voinţa fermă de a respinge această demisie şi de 
a-i vorbi pentru a-l face să revie asupra ei. 2) A apă- 
rut un decret numind din nou 4 generali. Un adju- 
  

“comme une condition, la delaration de 'Tonteheff concer- 
nant la Bessarabie. 

— Courte visite-de Marinkoviteh. Il reconnaft que j'ai 
“toueh6 ă mort Bratianu lorsque ai dâclarâ que le 2 janvier 
je les ai avertis quiil fallaitţ se rattacher ă la confârence de 
Brest-Litowsk. 

24 mars (6 avril). — Iassy. — Arion et Dobrescu partenţ 
pour Bucarest. Nous nous sommes entendus, Arion et moi, 
„au sujet. de la proposiţion concernant Pacquisition par les 
6trangers d'immeubles ruraux et d'un protocole explieatit du 
paragraphe amnistie. 

Le Roi signe le dâoret de dissolution — par anticipation. 
Le gen6ral Harjeu, tres mâcontent de Yesprit du Roi. 

tout comme Mehedinţi, ă qui le Roi a dit qu'un pareil trait 
ne pouvait âtre ratifi€ (! ?), me rapporte deux affaires graves: 
1) Malgre que Harijeu lui ait declare que le prâsident du con- 
seil insistait pour acceptation de la aâmission de Presan, 
te Roi a manifestă le ferme vouloir de repousser cette dâmis- 
sion et de lui parler pour le faire revenir; 2) ]l a paru un 
d6eret nommant de nouveau quatre gânsraux. Un aide de
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tant a adus un decret semnat de Rege, cerând lui Hâu-. 
Jeu să-l contrasemneze. Refuzul lui Hârjeu, care se duce. la M. S. demonstrându-i că acei ofiţeri nu sunt pe ta- blou. Regele pretinde că tablourile au fost modificate. 
şi de fapt la Marele Cartier i se arată alte tablouri, 
care Hârjeu afirmă că sunt false. La refuzul repetat al 
lui Hârjeu, decretul antidatat e trimis lui Iancovescu 
care îl semnează, ca presupus făcut pe când era încă. 
ministru. 

Paharul e plin şi scriu Regelui, care pleacă peste. două ore la Oituz, că primirea demisiunei Presan ceste- 
o necesitate de guvernământ». Sfârşitul serisorei mele : 
«Nu se poate modifica altfel spiritul care domneşte la 
Marele Cartier şi care-] aduce să nesocotească. autori-- 
tatea, constituţională a guvernului». 

— Regele îmi trimite, la 8 jum., pe generalul Râm-- 
niceanu, —- acesta destul de emoţionat, — să întrebe ce. 
cred că este neliniştitor  <în spiritul Marelui Cartier». Bănuese că generalul sau Regele şe gândeau la un spi- 
rit cordial pentru Germania, care să înlocuiască fobia 
dominantă. — Am schimbat îndată macazul : gazetă 

  

camp a apport€ un dâcret sign6 par le Roi, demandant â. Harjeu 'de le contresigner. Retus de Harjeu, qui va s'en ex- pliquer avec Sa Majestt, en lui d&montrant que ces Messieurs 
ne sont pas sur le tableau. Le Roi prâtend que les tableaux ont 6t6 modifi6s et de fait, au Grand Quartier on lui montre dautres tableaux que Harjeu affirme âtre faux. Sur le refus reiter6 de Harjeu, le dâeret antidate est porte 4 Iancovescu, qui le signe comme suppos6 rendu pendant qu'il &tait 
encore ministre. 

La coupe est pleine et Jcris au Roi, qui part dans deux heures pour Oituz, que Pacceptation de la dâmission de Pre- san est une «nâcessit6 de gouvernement». La fin de ma lettre 
porte: «Nu se poate modifica altfel spiritul care domneşte la Marele Cartier şi care îl aduce să nesocotească autoritatea 
constituţională a guvernului». Le Roi m'envoie 4 8 h. et demie le general Ramniceanu, — ce dernier assez 6mu — demander ce que je croyais qu'il y avait d'inquiâtant «dans Vesprit du Grand Quartier». — Je suppose que le gânâral ou le Roi songeait â Pesprit cordial pour P'Allemagne ă substi-. 
tuer ă la phobie dominante. — J'ai de suite aiguill6 sur Pautre
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necenzurată, în care eram. ealificaț de stafie ; — 'tele- «g&ramele mele divulgate întrun sfert de ceas;—A. Cons- tantinescu cunoscând toate incidentele Boyle dela Su. lina; Presan neprezentându-se ministrului de război ; — de asemenea aluziune la, decretul din ajun. — Apoi generalul mă înştiinţează că Luni sau Marţi, la înţoar- cerea Regelui, demisiunea va, fi primită. — Dar, ea ve- nind, din partea sa, generalul adaogă că mar trebui nu- mit Ohristeseu, pentru că a fosţ amestecat în afacerea, Sturdza ! — Eu: Vom vedea cu ministrul de război, (Vom avea de lucru ca să aducem pe Rege pe ca- lea cea bună!) | 
__- — Depeşă dela “Tantilof, mulţumindu-mi pentru grâu, în care se află această frază : «Hotărâre care va avea desigur cele mai bună urmări legate de numele Dv, pentru legăturile viitoare ale celor două ţări vecine, ceeace mă bucură cu deosebire», In legătură cu tele- grama precedentă, care se raporta la convorbirea cu "Poncef, avem desigur teren curăţat pentru Basarabia. 
a II 

voie: Journal non censur$ dans lequel jâtais qualifi€ «Sta- fia» ; mes telegrammes, divulgu6s dans les: quinze minutes ; Alexandre Constantinescu connaissant tous les incidents Boyle Sulina ; Presan ne se prâsen- tant pas chez le ministre de la guerre; allusion aussi au dâeret de la veille. De suite le genâral annonce que lundi ou mardi, au retour du Roi, la dâmission sera accepte. — Mais, comme venant de sa part, le gântral ajoute: il ne faudraiţ pas nommer Christescu, parce qu'il a trempâ dans Paffaire Sturdza! — Moi: C'est â discuter avec le ministre de la guerre. — Nous aurons du fi] ă retordre pour mettre le Roi dans la bonne voie. 

Depâche de Tantiloft me remereiant pour les blâs: îl y a cette phrase: «resolution qui aura. assurâment les meilleures cons6quences liâes ă votre non:, pour les râlations futures des deux pays voisins, ce qui me r6jouit tout particuliăre- ment. 

lin liaison avec le prâcâdeat t6lEgramme qui se Yappor- tait A la conversation avec 'Tontehetf, c'est &videmment du terrain dâblay& pour Ja Bessarabie, 
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— Vizita d-lui Pruncu din Basarabia, membru al. 
Radei din Kiew, foarte naţionalist român, voind să or- 

ganizeze o mişcare de apropiere printre cei 500 de 
mii (?) de Români de pe ţărmul stâng al Nistrului, de: 
opus pretenţiunilor ucrainiene asupra nordului Basara- 

biei:. Despreţuitor pentru Inculeţ şi tovarășii săi, «copii 
proşti», el recomandă pe Dimitrie  Semigradow, fost. 

membru al consiliului de Stat din Petrograd, ca .cel mai 
distins din Basarabeni, Vladimir Hertza, Gore, care a 
şi fost la mine, generalul Cantacuzino, care e încă la 
Kiew, şi Sinadino, deşi Grec. 

25 Martie (7 Aprilie). — Vizita matinală a lui Bar- 
Clay : Imi vorbeşte de rezervele ce a trebuit; să facă în 

chestiunea petrolului. Nu înţeleg mare lucru. Sar pă- 
rea, dacă ghicesc bine, că e un angajament de depăgu- 

bire din partea Englezilor pentru distrugerea petrolu-- 
lui şi că Barclay n'ar voi ca să fie în beneficiul Germa- 
nilor. Restul fără însemnătate. 

— Deasemenea vizită a foarte interesantului co- 
lonel Boyle, care ne-a, adus prizonierii dela Sevastopol. 
I-am oferit să tratez trecerea lui prin Elveţia. Nu ţine : 

  

Visite de Mr. Pruncu de Bessarabie, membre de la Rada 
de Kiew. res nationaliste roumain, voulant organiser un 

mouvement de rapprochement parmi les 500.00) (7) Roumains. 

de la rive gauche du Dnuiester, â opposer aux prâtentions: 

ukrainiennes sur le Nord de la Bessarabie. Mâprisant pour 
Inculetz et ses compagnons: «des enfants bâtes», il recom- 

mande Semigradef Dimitrie (ancien membre du conseil d'Etat 

ă Petrograd) comme le plus distingu6 des Bessarabiens, Vla- 
dimir de Hertza, Gore, qui a a6jă €t6 chez moi, le general 
Cantacuzene qui est ă Kiew encoreet Sinadino. quoique Grec. 

25 mars (7 avril) —Visite matinale de Barclay: ilme parle 
des râserves qu'il a di faire dans la question des pâtroles. Je ne 

comprends pas grand chose. Il sembleraii — si jai devin6 
juste — qu'il y a un engagement de d&dommagement de la 

part des Anglais pourla destruction des petroles et que Bar- 

clay ne voudrait pas quece futau bânâfice des Allemands. Le 
reste insignifiant, 

Visite anssi du tr&s int&ressant colonel Boyle, qui nous 
a ramen€ les otages de Sevastopol. Je lui ai offert de nâgo- 
cier son passage pour la Suisse: il n'y tient pas; «il a encore
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«mai are încă treabă în România şi în Rusia». EI sa 
făcut singur câinele de pază al depozitelor noastre din 
Rusia, dar ar voi mai ales ca vasele noastre să nu cadă 
în mâinile Germanilor. — Vizita lui Psyeha (ministrul 
Greciei). Toţi străinii ţin să ia contact. 

26 Martie (8 Aprilie). Chişinău.— Călătorie de noap- 
te cu Hârjeu, Mitilineu, Corteanu, Gârleşteanu, col. Con- 
deeseu, general Mircescu, alţii. Oprire lungă în gara 
Ghidighişi (proprietatea lui Botezatu). Nu trebue să so- 
sim prea, de vreme ca să nu supărăm dulcile obiceiuri 
ruseşti. În gară la 10 ore companie de vânători cu dira- 
pel pe peron ; pluton de husari basarabeni, trupa, repu- 
blicei; un veteran» generalul Brăiescu, se prezintă ca. mi-. 
nistru de război. Miniştrii locali, afară de Inculeţ care 
vine mai .pe urmă. Explicare : Viaţa, începe la 11 ore; 
se lucrează până la 3. Se prânzeşte lung, mult, încet, 
fumând; seara, din nou prânz târziu; culcare la, 3 de di- 
mineaţă. Am făcut experienţa chiar în acea seară. 

Intrare în oraş cu automobilele în cortegiu, ploton 
de roşiori în frunte şi în urmă, ofiţeri lângă trăsuri. Cu 

  

  

ă faire en Roumanie et en Russie». Il sest institu6 en chien 
de garde de nos dâpâts en Russie, mais îl voudrait surtout 
que nos bateaux ne tombent pas aux mains des Allemands. 

Visite de Psycha, Tous les &trangers tiennent ă prendre 
contact, 

26 mars (8 avril).—Kisinau— Voyage de nuit avee Herjeu, Mi- 
tilineu, Corteanu, Garlesteanu, col. Condeescu, gânâral Mir- 
ceseu, suite. On sarrâte longuement dans la gare de Ghidighisi 
(propri6t6 de Botezatu). Il ne faut, pas arriver trop t6t pour 
ne pas heurter les douces habitudes russes. En gare — 10 h— 
compagnies de chasseurs avec drapeux, sur le perron; pelotor 
de hussards bessarabiens, troupe de la republigue ; une ba- 
derne, le genâral Braiescu, se prâsente corame ministre dela 
guerre. Les ministres locaux, sauf Inculetz qui rejoint plus 
fard. Explication: la vie commence ă 11 h.; on travaille jus- 
qu'ă 3 h., on dîne longuement, copieusement, lentement, en 
tumant; on redîne le soir, tard; on se couche ă 3h. du matin, 

Jen ai fait Pexpârience le soir mâme. . 
Entr6e en ville avee nos automobiles en cortege, peloton 

de roşiori en tâte et derritre, afficiers aux portieres, J'ai
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mine am pe Inculeţ; Hârjeu ia pe Ciugureanu. Pu- 
țină lume pe strade; se adună numai în faţa. hotelu- lui. Nepăsare ? Ostilitate ? Mi se explică că, înştiinţat 
seara în ajun la 10 ore şi surprins de ora matinală (9). 
guvernul n'a putut să ia nici o măsură. De altfel prima- rul Schmidt, vrăşmaş al unirii, Sa încrucişat cu noi du- 
cându-se la gară pe când noi o părăseam. 

Politiceşte, am făcut; un mare pas : Stere asigură că 
avem majoritatea. «Am făcut 28 de discursuri, spune el, 
şi Sau făcut kilometri de vorbărie». Constat că toată 
lumea se agită, dar nimeni nu face nimic lămurit şi 
„mai ales nu pare a înţelege că timpul e lucru de preţ. 
Oare ţarismul i-a făcut aşa ? Nici o voinţă şi mai ales un tembelism mai mult ca oriental, dacă e cu putinţă. 

Uniunea proprietarilor nu ia în seamă și despre- țueşte tot ce e la putere. 'Trimiţ pe delegaţi la Sina- 
dino, care pare-se trebuia să mă, primească la el, dar 
guvernul, cu drept cuvânt, sa împotrivit. Inculeţ s'a ho- 
tărât, mi-a daţ asigurare; dar Tziganko îi combate in- 
fluenţa şi divide grupul ţăranilor, al cărui leader ne- discutat fusese până atunci Inculeţ, 
  Inculetz dans ma voiture; Herjeu prend Ciugureanu dans la 

sienne. Pas beaucoup de monde dans les rues; on se groupe devant Phâtel. Indiffârence? Hostilit6? On nous explique qw'averti ă 10 h. du soir la veille et surpris par Pheure mati- nale (7), le gouvernemenţ n'a pu prendre aucune mesure. D'ailleurs, le maire Sehmidt, hostile ă Punion, nous a erois6s, se rendant â la gare, quand nous en €tions partis. 
Politiguement un grand pas de fait: Stere assure qu'on a la majorită. «Il a fait 2% discours — dit-il — et on a faiţ des kilomâtres de verbiages». Je constate que tout le monde 

S'agite, mais personne ne fait rien de prâcis et surtout m'a 
Vair de comprendre que le temps est chose prâcieuse. Est-ce 
le tzarisme qui les a rendus tels? Aucune volontă et surtout 
une nonchalance plus qw'orientale, si possible. 

L'union des propriâtaires bondent et mâprisent tous ce 
qui est au pouvoir. J'envoie les dâleguâs chez Sinadino qui, 
paraât-il, devait me recevoir en quartier, mais le gouverne- “ment, comme de juste, s*y est oppos6. — Inculerz s'est dâcidâ; 
il men a donnâ Passurance, mais Tziganco bat en brăche son 
influence et divise la groupe des paysans, dont Inculetz 6taiţ 
le leader jusqu'alors incontestă.
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Sosim la Hotel de Londra, cartierul nostru general. 
Primese pe miniştrii; soseşte apoi arhimandritul Gurie, 
vice-ministru pentru culte: a aflat că în Biserica din 
România se făcea multă politică şi se arată îngrijorat ; 
liniştese temerile sale. — Cazacu şi Cădere mă pun în 
curent cu tratativele; pentru ei e o boală a voinţei care 
pricinueşte toate şovăelile. — Stere intră, iese. lucrează, 
vede diferitele partide şi-mi spune : «Trebue să fac pe 
nebunul cu nebunii, şi pentru unii revoluționari să mă 
arăt mai aprins ca ei. E un pas de trecut: îi vom pune 
în 6 luni la acelaş nivel eu restul ţării». 

Vizite oficiale. Seara la d-l Hertza, prânz de 40 ta- 
câmuri ; multe doamne ; după 12 concert. Nici o vorbă 
de politică. 

| 
27 Martie (9 Aprilie). — Chişinău. — Impotriva. obi- 

ceiului de a se scula la II, astăzi toţi găsese mijloc să 
fie matinali. — Un asalt puternic al lui Savenko în 
chestiunea proprietăţei : marii proprietari ar fi răspân- 
dit zgomotul că le vom înapoia proprietăţile. — Stere 

  

    

Arriv6 ă hotel de Londres, notre quartier ge&nâral. Je 
recois les ministres; arrive ensuite Parehimandrite Gurie, 
vice-ministre pour les cultes ; il a appris que Pon faisait beau- 
coup de politique dans PEglise en Roumanie et s'en montre 
inquiet; je ealme ses alarmes. Cazacu et Cadere me mettent 
au courant des pourparlers; pour eux, c'est une maladie de 
la volonte qui cause toutes les tergiversations. Stere vient, 
sort, travaille, voit les fractions et me dit: «Je dois faire 
le fou avec les fous et, pour certains r&volutionaires, me 
montrer plus ardent gqw'eux. C'est un pas ă franehir: nous les 
mettrons en six mois au niveau du reste du pays». 

Visites officielles. Le soir ehez Mr, de Hertza dîner de 
40 couverts: Princesses Troubetzkoi et Cantacuzâne, Madame 
Gore, Mme Istrati et sa fille, beaucoup de dames; apres 
minuit, eoncert Enescu, Barozzi, Madame Dicescu. Pas un 
mot de politique. 

21 mars (9 avril). —Kisinau.—Malgr6 les habitudes de se le- 
ver ă Il h., on trouve pour ce joar moyen d'âtre matinal. — Tin 
assaut formidable de Savenko dans la question propriât€: les 
grands propristaires auraienţ r6pandu le bruit que nous leur 
restituons lenrs propristâs. — Stere apporte une formule de
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aduce formula unui compromis între grupuri; primese 
clauzele, modificându-le puţin. Găsese mai ales un arti- 
col final care lasă Constituantei grija să reguleze tot. 
Acest compromis e privitor deci la perioada de tran- 
ziţiune. — Vizitele lui Roman Dolivo-Dobrovolski, mare 
mareşal al nobilimei din Basarabia, şi a lui Pisarjevski, 
mareşal al nobilimei din Bender, mă obligă să le spun 
că proprietarii trebuie să aibă răbdare şi mai ales să se 
pregătească să ia parte la alegerile de Constituantă; 
guvernul nu le va fi atunci ostil. 

In duete, vino, dimineaţa trece repede. Iau masa 
în grabă, primind în acelaşi timp. La 3 jum. ne du- 
cem la Sfat: ar fi voit să mai întâreie un ceas, 
dar mă opun. Vără escortă şi numai cu civili, în 
plus Mircescu. Când intrăm. sala întreagă  aclamă; 
câțiva îndărătuici stau memişcaţi pe locurile lor 
dar fără să protesteze sau să mamifeste.  Pronunţ un 
discurs vibrător, puternic aplaudat şi dau citire condi- 
fiumilor formulate; pentru a respecta suveranitatea lor 
declar că părăsesc palatul, dar îi rog să păşească la 
acte. 

    

compromis elaborte avec les difftrents groupes; Jen accepte 
les elauses, en les modifiant un peu. — Îl y a surtout un 
artiele final qui remet ă la Constituante le soin de tout r&g- 
ler. Le compromis vegarde done la pâriode de transition. 
Les visites de Roman de Dolivo-Dobrovolsky, grand marâ- 
chal de la noblesse de Bessarabie, et de Pissargevsky, mars- 
chal de la noblesse de Bender, m'obligent ă leur dire que les 
propritaires doivent prendre patience et surtout se prâ- 
parer ă prendre part aux 6lections pour la Constituante; le 
gouvernement ne leur sera pas hostile alors. 

— En allees et venues la matince passe rapidement. Je de- 
jeune sur pieds, tout en recevant du monde. A 3 h. et demie 
Hous nous rendons au Sfatul Tzarei; îls auraient voulu re= 
tarder encore d'une heure; je my oppose. Sans escorte et 
rien que des civils, plus Mircescu, Quand on nous îintroduit, 
la salle acclame. Quelques recalcitrants restent rives ă leur 
place, mais sans protester ou manifester. Je fais un discours 
vibrant, fortement applaudi et je donne lecture des condi- 
tions formulees; Doar respecten leur souverainetă, je declare 
duitter le Palais, mais je Jes prie Pen venir aux actes. Nous
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Ne ducem la Cercul militar; un ceai foarte bine ser- 
vit. Toţi generalii şi ofiţerii superiori prezenți.  Aştep-. 
tăm cu înfrigurare. Pe la 7 colonelul Condeescu vine să. 
amunţe că putem, merge la Sfat, căci se începe despuie- 
rea votului. Prin 80 de voturi se hotărâse că votul wa 
avea loc prin apel nominal şi deschis. Când urcăm Scă- 
rile, în mijlocul unei emoţiuni, de nedescris, ni se anunţă 
că prin 86 voturi contra 3, plus 35 abţineri, unirea a fost 
votată. Vreau să felicit pe Stere : o criză de lacrămi îl 
aruncă în braţele mele. Cazacu plânge. Generalii se 
îmbrățișează cu deputaţii. Hârjeu, cu ochii umezi: îmi, 
Spune Că nu va uila niciodată că i-am permis să tră- 
iască alături de mine această oră de newitat. Toţi sunt: 
aşa de mişcaţi încât nu pot vorbi. Eu însumi, amintin- 
du-mă tot ce mau făcut să îndur, nu pot să descleştesc: 
Finția. | 

In sfârşit, şedinţa solemnă trebue să înceapă. De 
data aceasta sosisem cu escortă de cavalerie şi cu toți 
generalii. Inconjuraţi de ei intrăm în sală, luminată ca 
ziua şi înţesată de lume. 

  

nous rendons au. Cercle militaire, ou il y a un the tres bien: 
servi. Tous les gentraux et officiers superieurs pr&sents. On 
attend un peu fievreusement. Vers 7 h., le colonel Condeescu 
vient annoncer qwon peut aller au Sfatul Taarei, car on. 
depouille le vote. Par 80 voix on await decide que le vote: 
aurait lieu par appel nominal et ouvertement, Quand nous 
monions les escaliers, au milieu d'une Emotion îmdescriptible, 
On nOus annonce que par 86 voix contre trois, plus 35 absten- 
tions, Punion a €t€ votee, Je veux feliciter Stere: une crise- 
de larmes le jeite dans mes bras. Dr. Cazacu pleura, Les 
gentraux sembrassent avec les deputes. Herjeu, les vyeux: 
mouilles, me dit qu'il moubliera jamais que je lui ai permis 
de vivre & mes câtes cette heure inoubliable. Tout le monde 
est tellement Emu qwon ne peut parler. Moi-mâme, me rap-- 
pelant tout ce qwon mw'a fait endurer, je ne puis desserrer 
les dents. 

Enfin la seance solennelle doit commencer. J'âtais arrive- 
cette fois avec escorte de roşiori et tous les genraux; dest 
encadre par ceux-ci que nous entrons dans la salle, &clair6a- 
ă Jour, bond&e de monde.
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Inculeţ proclamă votul şi declară că adunarea (nu lipseau decât 13 deputaţi), a adoptat deciziunea blocu- lui moldovenesc ca să se unească cu România. —_ Mă: urc la tribună şi declar că <în numele poporului român. şi al Regelui său M. Ş. Perdinand I (ovaţiuni ) iau aci de hotărîrea Sfatului şi proclam Basarabia, unită, de data aceasta pentru totdeauna, cu România una, şi nedi- vizibilă». (E o adevărată freneaie). Adaog: «Să ne _în- clinăm în fața geniului rasei noastre care a permis  po- porului Basarabiei să-şi păstreze vie, printre veacuri, scânteia care la prima suflare a libertăjei a aprins îni- mile lor, şi să salutăm, adânc pe aceşti oameni (arătând pe cei dela guvern), cari fără preocupări egoiste, pui tând să rămâie conducătorii unui Stat, au voit mai bine să fie servitorii unei națiuni». 
Ne ducem apoi la Catedrală, unde Gurie, după ce a ținut o scurtă cuvântare şi a proclamat pe Rege şi pe Regină suverani ai jăret, a Slujit un Te-Deum. Foarte multă lume. 
La 3 ore în sala Cazinoului dau un prânz de 220 ta- câmuri Sfatului țărei şi notabililor oraşului. Toată Iu- 
  

Imculetz proclame le vote el declare que Passemblee (il ne manquait que 13 deputes) a adopte la decision du bloc moldave de se reunir & la Roumanie. Je monte & la tribune et je declare: «Qw'au nom du peuple roumain et de son Roi, Sa Majeste Perdinand 1-er (ovations), je prends acte de la decision du Sfatul Taarei et je proclame la Bessarabie unic, celte fois d jamais, avec la Roumanie une et îndivisible». (C'est de la frenesie). J'ajoute : «Inclinons-nous devant le yenie de notre race, qui a permis au peuple de Bessarabie de maintenir vive, ă travers les siecles, Petincelle qui au premier soujțle de la liberi a embrasg leurs coeurs, et saluons tres bas ces hommes (en montrant les gens du gou« verhement) qui, sans Dreoccupations €goistes, pouvant ester les conducteurs dun Etat, ont prejere devenir des serviteurs d'une nation». | 
On se rend de suite ă la cathâdrale et Gurie, apres avoir tenu un speech et proclamâ le Roi et la Reine souverains du Pays. a câl&bră le Te-Deum. Enormâment de monde. A 9 h., dans la salle du Casino, j'offre un dîner de 220 converts au Sfatul Tzarei et aux notabilites de la ville. Tout



NOTE POLITICE — 1918 461 
mea, inclusiv proprietarii mari, au primit cu grabă invitaţiunea mea. 

Părăsesc Chişinău la 4 dimineaţa. 
28 Martie (10 Aprilie), — laşi. — Sosesc la gară câte- va minute înainte de trenul care aduce pe Regina şi pe Prinţul Carol dintr'o escursie pe front, făcută împreună cu Regele care continuă cu Mehedinţi şi care se va înapoia mâine, 
Regina cobcară foarte grăbită, îmi spune câteva cuvinte arătându-şi mulţumirea de fericitul eveniment. Prinţul îmi exprimă părerea de rău de a mă fi văzuţ aşa, de puţin, apoi pleacă în goană. 
Germanii iau Coucey-le-Château, considerat de Francezi însişi ca, cheia poziţiunei Armentiăres. 23 Martie (1 Aprilie), __ lași. — Mă due la gară să primese pe Rege. E mulţumit. . Ştiam printr'un avis țe- tefonic al lui C.. Stoianovici din Bârlad, că Regele era neliniștit de tăcerea mea şi că depeşa mea din Chişinău Va înveselit. — La 11 ore dau seama de ceeace s'a petre- cut. Nici un cuvânt de mulţumire ! — După „două cea- suri, între altele, nemulțumit de paragraful din tratatul 
a 

le monde, y compris les grands proprietaires, ont accepte avec empressement mon invitation. Jai quiti6 Kisinau â 1 h. du matin. 

28 mars (10 avril).—/assy.—Jarrive en gare quelques minu- tes avant le train qui ramene la Reine et lă Prince Carol d'une 

    

— Les Allemands prennenţ Couey-le-Château, consider par les Francais eux-mâmes comme la cl6 de la position Armenti&res. 
29 mars (11 avril) —Iassy.—Je vais â la gare recevoir le Roi. Il est content. J'ai su Par un coup de tâl&phone de Stoianoviei de Barlad que le Roi; Siait inquiet de mon silence et que ma cepâche de Kisinau lui a rendu sa gat, A 11 h. je rends compte de ce qui sest pass6, Pas un mot de remerciement! Au bout de deux heures — entre autres, outr$ du paragraphe
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de pace privitor la  demobilizare; îmi spune: Nu pot 

să semnez aceasta. — Ii răspund liniştit că mare de 
ales. La rândul meu spun: Cum experţii noştri au pu- 
tut să semneze aceasta ? Se pare că Coandă i-ar fi insi- 
nuat că acest lueru fusese convenit cu mine! — Imi 
vorbeşte iar de Presan şi îi explie motivele insistenţei 
“mele. 

Stabilim programul pentru a primi mâine delega- 
ţiunea Basarabiei. 

— Regina a chemat pe Mitilineu ca să-i spuie că 
eu am fost prietenul ei, dar că acum se teme de mine; că 
mă roagă să nu fiu aspru cu ca; că suferă mult. Torent 
de lacrimi, 

Inştiinţez că. mă voiu duce să o văd, chiar de trebue 

'să amân pe o zi plecarea mea la Bucureşti. 
— Arion sosit din Bucureşti îmi spune că Massow, 

trecând dela Sofia, şi Horstmann i-au vorbit din nou. de 
nevoia de a răsturna pe Rege... 

30 Martie (12 Aprilie). — Serbări în cinstea. Basara- 
benilor : Inculeţ, miniştrii, Stere şi Halipa— La 10 ore 
primire la. gară, mulţime mare, aclamaţiuni.— Cortegiu 

  

du traite de paix râlatif ă la dâmobilisation — îl me dit: «Je 
ne puis pas singer cela» et je replique tranquiltlement qu'il 
na pas le choix. Je lui dis ă mon tour: «Comment nos ex- 
perts ont-ils sign cela ?» Il paraît que Coanda lui aurait 
insinu6 que cela avait €t€ convenu avec moi! Îl me reparle 
de Presan et je lui explique les raisons de mon însistance. 

Nous arrâtons le programme pour recevoir demain la 

d€l&gation de la Bessarasbie. 
— La Reine a appel6 Mitilineu pour lui dire que je lui 

fais peur, moi qui ai 6t6 son ami: aw'elle me prie de ne pas 
Stre dure avec elle; qu'elle souffre beauncoup. Torrent de 
larmes. J'annonce que jirai la voir, dussâ-je remettre d'un 
jour mon voyage ă Bucarest. 

— Arion, arrivâ de Bucarest, me dit que Massow, ă son 
passage de Sofia, et Horsimann lui ont de nonveau parle 

de ]a ncessit6 de renverser le Roi... 

30 mars (12 avril). — Fâtes en Phonneur des Bessarabiens: 
Inculetz, les ministres, Stere et Halippa. 

A W) h. râception ă la gare. Foule. Acelamations.
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pentru a merge la Mitropolie: fiecare ministru ia în tră- 
sura, sa un coleg basarabean. La 11 jum. sosirea Curţei; 
perechea regală în trăsură ă la Daumont. Foarte fru- 
mos 'Te-Deum. Mulţime în biserică ca şi afară; foarte 
bun cor. Liberalii au venit toţi, chiar şi Brătianu; foştii 
conservatori s'au abținut toţi. Doamna. D. Greceanu sa 
însărcinat, prin faţa care mi-o arată, să anunţe această 
abţinere. D-lor se plâng că nau primit invitaţiuni, care 
de altfel nu sau trimis nimănui, 

După un cere ţinut la Palatul Metropolitan, revista 
trupelor pe strada Ştefan Cel Mare. Ce ţinută măreaţă 
şi ce adevărată făptură de oameni erau aceşti soldaţi: o- 
chiul viu, faţa bronzată, înfăţişarea deşteaptă. —La 1 şi 
un sfert dejun la Palat. 'Toastul Regelui. Mă întrebase 
dacă trebuia să-l ţie şi Pam încurajat cu tărie; atunci : - 
«Haidem, je prends mon courage ă deux mains». — După 
aceia îmi spune : «N'am moştenit dazul cuvântului, dar 
ceeace spun, spun din toată inima.»—-Inculeţ a avut voie 
să răspundă. A lăudat; scrisoarea, publicată în Monitor, 
prin care Regele arendează moşiile sale Obştiilor ţără- 

  

Cortege pour se rendre ă la Mstropole : chague ministre 
prend un collegue bessarabien dans sa voiture. A ]1 h. et 
demie arrivâe de la Cour; le couple royal en caleche ă la 
Daumont. 'Tr&ş beau le Te-Deum; foule â l'âglise comme de- 
hors; choeur excellent. Les libâraux sonţ tous venus, y 
compris Bratianu; les ex-conservateurs se sont tous abstenus. 
M-me Dimitrie Grecianu s'est chargâe, par la mine qu'elle 
me fait, d'annoncer leur abstention. Ces Messieurs se plaig- 
nent de n'avoir pas recu des invitations, que d'ailleurs on n'a 
envoyâes ă personne. Aprâs un cercle tenu an Palais du 
Mâtropolite. revue des troupes dans la rue Stefan cel Mare. 
Quelle magnifique tenue ei combien ces soldats 6taient des 
hommes: Poeil vif, le teinţ bronz€, Pallura intelligente! 

A 1 b. et quart dâjeuner au Palais. Toast du Roi. Il m'a 
demande s'il devait le faire et je Pai fortement encourag;: 
«Allons, je prends mon courage ă deux mainsy. — Aprâs, îl 
me dit: «Je n'ai pas hârit6 du don de la parole, mais ce que 
je dis, je le dis de tout mon coeur». Inculetz eut la permis- 
sion de r&pondre. Il a fait V6loge de la, lettre inserite au «Mo- 
niţeur» par laquelle le Roi afferme ses terres aux Obstii de
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neşti şi a dat Regelui titlul de Christianski-Karoli («Re- 
gele ţăranilor»). , 

După masă Regele decorează pe Basarabeni, Stere e 
numit mare ofițer al «Stelei». Mulţumeşte călduros. Re 
gele e de o rară veselie şi foarte familiar. 

„La 3 jum, manifestații. Se joacă hora unirei. Prin- 
cipesele se coboară în stradă cu câţiva Basarabeni şi o- 
Joacă printre popor. | 

La 8 jum. dau un prânz în sufrageria Mitropolitu- 
lui. Meissner mă laudă în toastul lui. E: prima. oară că 
Românii par a-şi da seama că am luat parte cu ceva în 
marele act care s'a îndeplinit ! 

31 Martie (13 Aprilie). Iaşi.—O convorbire cu Regina 
Maria, provocată de apelul făcut Joi lui Mitilineu. «Piu 
ca Majestatea Voastră să ştie că nu sunt duşmanul Di- 
nastiei, spun eu Reginei. Am, primit puterea nu ca să 
fac pacea: oricine putea să o facă, mai puțin bine ca 
mine, dar so facă, şi e greu de plătit greşehle altora; 
dar am primit ca să scap Dinastia I» «0 ştiu», a 2is 
Regina. — «Atunci cer să mi se uşureze sarcina, şi mă 

  

paysans et a decernâ au Roi le titra de Christianski Karoli 
(Roi des paysans). 

Apres dâjeuner, le Roi dâcore les Bessarabiens. Stere est 
nomme grand officier de PeEtoiley. I] remercie chaleureuse- 
ment. Le Roi est d'une rare gaîtă et trâs familier. 

A 3 h, et demie manifestations. On danse la «hora uni- 
vei». Les Princesses descendent dans la rue avec quelques-uns 
des Bessarabiens et la dansent parmi la foule. 

A 8 h. et demie joftre un dîner dans la salle 4 manger 
du Mâtropolite. Meissner, dans sont toast, me loue. C'est la 
premitre fois que les Roumains paraîssent se douter que je 
suis pour quelque chose dans le grand acte qui s'est accompli. 

13 avril. — Iassy. — Une conversation avec ha Reine Marie 
provoqute par bappel qwelle avait adress€ jeudi ă Mitilineu. 
«Je veux que votre Majeste sache que je ne suis pas Pennemi 
de la Dynastie, dis-je & la Reine. J'ai accepte le pouvoir non 
pour faire la paix: m'importe qui pouvait la faire, moins 
bien gue moi, mais la faire, et c'est dur dexpier les fautes 
des autres: mais je bai accepte pour sauver la Dynasties. — «Je le sais», a dit la Reine. | 

Alors je demande qu'on me facilite la besogne ct je
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adresea Reginei pentru ca din jurul ei să se risipească 
aimosfera care întreține necazul Germanilor. Încă nu 
au desarmat definitiv (şi povestese ceeace Massow a, zis 
lui Arion la, Bucureşti privitor la familia Regală). Ii ex- 
plic fiecare fapt, fiecare măsură care a fost denaturată; 
adesea Ea, rămâne fără răspuns ; însă gesturi de despe- 
rare: nu pot să iubese pe aceşti oameni cari sfâşie țara 
noastră. — Eu: Dar ne-au înlesnit acţiunea, în Basara- 
bia, pe care cu greu am fi întreprins-o fără ei. — Nota 
înduleirei : Eram disperată. la gândul că puteaţi să-i 
protejaţi mai mult; decât pe Români ! | 

— După amiazi, cu o scrisoare autografă, îmi tri- 
mite pentru Elena (sora mea) prima clasă a crucei 
«Maria». 

— Afacerea Presan nu e încă regulată. - Rog pe 
Hârjeu, la, Consiliul dela ora 5, să n'o mai lase astfel. 
De altă parte, Arion n'a obţinut mutarea lui Derussi 
dela. Stockholm... 

1/14 Aprilie. — Intoarcere la Bucureşti. Foarte multă 
lume la gară; mi se dau şi mi se aruncă flori, Am bra- 
țele încărcate. Pe peronul de eşire de asemenea, mulţime 
şi ovaţiuni. 
  
m'adresse ă la Reine pour 'quautour delle se dissipe 
Patmosphere qui entretient Pirritation des Allemands, Ils 
mont pas desarmâ encore. (Et je raconta ee due Massow a 
dit ă Arion pendant son sâjour ă Bucarest), Je lui explique 
chaque fait controuv6 ; chaque mesure qawon a dâ6 
natură ; souvent elle reste sans Tâponse ; mais des 
gestes de dâsespoir: «Je ne puis pas les aimer ces gens qui 
dâchirent notre pays». — Moi: «Mais ils nous ont facilit6 
Paction en Bessarabie, que difficilement sans eux nous 
laurions entreprise». — La note de Iadoucissement : «J'6- 
tais desespâre ă lidâe que vous pouviez les proteger plus 
que vous ne protâgez les Roumains». Dans Paprâs-midi, 
avee une lettre autographe, elle m'envoie pour Helene (ma 
soeur) la premiere classe de la croix «Marie». 

— Vaffaire Presan n'est pas encore râglte. Je prie Her- 
jeu, au conseil ă 5 h., de ne plus la, laisser traîner., De son 
câte, Arion n'a pas obtenu le dâplacement de Deroussi de 
Stockholm... 

1/M4avril, — Retour ă Bucarest. Enormâment de monde & 
la gare ; on me donne et on me jette des fleurs. J'en ai plein 
les bras. Sur le perron de sortie, foule aussi et acelamations, 

30



ret. 
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— Horstmanm la 5 ore. Felicitări călduroase. Eu : 
Ce se mai petrece ? — E]: Este o criză Kiihlmann şi o 
criză Czernin. Kiihlmann este atacat de marii indus- 
triaşi, de conservatori şi de militari, E1 se opune anexă- 
rilor şi vrea să pue în executare făgăduelile electorale 
făcute Prusiei; ceilalţi vor Belgia şi nu vor reforme. 
Pentru aceasta a fost săpat la Berlin (rapoartele Ma- 
reşalului) şi este acuzat de a fi petrecut în timp ce 
Czernin conducea pacea în voia, lui. A fost un acord se- 
cret; pentru Severin (ce prostie !), si el ma ştiut nimic, 
ete. — Cu Ozernin e şi-mai rău. Impăratul a scris o 
sorisoare în Martie 1917 cumnatului său Sixt de Bour- 
bon-Parme, şi Ciemenceau a, publicat-o. In scrisoare 
Împăratul pare că ar propune părăsirea Alsaciei-Lo- 
rena, pentru a obţine pace. Acest lucru sileşte pe Ozer- 
nin să dea desminţiri, în realitate nefondate. Depeşă de 
protestare a Impăratului Carol către Wilhelm şi altă 
depeşă a acestuia pentru a lua act, «Dar, adaogă Horst- 
mann, lovitura lui Clemenceau nu şi-a ajuns ţinta, ci 
a afirmat şi mai solemn solidaritatea». — Oricum, un 

  

— Horstmann ă 5 h. Fâlicitations chaleureuses, Moi: «(w'est-oe qui se pâsse ?> — Lui : «Il y a une crise Kiihlmann et une crise Czernin. Kiihlmann est attaqu€ par les grands industriels, les conservateurs et les militaires: i] 8'oppose aux annexions et veut faire extcuter les promesses 6lecto- rales faites ă la Prusse; les autres veulent la Belgique et ne veulent pas la r6forme. Lă-dessus on Va desservi (les rap- ports du Feldmarâchal) ă Berlin et on Vaceuse d'avoir fait la noce pendant que Czernin menait Ja paix ă sa guise. Il y a eu un accord secret pour Severin (quelle stupidit6!) et il n'en a rien su. Pour Czernin, c'est pire. Son Empereur a erit une lettre en mars 1917 ă son beau-frăre, le Parme, Sixte de Bourbon, ei Clemenceau Pa publice (dans cette Jet- tre PEmpereur semble proposer labandon qe PAlsace-Lor- raine pour avoir la paix). Ca oblige Czernin de donner des dâmenţis, — non fondâş au fond. D&pâche de protestation de 
l'Empereur Charles â Guillaume et autre d&pâche de celui-ei pour prendre acte. «Mais, ajoute Horstmann, le conp de Cle- menceau n'a pas port; il a abouti ă l'affirmation encore Plus solennelle de la solidarite», 

Tout de mâme ceț Empereur qui 6crit des lettres pareil-
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Împărat care serie astfel de scrisori! Dar mai este o complicaţie : Turcii sunt în cearță, mare cu' Bulgarii ; vor ceva pe râul Maritza şi refuză să semneze pacea. «Se va, sfârși şi fără ei», adaogă Horstmann.— 'Toate aceste informaţiuni îmi dau un fior prin spate. Pacea noastră se lungeşte, se lungeşte, 
2/15 Aprilie. — Pe cine n'am văzuţ oare astăzi ? —. Pe Horstmann, care regulează o mulţime de chestiuni pendinte;—pe amiralul: Bălescu, care mi-aduce ştirea, bună a întoarcerei vasului «Regele Carol» şi una mai pu- țin bună : că toată coasta dela Sulina la Odessa trece sub comanda Austriacilor ;—pe Hranilovici, care mă felicită, cu laude, pentru Basarabia;—pe consulul von Peters, care ar vrea să se sfârşească şi face apel la mine contra încetinelei delegaților : «Ar vrea să termine ca. să pună capăt odată la toate propunerile care plouă». Bunul Pe- 

ters adaogă: «Dacă un Ungur urmează lui Czernim, va, 
fi mult mai greu». — Ledebur crede că scrisoarea, atri- buită Impăratului trebue să fie compusă din mai multe cuvinte familiare pe care Împăratul sau Impărăteasa le vor fi scris, fără băgare de seamă,  Bourbonului din 
Franţa. 
      les! Mais, îl y a encore une complication: les 'Tures sonţ,. en grand querelle avec les Bulgares; ils veulent quelque chose sur la Maritza et refusent de signer la, paix. <On finiva sans eux» — ajouta leg&rement mon ami. Tous ces renseignements me donnent froid dans le dos. Notre paix qui traîne, qui traîne! 

2/15 avril, — Qui n'ai-je pas: vu aujourd'hii ? Horst- mann, qui regle une foule de questions pendantes ; amiral Baleseu, qui mvapporte la bonne nouvelle du retour du «Re- gele Carol» et la moins bonne que tout le liitoral de Sulina â Odessa passe sur le commandement des Autrichiens; Hra- nilovici, qui me fâlicita trâs 6logieusement 'pââr la Bessara- bie; le consul von Peters, qui veut en finir et'en appelle ă moi des lenteurs des d6l6guâs : «il veut en finir pour couper court ă toutes les propositions qui pleuvent». Le bon Peters ajoute: «Si cest un Hongrois qui suecăde ă Czernin, ce sera plus dur». — Et Ledebour, qui eroiţ que la lâttre atiribuse â YEmpereur doit âtre arrangte sur plusieurs mots familiers que lEmpereur ou PImpâratrice auronţ negligemment 66rits au Bourbon de France. - Da
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„Se anunţă oficial demisiunea lui Czernin, dată eri. 
Gazetele “dau textul faimoasei scrisori, Făcută din 
crâmpeie şi bucăţi, sau scrisă astfel că, Czernin, care dea- 
bea suportase amnistia acordată Cehilor şi pe care nuo 
atlase decât atunci câna Seidler o anunţase: în Reichsrat,. 
r'a putut desigur să tolereze ca Împăratul să scrie fără 
ştirea, lui astfel de scrisori. Aceste informaţii -sunt date 
de Peters. 'Toţi cei pe cari i-am văzuţ regretă această re-- 
tragere. Se vorbeşte de Mensdorf, Szeczeny, Tisza, An-: 
drassy. 

— Colonelul Hass are pretenţiunea ca să dau 20 mii 
de vagoane din Basarabia, Ii răspund că aceasta este ex- clus, peste putinţă. Convenim să ne înțelegem cu Au- 
striacii şi cu Bulgarii pentru a nu face concurenţă în 
Basarabia și pentru a nu le menţine la, preţurile nebune. 
de azi. 

___—ba5ore la Feldmareșalul. Vorbim timp de 2 ore.. 
Tot frica de Brătianu şi rapoartele că Regina «urăşte» 
pe Germani, Imi reproşează că am dat prea mult Aus- 
triaeilor. Dar se miră aflând că Kiihlmann ma, împins. 
să cedez. Mă întreabă dacă voim să păstrăm toată Ba- 

  

„__ On annonee officiellement la d6mission offerte hier par Czernin. Les journaux donnent le texte de la fameuse lettre.. Faite de bribes et de morceaux ou crite telle quelle, 
Czernin, qui avaiţ d6jă mal supporte la fameuse amnistie ac- cordâd aux 'Teheques et qu'il n'a apprise que lorsque Seid- ler Pa annonese au Reichsrath, ma pu  &videmment tol&rer que l'Empereur 6crive ă son insu de pareils missiveg. Ces. 
xenseignements sont donnâs par Peters, 

Tout le monde que j'ai vu dâplore cette retraite, 
On parle de Mensdort, de Szeczen, de Tisza, d'Andrassy. — Le colonel Hass a la prâtention que je donne 29.000 wa- gons de Bessarabie. Je lui dis que cest exclu et impossible, Nous convenons arranger avec les Autrichiens et les Bul- gares pour ne pas se faire concurrence en Bessarabie et ne: “pas les maintenir aux prix fous oh ils sonţ. 
— A 5 h. chez le Feldmarechal. Nous causons deux heures durant. 'Toujours la peur de Bratianu et les rapporis que la Reine «hait» les Allemands. Il me reproche d'avoir trop donne aux Autrichiens. II est 6tonn6 dapprendre que Kiihl- mann m'a engag6 de câder, Il me demande si nous voulons.
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sarabia, (li vorbesc de prstenţiunile: eventuale ale Aus! triei asupra Hotinului. «Nu trebue să-l daţi decât dacă vi se înapoiază ceva în România». — Regretă: pe Czer- ni şi blamează pe Impăratul Carol, care nu face decâţ Prostii : «Totdeauna e aşa când domină femeile». 
— La 7 ore conferinţă cu Hei] şi experţii săi pentru șantierul dela Giurgiu. Intreb lămurit : Şi nu mai cereţi nimic la Brăila ? — Nu, mi se răspunde; vom interesa numai capital german în şantierele lui Fernik, — Hell ină felicită călduros de asemenea Şi îmi spune cât a fost de neliniştit când i Sa anunţat la miezul nopţei moartea mea, subită. (Intwadevăr, la 8 Aprilie se anunţase de pretutindeni că murisem subit, deci asasinat). 3/16 Aprilie. __ 'Toate informaţiile concordă să dove- dească că manoperile antidinastice Carp-Lupu-Golescu- Ciorăneanu au puţin şi aprobarea Germanilor. Horst- mann el însuşi e un indiciu a] acestui lucru, căci, —— zice Brănişteanu—a reflectat totdeauna părerea, şefilor săi, Beldiman de asemenea, se agită la Berlin. Un articol al 

    

-garder toute la Bessarabie; je lui parle des prâtentions de YAutriche eventuellement sur Hotin: «Il ne fauţ le donner *gue si on vous rend quelque chose en Roumanie». Il regrette Czernin et blâme PEmpereur Charles qui ne fait que des “bâtises: «c'est toujours comme cela, quand les femmes do- minenty. 

A 7 h. confârenee avec Hell et ses experis pour le chan- “tier de Giurgiu. Je pose nettement: «Et vous ne demandez plus rien ă Brailay?.— «Non, me fut-il r&pondu; nous iritâres- serons seulement le capital allemand dans les chantiers de „Fernik». — Hell me fâlicite ehaudement aussi, eţ me dit son inquistude quand, au milieu de la nuit, on a annonc6 ma “mort subite. “ 
Effectivement, le 26/8 avril on avait. de partout annoneă “que j'&tais mort subitement, done assassin, - 3/16 avril. — 'Tous les venseignements coneordent pour prouver que les manoeuvres antidynastiques Carp-Lupu-Go- leseu-Cioraneanu ont quelque peu Papprobation des Alle- mands. Horstmann lui-mâme en est un indice, car, dit Bra- misteanu, il a toujours reflâts Vopinion de ses ehefs. Beldi- man agite aussi â Berlin, "Un article de Reventlov eoun-
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lui Reventlow contra Regelui şi pe care cenzura n'a dat 
voie să fie reprodus de presa locală, a fost tradus de 
Beldiman junior, litografiat la Ministerul de Război şi 
răspândit prin grija lui Ciorăneanu. Cenzura, în sfâr- 
şit, nu dă voie să se vorbească de Rege. Chiar telegrama 
trimisă din Basarabia n'a putut fi reprodusă de jur- 
nale, 

Cum am la masă pe Horstmann şi d-l de Hoetseh, 
profit de aceasta ca să le declar că regret patronajul a- 
cordat acestei campanii. Nu intră în nota demnă a unei 
ţări ca, Germania ca, după ce a tratat cu Regele Ferdi- 
nand, să vrea acum să-l detroneze; aceasta ar fi să se 
încurajeze Wilson, care nu vrea să facă pace cu Germa- 
nia, decât dacă poporul ei goneşte pe Hohenzollern; să 
ştie că va fi război civil în România, căci majoritatea ţă- 
rei nu e după cum se crede; că dacă se doreşte retragerea 
mea, e uşor, dar dacă rămân, nu trebuese încurajați acei 
care îmi pun bețe în roate. — Horstmann a desaprobat 
uşor pe Carp; Hoetsch n'a, spus nimie, 

— Aflu că Czernin girează încă afacerile şi că Pal- 
lavicini a fost chemat dela Constantinopol. — Burian 
  
tre le Roi et que la censure n'a pas laiss6 reproduire par la: 
presse locale, a €t6 traduit par Beldiman juntor, multipli ă 
la pierre au ministăre de la guerre et repandu par les soins 
de Cioraneanu. La censure enfin ne laisse pas parler du 
Roi, jusagwau tâl&gramme envoy6 ă la Bessarabie que les 
journaux n'ont pu reproduire. (Branisteanu). 

Comme j'ai ă dâjeuner Horstmann. et Mr. de Hoetsch, j'en 
profite pour leur dâclarer que je regrette le patronage ac- 
cordâ ă cette campagne. Il n'est pas dans la note digne d'un 
pays comme l'Allemange, qui ayant traite avec le Roi Ferdi- 
nand, ne peut maitenant vouloir le dâtrâner ; que ce serait 
encourager le Wilson qui ne veut faire la paix avee Il'Alle- 
magne que si son peuple chasse son Hohenzollern; qu'ils sa- 
chent que ce serait la guerre civile en Roumanie, car la ma- 
jorit€ du pays n'est pas comme la croient ces Messieurs ; 
que si on veut que je me retire, c'est facile: mais si je reste. 
il ne faut pas qu'on encou.age ceux qui me jettent des bâ- 
tons dans les roues. Horstmann a legerement blam6 Carp ; Hoetsch n'a rien ait. 

J'apprends que Czernin continue de gârer et que Pajla- “icini a 6t€ appelt de Constantinople,



NOTE POLITICE — 1918 AT! 

la, succesiunea, lui Czernin. Se pare că amândoi vor veni la Bucureşti ca, să termine tratatul de pace, 
— Ledebur îmi spune că a crezut, în totdeauna: sau că scrisoarea Impăratului e făcută din extracte şi din convorbiri, sau, ceeace e mai grav, că cineva a, făcut a- ceastă scrisoare pe care Împăratul a iscălit-o. E] dă atâta importanţă lucrului, încât crede «că e aproape o chestiune 'de schimbare de Suveran». 
— Carp a fost azi dimineaţă la Oscar Kiriaceseu : «S'a sfârşit; Regele va, fi detronat; prinţul Ioachim de Prusia e urmaşul lui şi se va, face o pace germană, în locul păcei austriace care s'a proectat». Colonelul Kontz, care se ailă la mine, e în curenţ cu aceasta. Dealtfel a- ceste vorbe umblă prin tot oraşul. D-na Candiano, spe- riată, vine dela Ploeşti ; Nazarie răspândeşte aceleaşi vorbe, cu suplimentul că ni se înapoiază Dobrogea şi graniţele "Transilvaniei ! Aceste nebunii sunt repetate țăranilor. Mulţi oameni se tem de un război civil. — Mirceseu a auzit pe Mareşal spunându-i : Mi-e frică de o revoluţie pe care ar face-o Brătianu în Moldova ŞI a- tunei tot noi vom fi siliți să intervenim. 

— Burian prena la succession de Czernin. I] semble que les deux voni arriver ă Bucarest pour terminer le traite "de paix. 
Ledebur me diţ qu'il a toujours cousider6 ou bien que la lettre de YEmpereur est faite dextraits et de conversa- tions, ou, ce qui est plus grave, que quelqwun a fait cetta lettre que l'Empereur a signâe. Il donne une telle importane ă la chose qu'il eroiţ «que c'est presque une question de main- tien du Souverain». 
— Carp a 6t6 ce matin chez Osear Kiriacescu: «C'est îini ; le Roi va âtre d6trOn6; le prince Ioachim de Prusse est son suecesseur et Pon fera une paix allemande, au lieu de la paix autrichienne qu'on a projetâe!» 
Le colonel Kontz, qui est chez moi, est mis au eouranț. D'ailleurs la ville est pleine de ces propos. 'M-me Candiano, etîrayee, arrive de Ploesti: Nazarie propage les mâmes pro- pos avec le supplement; «..et Pon nous rend la Dobrogea et. les limites de Transylvanie!». Ces folies sont râpâtâes â tous les paysans, Beaucoup de gens redoutent une guerre civile. Mircescu a entendu le Marâchal lui dire: «J'ai peur d'une r&volution que Bratianu feraiţ en Moldavie et alora c'est encore nous qui serions obligâs d'intervenir».
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— Primesc telegramă dela Hârjeu, care îmi spune 
că Regele n'a primit încă demisiunea lui Presau, cu toată 
insistența sa. Fără îndoială Brătianu continuă să gu- 
verneze din culise. Scriu lui Hârjeu şi-l însăroinez să 
predea Regelui demisia ea. 

4/17 Aprilie. — Presa germană nu se sfieşte să spue 
adevărul iImpăratului Carol, şi «Frankfurter-Zeitung» 
lasă lămurit să, se vadă că niciun ministru nu poate să 
primească ca un suveran «impulsiv» să se agite d'asu- 
pra capului lui. . 

— Horstmanm crede că Czernin va reveni peste pu- 
ţin la putere. Faptul că Burian păstrează finanţele îm- 
preună cu externele, într'un moment când ministrul afa- 
cerilor străine are atâta, de făcut, înseamnă că nu e decât 
provizoriu la. Ball-Platz. Laudă pe Czernin ; niciodată 
Austria n'a avut un om ca el: decis, clar, vorbind su- 
veranului său ca oricărui alt om şi de o elocință popu- 
lară care câştigă publicul şi care place massei poporu- 
lui, «nu ca, discursurile doctorale ale lui Herfling». 

Dela acelaş : Kiihlmann rămâne la putere, mai tare 
ca totdeauna. Va veni săptămâna viitoare, afară daca 

  

—- Recois tâlegrame de Herjeu qui me dit que le Roi n'a 
pas encore accepte la demission de Presan, malgr6 son in- 
sistance. C'est dâcidement Bratianu qui continue de gou- 
verner de la coulisse. J'tcris & Herjeu et je le charge de re- 
mettre au Roi mai demission. 

4/1 avril, — On ne se gâne pas dans la presse allemande 
pour servir des vârites A l'Empereur Charles et la «Frank: 
furter Zeitung» laisse clairement entrevoir awaucun mi- 
nistre ne peut accepter qwun monarque «impulsif» s'agite 
dans son dos, 

Horstmann pense qua Czernin va revenir au pouvoir sous 
peu. Le fait que Burian garde les finances avec les affaires 
Strangtres â Pheure oi le ministre des afiaires €trangtres 
a tout ă faire, indique qu'il n'est que provisoirement au Ball- 
platz. Eloge de Czernin: jamais PAutriche n'a eu un homme 
comme lui: decid, eclair, parlant ă son Souverain comme â 
feut autre homme et d'une 6loquence populaire qui empoigne 
son public et qui plait ă la masse, «pas comme les diseours 
doetoraux de Herfling». 

, 
Du mâme : Kiihlmann reste au pouvoir, plus en selle que
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Austria nu va fi reprezentată numai prin  Mittag şi (Gratz, 
| — Intrevedere cu Praschma şi Mayer privitor la cele 10 mii vagoane de predat din Basarabia, care acum s'au făcut 12.500. Bi mărturisese că e nevoie absolută şi că în Austria populaţiunea, mare decât 150 grame de făină, de porumb. Eu cer o simplă declaraţie, anume că populaţia ținutului ocupat a păstrat ce-i trebue ca să ş- Jungă până la recoltă; dar ei refuză, căci nu recunose nici-o obligaţie faţă de populaţie, cât timp la, ei le lip- seşte totul. 'Trebue fără îndoială să ne gândim că peste puţin, cu toate ce dăm în Basarabia, va trebui încă. să căutăm ceva şi pentru aici. Dumnezeu să ne ferească, de o recoltă proastă anul acesta ! 

— Prin von Peters trimit o scrisoare lui Czernin spre a-i exprima simpatia, mea şi regretul de a-l vedea 
retrăgându-se, 

— Comunie lui Tultf, prin 'Tzigara, două articole. 
din care unul din «Vossische Zeitung», ostile Regelui şi 
care au fost traduse în româneşte şi răspândite în plie 
oficial al Ministerului de Interne. 

    

jamais. Il viendra la semaine prochaine ă moins que LAu- triche ne se fasse representer que par Mittag et Gratz. — Emtrevne avec Praschma. et Mayer, au sujet, des 10.000 wasgons ă livrer de Bessarabie qui sont devenus 192.500. [is avouent qu'il y a besoin absolu' et quen YAutriche la population a 1%) gr. de farine de mais, Je demande une 
simple dâclaration, ă savoir que la population du territoire oecup6 a gard de quoi aller jusawa, la recolte; ils re- fusent, car ils ne se reconnaissent, aucune obligation vis-ă- vis de la population quand chez eux on manque de tout. Il faut certainement penser que sous peu, malgr6 ce que nous donnons en Bessarabie, î] Y aura encore ă chercher quelque chose pour îci ausşi, Et, que Dieu nous prâserve d'une mau- vaise râcolte cette annse! 

J'envoie par von Peters une lettre ă Czernin pour lui ex- primer ma sympathie et le regret de le voir se retirer, — Par Tzigara je fais tenir â Tilt? deux articles, dont un de la «Vossisehe Zeitung», hostiles au Roi et qui ont 6ț6 traduits en roumain et repandus sous enveloppe officielle “du ministere de Pintârieuy,
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— Colonelul Anton Vasilescu, pe care Pam ataşat li 
cabinetul meu, ne dă la masă câteva specimene de ceeace 
gândeşte armata, despre Presan. Adevăratul şef de Stat- 
Major era tânărul Antonesou, ofiţer inteligent, dar aro- 
Sant, cu generalii ca un lucheu, Presan se pretindea «al 
doilea, Rege» al României. EI a fost un terorist grozav, 
dar prin sugestiunea Francezilor, cari stabiliseră siste- 
mul fişelor. Atotputernicul colonel Ioanid, ofiţer pe ju- 
mătate reformat, apoi reactivat şi care a câştigat două 
grade la Marele Cartier — a, traficat cu mutările şi îna- 
intările într'un mod spăimântător. La. minele dela Asău, 
Ioanid, inginerul Gapriel şi un altul au câştigat fiecare 
câte 1 milion şi jum. Dar se vor găsi 7000 de mobilizări 
pe loc! 

'5/18 şi 6/19 Aprilie. — Noaptea aceasta la 2 jum. di- 
mineaţa, primesc comunicare dela Hârjeu că a prezin- 
tat la 12 noaptea scrisoarea mea, Regelui şi că mi sa dat 
deplină satisfaeţie. Deci Presan e definitiv înlătura şi 
Christescu numit la Marele Cartier, 

Regele trebue să fie foarte neliniştit, căci mă, roagă 

  

Le colonel Vasileseu Anton, que j'ai attach ă mon ca- 
hinet, nous donne ă dîner quelques spâcimens de ce que pense 
Varmâe sur le compte de Presan. Le veritable chef d'Etat 
Major &tait le jeune Antonescu (fils de la. femme de feu co- 
lonel Baranga), officier intelligent, mais arrogant; avec les: 
gen6raux comme un laquais. Presan s'est pretendu «al doilea 
Rege al României». Il a âtâ6 un terroriste affreux, mais est 
ă la suggestion des Frangais qui avaient €tabli le systeme: 
des fiches. Le toutpuissanţ colonel Ioanid — officier quasi- 
v6formă, reactivă et qui a gagn6 deux grades au Grand 
Quartier — a trafigu6 des dâplacemenis et des grades d'une 
facon effroyable. Aux mines d'Asău, Ioanid, Pingânieur Ga- 
priel et un autre ont gagnâ ehacun un million et demie. — 
Mais on trouvera. 7000. mobilisation sur place! 

5/18 et 6/19 avril. — Cette nuit, 4 3 h. et demie du matin, 
je regois communication de Herjeu qu'il a prâsent6 ă minut 
„na lettre au Roi et que pleine satisfaction m'a 6t6 donnee. 
Donc Presan est dâfinitivement dehors et Chrisiescu est. 
nommsâ au Grand Quartier. 

Le Roi doit âtre tres inquiet, car il me prie de veni de:
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să viu îndată la, Iaşi, spre a discuta asupra, situaţiei. Imi anunţ sosirea, însă pentru Duminică, 
— Cu prilejul unei convenţiuni pentru legătura te- legrafelor noastre, Germanii pun chestiunea, telegrafiei fără fir, a cărei suprimare o cer. O iau înainte şi arăt textul depeşei mele prin care interzic ca pe _vii- tor legaţiunile străine să poată telegrafia cifrat. Con. stat mai târziu că Hârjeu nu executase, «fiindcă miniştrii prezenţi la Iaşi nu găsesc formula, de notificare către legaţiuni». — Această afacere e foarte supărătoare şi mă face să văd că chiar miniştrilor noştri le lipseşte nota politică impusă de evenimente. 
— Discuţiunea învoielei privitor la cele 10 mii de vagoane de luat în Basarabia, acum 12.500, e lungă şi 

spinoasă. Ni se spune : Se moare de foame în Austria; vom lua până la ultima măsură toţ ce se poate lua. Şi cum în România grâul e 3.800 lei şi în Basarabia 8000 
lei, noi plătim diferenţa ! 

— Intrevedere lungă cu d-I Hacke dela « Vossische Zeitung». Sub pretext de reportaj asupra Unirei dela 
      

suite ă Iassy causer de la situation. J'annonee mon arrivâe seulement pour dimanche. 
— A Voceasion d'une convention pour la liaison de nos telegraphes, les Allemands posent la question de nos t6l6- graphies saus fil. Ils en demandent la suppression. Je prends les devants et je montre le texte de mon telegrame par le- quel jinterdis que dorânavant les legations 6trangăres puis- sent t6l6graphier chiffrâ. Je constate par la suite que Herjeu, toujours lent, nexâcute pas, parce que «les ministres prâ- sents ă Iassy ne trouvent pas la formule de notification aux legations». Toute cette affaire est grosse d'ennuis et Je con- state encore combien nos ministres n'ont pas la note poli- tique que les &venements imposent. 
— La discussion de Yarrangement au sujet des 10.000 wa- zons ă prendre en Bessarabie eţ qui sont devenus 12.500, est longue et &pineuse. On nous dit carrâment: on meurt de faim en Autriche; on Y recoit 150 gr. de farine mais; nous prendrons jusquw'ă extrâme mesure tout ce qu'on peut pren- dre. Et comme en Roumanie le bl estă 3.890 lei et en Bes- sarabie â 8.000 lei, c'est nous qui payons la diffârence, — Longue entrevue ave. Mr. Hacke de la « Vossische- Zeitung». Sous prâtexte de reportage concernant surtout Paa-
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Chişinău, îi vorbesc de toată situaţia, politică. Am văzut o 
telegramă prin care găzetarul informează gazeta sa, că 
pe nedrept se învimueşte Regele Ferdinand, care ca Suve- 
san constituțional nu putea face decât ce decisese parti- 
dul hberal întreg, plus jumătate din cel conservator, deci 
4 din bumea activă a, politicei româneşti. 

— Foarte interesantă convorbirea mea cu d-i von 
Harhalk, prezidentul Academiei din Berlin, un familiar 
al Impăratului. Prin locot. Dietz, Tzigara aflase că 
Harnak văzuse pe Carp care se năpustise asupra Re 
gelui şi mai ales asupra mea. Am arătat profesorului 
motivele pentru cari susţineam Dinastia, — şi le găsea, 
excelente, — şi Pam întrebat dacă crede în putinţa unei 
uniuni personale cu unul din Impărați. — <Utopie cu- 
rată», îmi spune el. — Nu mi-a fost greu atunci să-i do- 
vedesc că ar fi o nebunie să reîncepem cu un necunos- 
cut. — Asupra Reginei : frumoasă femeie !... 

Am vorbit de program, de nevoia de a ne cunoaşte, 
de a nu mai făce politică ascunsă ca şi când am avea 
alianțe ruşinoase, ete. — Ne despărţim în mod cordial şi 
  

complissement de Punion ă Kisinau, je lui parle de toute ia 
situațion politique et jai vu un t6legramme par lequel le 

„dournaliste informe son journal qwon a tort d'accuser le Roi 
Ferdinand qui, en Souverain constitutionnel, ne pouvait faire 
que ce qwavait decide le parti liberal entier, plus la moitic du 
parti conservateur, donc les trois quarts du.monde agissant 
de la politique roumaine. 

— 'Trâs interessante ma conversation avec Mr. von Har- 
nak, le prâsident de PAcadâmie de Berlin, un familier de 
lEmpercur. Par le lientenant Dietz, Tzigara avait piste que 
Harnak avait vu Carp, qui avait chargâ â fond de train sur 
le Roi et surtout sur moi. J'ai expliqu6 au professeur les rai- 
sons pour lesquels je soutenais la dynastie, — i] les trou- 
vait excellents — ef lui ai demand sil croit ă la possibilite 
d'une union personnelle avee Pun des Empereurs. «Pure uto- 
pie», me dit-il. Je mai pas de peine alors ă lui prouver que 
recommancer avec un inconnu serait folie. Sur la Reina: 
Jolie femme... 

Nous avons parl6 programme, nâcessit6 de nous con- 
imaître, de nous frequenter, de ne plus faire de la politique 
cache comme si on avait. des alliances honteuses, ete. Nous 
nous sâparons tr&s cordialement et Jai appris le lendemain
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a «ioua, zi am aflat prin Tzigara că profesorul în convor= 
birile sale se şi servea de argumentele mele, 

— Horstmann: în timpul unei scurte vizite, îmi co- munică că Kiihlmann soseşte în curând şi că a, însărei- nat să-mi anunţe că nu-i. nimie schimbat în politica. 
noastră. Deci chestiunea antidinastică e din nou înmor- mântată, 

17/20 Aprilie. — De acord cu Arion, care împreună 
cu mine semnează, telegrama, anunţ pe Hârjeu că nu este. 
formulă de căutat; că Cartierul General trebue pur şi 
simplu să comunice că, până la noi ordine, nu se mai pot. 
primi telegrame cifrate, 

Am avut cu căpitanul Deckerţ diseuţiune lungă asu- 
pra acestei telegrafii fără fir. Ei cer ca, şi noi să nu mai 
cifrăm; îi răspund că este contrariu drepturilor noastre de suveranitate. El insinuiază că ofiţerul de legătură. 
ar putea fi autorizat să vadă depeşile; mă opun la a-. 
ceasta în mod formal. 

8/21 Aprilie. Jași.—Deabia sosit-—lume la gară; câţi- 
va colegi mă aşteptau,—mă duc la Mitropolie unde se 

  

  

Y 

par Tzigara que le professeur dans ses conversations faisait- dejă €tat de mes arguments. 
— Horstmann, au cours d'une courte visite, me Gommu- nique que Kiihlmann va prochainement arriver et qu'il se: charge de m'annoncer qu'il n'y a rien de chang dans notre. 'pulitique. Done, la question anti-dynastique est de nouveau 

enterre. 

1/20 avril. — D'accord avec Arion, qui signe avec moi le. tElegramme, jannonee â Herjeu qu'il n'y a pas de formule 
ă chercher ; que le Quartier Gânâra] doit simplement commu- niquer que jusquw'ă nouvel ordre il ne peut pas âtre accepte. de telâgramme chiffrg, 

— J'ai avee le capitaine Deckert une longue discussion au sujet de cette t6l&graphie sans fil. [1 demande que nous aussi nous cessions de chiffrer; je lui r&ponds que c'est con- traire ă nos droits de souverainetă. Il insinue que Loffioier: de liaison pourrait âtre autoris6 ă voir les depâehes; je m'y 
cppose carrâmenț. 

8/21 avril. — Iassy. — A peine arriv6&— monde ă la gare:. quelques collegues m'attendaient plus tard — je vais â la M6-.
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face un parastas pentru cei 300 medici şi farmacişti că- 
zuţi în război. Cifra aceasta arată gravitatea epidemii- 
lor suferite. Mâine aceiaşi ceremonie la Sinagogă. 

— Regele mă primeşte la 11 jum. Mă face să citese 
an pro-memoria asupra modului său de a interpreta eve- 
nimentele. Semn de încredere. In cursul convorbirei lasă 
să se întrevadă că-și dă bine seama că soarta Dinastiei 
e legată de soarta guvernului meu. Cum, în memoriul 
său, vorbeşte de scrisoarea, lui Ozernin, îmi spune că a 
cerut această scrisoare lui Lupescu şi că Lupescu nu i-a 
dat-o încă, 

Dau seama de acţiunea mea la Bucureşti. In pri- 
vinţa lui Brătianu, Regele e convins că nu e nimic de 
temut din partea liberalilor, dar totul din a lui Ave- 
rescu. Argetoianu va reveni la dv., dar nu mai trebue 
să-l primiţi. D-ra Lili Fălcoianu trebue să servească, de 
legătură între Germani şi Averescu (Vezi pro-memoria) : 
ea a venit să împace pe Regina cu Averescu. 

— Pun pe Rege în curent cu chestiunea telegrafu- 
lui fără fir, pentru ca nu pe neaşteptate să aibă loc 

tropole ou on câlăbre un parastas en Phonneur des 300 me- 
decins et pharmaciens tombes pendant la guerre. Le chiiffue 
temoigne de la gravit& des €pidemies subies. Demain cârâ- 
monie analogue ă la Sinagogue. | 

— Le Roi me regoit ă 11 h. et demie. Îl me recoit en me 
„faisant lire un pro-memoria sur sa facon d'interprâter les 
6venements, Marqgue de eonfiance. II laisse entrevoir 
„dans le cours de la conversation qu'il se rend .bien compte 
que le sort de la dynastie est li€ au sort de mon gouverne- 
ment. Comme dans sont aide-mâmoire îl fait allusion ă la 
lettre de Czernin, il me dit avoi» râclam$ cette Jettre â Lu- 
pescu et que Lupescu ne la lui a pas remise. Je rends compte 

„de mon action ă Bucarest. Au sujet de Faction de Bratianu, 
le Roi est coinvaineu qu'il n'y a rien â craindre des libâraux, 
mais tout d'Averescu, Argetoianu vous reviendra, mais 
que vous ne devez pas recevoir.. Lilly Falcoianu doit 
servir de trait d'union entre les Allemands et Averescu (voir 
le pro-memoria): elle est venue reconcilier la Reine avec A- 
vereseu. Je le mets au courant de la question de la tâl&graphi»
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vre-un demers al miniştrilor gtrăini, — Regele mă în- Ştiinţează că trebue să decoreze pe Psicha, Filodor (dela Atena) fiind şi el decorat, Nu fac nici o obiec- țiune. (Aceasta dovedeşte cât i se pare situaţia de deli- cată). Dealtfel am avuţ grija să o fac cunoscut, în tre- cere Germanilor, ca să ştie că a fost consimţimânt, din 
partea mea. 

— La 4 ore depeşă neliniştită dela Mireescu, de oare- ce Mackensen. protestase energic, împotriva întrebuinţă- rei de către Italia a T. F. F. cu cifră. Lămurese cazul şi menţin pentru noi dreptul de cifrare pentru serviciul de Stat. 
— Consiliu d6 miniştri la 5 ore. Pun pe miniştri în curent cu ce se petrece şi atrag atenţia lor asupra, abso- lutei supravegheri ce au de exercitat, 
9/22 Aprilie, — Iaşi. —Q delegaţie a preoţilor din Ba- sarabia : ei se tem să nu se despoaie parohiile lor de pământurile ce au — destul de întinse, — câteodată 60— 80 dessetine. Ti liniştese, Asupra bunurilor mânăstirilor ei au 25% pentru şcoli ; le este frică de o secularizare ȘI, dacă nu-i decât expropriere, ei propun ca Asupra, ren- 
III 

sans fil pour guiil n'y ait pas, par  surprise,  demarehe des ministres Strangers, Le Roi m'annonce qu'il doit dâcorer Psyeha, Filodor ayant 6t6 anssi dâcorâ. Je dis qu'il n'y a au- cune objection de ma part. (Cela prouve combien la situation lui paraîtţ sensible!) J'ai eu soin d'ailleurs de Pannoncer, en passant, aux Allemanas, pour qu'ils sachent qu'il y a eu con- sentement de ma part, 
A 4 h. depâche inquitte de Mirceseu, Mackensen ayant protest €nergiquemenţ contre !emploi par Pltalie de la t6 legraphie sans fil avee chifire. Jexpligue le cas et je main- tiens pour nous le droit de chiffrer pour notre service dWEtat. — Conseil ministres 5 h. Je mets les ministres au cou- rant, de ce qui se passe et Jattire leur attention sur s'absolue surveillance ă exercer 
9/22 avril.— Iassy.— Une del&gation de prâtres de Bessa- rabie : ils craignent qu'on ne d&pouille les paroisses de leur terres—assez tendues—quelques fois 60—80 dâsâtines. Je les rassure. Sur les biens des couvents ils ont un 95% de revenus Pour les 6coles ; ils rdoutent “une s6cularisation, et s'i] n'y a 
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tei constituite în schimbul exproprierei, să li se rezerve 
această parte : sunt de acord, afară dacă, şcolile nu tree 
cu totul pe seama Statului! Invoirile lor financiare, 
azi în fiinţă, nu vor fi turburate. 

— Stere îmi spune că Stirbey i-a cerut sfatul dacă, 
ca, să -uşureze situaţiunea Regelui, n'ar face bine să se 
expatrieze. Sunt pentru afirmativă; Stere sperând în 
sprijinul lui, e pentru răspuns negativ. 

— Inculeţ şi Ciugureanu, numiţi miniştri fără por- 
tofoliu, ca Basarabeni, depun jurământul. Stere insis- 
tase ca să depue jurământul în formele religioase obici- 
nuite: «trebue să, se plece, căci sunt împuşcă-în-lună/!». 

— Psycha (care n'a iscălit mai târziu o protestare 
a legaţiunilor pentru interzicerea T. F. F.), vine să mă 
felicite pentru Basarabia. Curtenitor şi neutru. 

— Un delegat special al Ucrainei este acreditat pe 
lângă guvern, nu pe lângă Rege. Scrisorile lui sunt 
pentru Prezidentul consiliului. E un domn Gologan, 
rece şi înţepat, dar corect, care nu ştie decât  ruseşte. 
Ii spun că-l primese bucuros ca agent oficios ; dar pen- 
  

qu'expropriation, ils proposent que sur la rente â constituer 
en 6change de Pexpropriation, on leur râserve cette part: 
jaecorde, 4 moins que les 6coles ne passent enti&rement ă la 
charge de IEtat. Je m'engasge â ne pas troubler leurs arran- 
gements financiers existants. 

— Stere me confie que Stirbey lui a demandă consei] si, 
pour soulager la situation du Roi, il ne ferait pas bien de 
s'expatrier. Je-tiens pour Paffirmative ; Stere, comptant sur 
son concours, est, pour la nâgative. 

— Inculetz et Ciugureanu, nommâs ministres sans porte- 
feuille en tant que Bessarabiens, prâtent serment, Stere avait 
insist pour qu'ils prâtassent ce serment dans les formes re- 
ligeuses habituelles: «trebuie să se plece că sunt împuşeă'n- 
lună !> 

— Psycha (qui n'a pas sign6 plus tard une protestation 
des legations ă cause de 'interdiction de la tâlegraphie sans 
fil) vient me fâliciter pour la Bessarabie. Aimable et neutre. 

— Un dâleguâ spâcial de Ukraine est accredit6 auprăs 
du gouvernement, non auprăs du Roi. Sa patente est pour le 
President du Conseil. C'est un monsieur Gologan, froid et 
pinc6, mais correct, qui ne sait que le russe. Je lui dis que 
je le recois volontiers comme agent officieux; pour âtre of-
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tru ca să fie oficial va trebue să fie acreditat, pe lângă 
Rege. In primul rând va căuta, să aibă material din ceea 
ce Ruşii au părăsit în Moldova. Vorbeşte de fron- tiere. Ii răspund îndată că ele sunţ naturale, dar că nu 
văd nici o greutate săle regulăm. — In sfârşit vorbeşte 
de reclamaţiunile ucrainiene : nu le cunosc, dar Ucra- 
menii pot fi siguri că vor fi trataţi ca toți. ceilalţi cetă- 
feni ai Basarabiei. Dar să nu se uite că dacă sunt 60000 
Ucrainieni, în Basarabia, sunt câteva sute de mii de Ro- 
mâna în Podoha, dealungul Nistrului, şi că conform, prin- 
cupiului naționalităților, putem să-i reclamăm ca Gom- 
Densaţie. — Imi remite două note. 

— La un Consiliu restrâns, la 4 ore, atrag din nou 
atenţiunea miniştrilor de Războiu, Justiţie şi Instruc- 
ție Publică asupra temerilor Regelui în chestiunile in- 
terne. 

— Regele mă chiamă pentru a doua vară astăzi, 
Inainte de a mă duce, Stere mă roagă să vorbesc cu 
Stirbey, căci i se pare că şi Regina, vrea să mă vadă. — 
Nimic deosebit în convorbirea mea cu M. Ş., afară de 
dorinţa «de a mă vedea înaintea plecărei mele». — In- 

  

ficiel, îl devra se faire acerâditer aupres du Roi. En premier 
lieu il va chercher ă avoir du matâriel sur ce que les Russes 
ont abandonn en Moldavie; îl cause de frontiăres: je lui r&- 
plique de suite qw'elles sont toutes naturelles, mais que je 

_mw'ai aucune difficult â les râgler; enfin îl reparle des reela- 
mations ukrainiennes: je le ignore, mais les Ukrainiens sont 
assures detre traites comme tous les autres citoyens de la 
Bessarabie, Mais qwon n'oublie pas que sil y a 60.000 Ukrai- 
niens en Bessarabie, îl y a que ques centaines de mille Rou- 
mins en Podolie, le long du Dniester et que, conform&ment 
aux principes des nationahtes, nous pouvons les  reclamer 
par compensation; il me remet deux notes. 

— Au Conseil restreint de 4 h, Jappelle encore une fois 
attention des ministres guerre, justice et înstruetion publi- 
que sur les inquiâtudes du Roi dans les affaires int&rieures, 

— Le Roi me fait demander pour la seconde fois dans la 
journâe; avant de m'y rendre, Stere me prie de causer avec 
Stirbey, car il a Pimpression que la Reine aussi veut me 
voir. Rien de saillant dans ihon entretien avec Sa Majeste, 
sauf dâsir «de me revoir avant mon depart». Il insiste sur 

31
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sistă asupra cazului Sturdza : graţierea vieţei, dar nici titlu, nici pensiune, Ar trebui să numească pentru câteva; Zile un comandant-şef, căci Christescu n'are gradul co- respunzător celorlalți — şi el, Regele, generalisim, nu poate semna punerea în acuzare : «e singurul motiv». S'a gândit la Coandă, ca la cel mai vechiu în grad (bă- „Duese că e o mică vexaţiune scornită de generalul Râm- niceanu). Mă refer la ce va, spune Hârjeu. 
In sfârşit eşind, Regele ţinându-mi lung, foarte lung mâna, mă conjură să nu părăsesc chestiunea, agra- Tă; principiul e votaţ : «Eu sunt acel care, după gro- zave discuţiuni în consiliul de miniştri, am găsit tor- -mula, care s'a votat. Argetoianu a lucrat mulţ timp pen- „tru ca prin abţineri să nu fie majoritate: a sfârşit prin a vota contra ; Mișu Cantacuzino a fost ce] mai cinstit ; păcat că e aşa, de prost». - 
— În momentul de a ieşi (7,45), o scrisoare a Re- ginei roagă pe Rege să mă înştiințeze că doreşte să mă vadă. Sunt condus de Stirbey. Vorbim în trăsură şi la Palat: aparențele sunt astfel în câţ totdeauna va fi acuzat că serveşte de trăsură de unire pentru Brătianu; 

le cas Sturdza: vie sauve, mais ni titre, ni pension; — il de- vrait nommer pour quelques jours un commandant en chef, «car Christescu n'a pas le grade correspondant aux autres et que lui, Roi, g&6n6ralissime, ne peut signer des mises en ac- cusation: «c'est le seul motif». 
Il a song6 ă Coanda comme le plus ancien en grade. (Je suppose que c'est une petite vexation inventte par le gântral Ramniceanu). Je men remeis ă ce que dira Herjeu. Enfin. en sortant, le Roi me tenant longuement, trăs longuement la main, m'adjure de ne pas abandonner la question agraire; qus le principe est vot; «C'est moi qui, apres des discus- sions terribles au. consei] des ministres, ai trouvâ la formule qu'on a votâe», «Argetoianu a longtemps travaill6 pour qne Par des abstentions il n'y ait pas le quorunm, il a fini par voten contre; Miche] Cantacuzâne a âtâ le plus honnâte ; “est dommage qu'il soit si bâte». ÎN 
Au moment de sortir, une lettre de la Reine prie le Roi de m'avertir quelle dâsire me voir. —. Stirbey m'emmene. Nous causons en voiture et au palais: les apparences sont telles que toujours on VPaccusera de servir de trait d'union
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dacă voiese să plece, va pleca împreună cu familia sa. „Îmi rezerv răspunsul (tot el spusese lui Stere că soarta dinastiei este în mâinile mele). In mod diseret mi-a insi- nuat că tăcuse un bun serviciu, îndepărtând intrigile A- verescu din jurul Reginei. 
—- Regina mă primeşte fiind în pat. Intradevăr e încă superbă. Ochii încă foarte pasionaţi şi adesea, u- mezi. Asupra lui Brătianu : «Nu m'am uitat la om; am avut în vedere numai partidul care mergea, cu proiectele mele ; proiectele mele s'au prăbuşit, o recunosc ; acum Brătianu îmi este indiferent». —Eu explic : Politica gre- sită nu cere sancțiuni ; dar hoțiile, înşelăciunile, cris mele înfăptuite, lipsa de pregătiri, acelea cer o sanc- iune. La enumerarea, tuturor acestora, Regina cu multă atenţiune : «S'au făcut mari greşeli». Regina îmi vor-: beşte dă Lilly Fălcoianu care i-a sugerat un voiaj în Englitera, — din partea cui? —; de Averescu, care are în complotul său pe fraţii Romalo,—un nume care mă miră, dar observasem că Alfons R. evitase să mă salute pe stradă. — Regina bănueşte pe fiii Carp.—Plee 
a 

peur Bratiano ; si je veux quiil parte, il s'en ira avec sa fa- mille. Je râserve ma râponse. (Le mâme avait dit â Stere que le sort de la dynastie est entre mes mains). Il-m'a dis- eretement insinu6 qu'il avait rendu service en €loignant les intrigues Averescu autour de la Reine. 
— La Reine me recoit au lit. Elle est encore vraiment superbe. Les yeux encore tres passionnâs eţ souvent mouil- l€s. Sur Bratiano: «Je n'ai pas regardă homme; j'ai eon- sid6r€ seulement le parti qui allait avee mes projets ; mes projets ont sombr6: je Je reconnais, Bratiano me devient îndiffârent». — J'explique: la politique fausse wappelle pas des sanctions; mais les vols, les tromperies, les crimes com- sis, le defaut de preparation: cela demande une sanction. A Venumeration de toutes ces articulations, la Reine tres atientive: «On a commis de grandes fautes!», La Reine me reparle de Lilly Falcoianu, qui lui a sugger6 un voyage en Angleterre — de la part de qui? —; de Averescu qui a dans son complot les Romalo — un nom qui m'âtonre, et j'a- vais remarqu6 que Alfons Romalo avait 6vit6 de me saluer dans la rue — elle soupgonne les fils Carp. Je pars ă 8h. 40, 
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la, $ şi 40, foarte prieteneşte recondus de Rege, care so- 
sise atunci. o 

— Fac, la 9 ore, decretele organice pentru Basa-- 
rabia. | | 

10/23 Aprilie. — Bucureşti, __ Intoarcere: Ploaie bună,. 
frumos tot lungul drumului. Câteva zile de întârziere. 
şi totul era compromis: 

— Plecând mi s'a, încredinţat din partea lui Saint-. 
Aulaire, Barclay, Fasciotti şi Vopicka o scrisoare de. 
protestare în afacerea T. F. F. O frază impertinentă : 
«li nu se îndoiesc că Excelenţa mea, îngrijorată să ga- 
ranțeze prerogrativele esenţiale ale Statului român. ». 
Răspund telegrafic. — Inainte de a pleca, însăreinasem 
pe Christescu, noul şet al Cartierului General, să ve-. 
gheze personal la executarea instrucţiunilor mele şi să cenzureze telegramele deschise al legaţiunilor. 

Mareşalul a făcut o vizită lui Carp, — care a fost: 
exploatată. Concediu ? — condoleanţe ? 

11/24 şi 12/25 Aprilie. — Lucru obişnuit, pe sărite, asu- 
pra tuturor lucrurilor şi cu tot felul de oameni, Petre. 
Missir vine să-şi ofere serviciile! Ar dori să fie ales la 
Bacău... 

  

res amicalement reconduit par le Roi, qui venait d'arriver.. 
Je fabrique ă 9 h. les decrets organiques pour la Bessarabie.. 

10/23 avril. — Bucarest, — Rentre. Bonne pluie, superba 
tout le long de la route. Quelques jours de retard et tout: 
6tait compromis, 

„— En partant on m'avait remis de la part de Saint-Au- laire, Barclay, Fasciotti et Wopicka une lettre de protesta- tion dans Paffaire de la tâlâgraphie sans fil. Une phrase - impertinente: «ils ne doutenț pas que mon Excellence, :sou- cieuse de garantir les prârogatives essentielles de PEtat rou- main». Je r&ponds tel&graphiquement. Avant de partir ya- 
vais charg6 Christescu, le nouveau chef du Quartier Gânâ- 
ral, de veiller personnellement ă l'exâcution de mes instruc- tions et de censurer. les tâlâgrammes, en clair des legationa. 

— Le Martchal a fait â Carp une visite. On la es- ploitâe. Cong6 ? Condolances ? 
11/24 et 12/25 avril, — 'Travail habituel, par heurts por-. tant sur tout et avec toutes sortes de sens, Pierre Missir: vient s'offrir! Il voudrait âtre 6lu ă Bacau...
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— Convenţiunile ajung spre sfârşit. Koerner şi “Gratz vin. să-mi vorbească de câteva greutăţi : de fapt Papiniu, după ordinul lui Arion, reluase puncte admise în consolidarea, unor drepturi. | 
Se anunţă sosirea, miniştrilor pentru Sâmbătă. In “sfârşit se va vedea şi încheerea, acestui tratat, 

_— Horstmann mă întreţine despre cenzură, «care trebue să mă substitue până la ratificare; foarte îndul- cită pentru «Steagul». - După ratificare, roagă să fie primit Kremnitz ca ofiţer de legătură pentru apărarea intereselor armatei de ocupaţie. | _ N Printre enormităţile pe care Germanii le propun, “e cererea de a admite agenţii de emigrare germane ca să funcţioneze la noi ! Koerner mărturiseşte ci naivi- tate că Lloydul din Hamburg şi alte linii au nevoie" de :oameni... 
| 

Ce este mai trist încă, sunt rechiziţiile până la epui- zare şi faptul că, cu toate ce dăm în Basarabia, popu- laţia nu va mai avea nimic în Iulie... şi poate şi mai curând. 
| | E 

Les eonventions touchent ă leur fin. Koerner et Gratz “viennent m'entreteriir „de guelgues difficultes : de fait Pa- piniu, sur ordre de Arion, avait vepris de points admis dans la consolidation 'de certăins droits ! On annonce Parrivte “des ministres pour samedi. Enfin on va en voir la fin. de ce traitâ. 
. Horstmann m'entretient de la censure «qui doit encore subsister jusqu'ă la ratification», — me dit-il; râs 6duleorâe pour le «Steagul». Aprâs la ratification, il prie d'accepter Kremnitz comme officier de liaison. pour mânager les în- terâts de larmâe d'occupation, | Parmi les sangrenuitâs que les Allemands proposent, ils nous demandenţ d'admetitre: les agences d'&migration ă]- lemandes â fonctionner chez nous! Koerner avoue naive- ment que le Lloyd de Hamburg et autre Lignes ont besoin de frât humain ! i | 

Le plus triste encore est qu'on râquisitionne Jusaw'ă “Spuisement' et. que, malgr& ce que nous donnons en Bessa- rabie, la population m'aura plus rien en juillet... et peut- Sire plus tât encore. DN 
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14/27 Aprilie. __ Buletinul german anunţă luarea înălțimilor dela, Kemell, cu 6500 prizonieri. D-l von Kriege consideră aceasta ca a] doilea act din marea dramă din Flandra. Se pare că poziţiunea dela Ypres: nu mai e de ţinut. Tot e] adaogă că Amiens era să cadă, dar 3 zile de ploaie cu potop au oprit operaţiile. — Conferinţă lungă cu conştiinciosul, dar grozav de pedantul Kriege. EI face tratatele, şi cu el e de luptat; Mi-a servit un menu în 8 articole, : 
Brătienii zăpăcese Parlamentul german, cu care Kiihlmann are greutăți, din cauză că Brătienii mau fost exilaji. Ei cunose sentimentele mele, dar pentru siguranţa Reichstagului -se cere de la mine 0 scrisoare, care va fi pecetluită, cum că mă oblig să-i dau în ju- decată, 

Tratamentele rele impuse prizonierilor şi celor inter- naţi provoacă deasemenea o mare excitare. Mi se dă un memoriu tipărit cu arătarea câtorva calăi. Peste despă- gubiri, se cer şi pedepse. Kriege îmi prezintă textul in- terpelărei adresată Cancelarului. 
a N II 

14/27 avril. — Le bulletin allemand annonce la prise des: hauteurs Kemmel avec capture de 6500 prisonniers. Mr. de Kriege considăre le fait d'armes comme «le second acte du grand drame des Flandres». [1 semble que la position d'Y- pres n'est plus tenable,. C'est Kriege encore qui ajoute qu'A- miens allait tomber lorsque trois jours de Pluie diluvienne- ont arrât6 les opârations. 
— Longue confârence avec le consciencieux mais tertri- blement pâdant Kriege. C'est lui qui fait les traitâs et c'est avec lui qu'on a ă lutter. I] m'a servi un menu en huit ar- ticles. Les Bratianu affolent le Parlament allemand et Kiihl- mann a des difficultes avec lui ă cause du non-exil de Bra- tianu, Ils connaissent mes sentiments, mais pour la sccuritg du Reichstag on exige de moi une leitre, qui sera mise sous scelles, que je m'oblige ă les faire meltre sous jugement,. Les mauvais traitements imposâs aux prisonniers eţ anx internâs causent aussi une grande excitation. On me remet aussi un long mâmoire imprimă, avec dâsignation de quel- ques bourreaux. En plus des dommages, on demande aussi des punitions, Kriege me remet le texte de linterpellation adressâe au Reichskauzler, 
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Asupra. comisiunei Dunărei, Kriege insistă asupra 
faptului că nici el nici Kiihlmann n'au dat, asigurare că Ukraina nu va fi admisă, Propune să nu se decidă ni- 
mie pentru un moment, dar să se rezerve deciziunea, în 
5 (deci eu noi), pentru admiterea mai târziu a unui, poate două State, reprezentând Rusia, 

In chestiunea, limitelor dunărene ale Dobrogei, Krie- 
ge dă asigurare că se va stabili în potriva părerei Bul- 
garilor. cari vor să meargă până la ostroavele din faţa Brăilei. El afirmă că tratatul din Berlin ne dădea toată 
Dunărea, deci până la malul drept ; o convenţiune din 1908 a admis pentru întâia oară, limita talwegului. Ches- tiunea Deltei, ridicată un moment de către Bulgari, «e definitiv înlăturată. 

Iri chestiunea amnistiei, omul acesta revine cu îneă- păţânare la propunerea sa, de a se menține lui Sturdza 
titlul de colonel. Se pare că Ludendorf insistă mai mult, 
şi el citează precedentul lui Yorek, 

Asupra Basarabiei, felicitări elogioase. Kriege nu vede nici o dificultate. Imi citeşte protestarea, lui Cice- 
a II OI 

Sur la Commission Danubienne, Kriege insiste sur le fait que ni lui, ni Kiihlmann v'ont donns Tassurance qwon n'y acceptera pas Ukraine. On propose de ne rien dâcider quant ă present, mais de râserver de dâcider ă cinq (avee nous done) Padmission ulterieure d'un — peut-âtre deux — Stats representant la Russie. 
Dans la question des limites danubiennes de Ja Dobra- gea, Kriege donne Passuranee qu'on se rangera conţre Vavis des Bulgares, qui veulent aller jusqw'aux îles devant Braila. Il affirme que le trait6 de Berlin nous donnait tout le Dannbe, done jusqu'ă la rive droite ; c'est une convention de 1908 (Sturdza) qui la premiăre a admis la limite du Tal- weg. La question du Delta, soulevâe un moment par les Bulgares, est definitivement 6cartâe. 
Dans la question de Vamnistie, le bonhomme est revenn avec entâtement â sa proposition de maintenir ă Sturdza son titre de colonel. Il semble que Ludendorf insiste le plus, et que c'est lui-qui cite le prâcâdent de Yorck ! Sur la Bessarabie, fâlicitations chaudes et trâs 6lo- gieuses. Pour Kriege il ne semble pas qu'il y ait un pli. Ii 
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tin, pe care o cunosc, şi pe care ca şi mine nu 0 ia în se- 
rios. La Brest-Litowsk Rusia, recunoscuse ființa Basara- 
biei ca Stat independent. | 

In chestiunea dinastică, totul pare a intra în ordine. 
Mi-a spus chiar că se va închide gura lui Beldiman. Şi 
brin 'Tzigara, care a vorbit cu Loan Carp sa aflat că 
vizita lui Mackensen la Carp era spre a-i comunica că Im- 
periul nu se amestecă într'o chestiune care nu priveşte de 
cât pe Români —, la, care Carp a răspuns (după cum a 
repetat, fiul său), că el nu face război civil şi că Germa- 
nilor le e dat să detroneze pe Rege. 

Kriege povesteşte, pentru a dovedi cum toată lumea 
e pusă la raţie, că întruna din zilele din urmă. leşinase 
de slăbiciune: pe stradă. In urma, acestui incident, prin 
ordonanța, -medicului a putut să obţie un litru de 
lapte pe zi ca supliment de hrană! 

15/28 Aprilie. — Miniştrii au sosit, Impresia, generală 
e că se va sfârşi repede. Turcii şi Bulgarii nu s'au învoit 
încă. Inainte de Miercuri, nu vom fi în număr complect. 

    

me lit la protestation de Cziezerin, que je connais dâjă, et 
il ne la prend pas au sârieux plus que moi. A Brest-Litowsk la Russie en avait reconnu Vexistence de la Bessarabie com- 
me Etat indâpendant, 

- Sur la question dynastique, tout semble rentrer dans Pordre. Il m'a- mâme diţ qu'on allait elore le bee ă Beldiman. 
Et par Tzigara, qui a caus€ avec Jean Carp, on a appris que la visite de Mackensen â Carp 6tait pour lui commu- niquer que PEmpire ne se mâlait pas d'une question qui ne regarde que les Roumains, ce ă quoi Carp a râpondu (la rs- ponse a 616 râpetâe par le fils) qu'il ne faisait pas de guerre civile et que cest aux Allemands â detrâner le Roi. 

Kriege a racont€, pour prouver combien tout le monde 6tait mis ă la ration, wun jour de ces temps derniers îl c'est &vanoui de faiblesse dans. la rue. A Ja suite de cet in- cident, par ordonnance de son m6deecin, il a pu obtenir un litre de lait par jour comme supplement de nourriture. 
15/28 avril. — Les ministres sont arrives. L'impression gensrale est qu'on veut îinir rapidement. Les Tures et les 

Bulgares ne sont pas encore tombâs d'accord. Avant mer- credi on ne sera pas au complet.
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— 4 ore, vizita lui Burian. Doctoral, rotunjind fraza în franţuzeşte destul de corect. Conversaţie fără relief. 
Vorbim. mai ales de chestiunea, dinastică : nu e nimic schimbat în politica urmaţă, până astăzi. O nuanţă: Păs- traţi Dinastia, este treaba D-voastră şi nu ne vom ames- 
teca; după cum, de asemenea, dacă mai târziu vedeţi că nu se mai poate continua cu ea, noi nu o vom pro- teja. Mulţumesc pentru confirmarea liniei stabilite şi de asemenea pentru nota oficioasă din «Pester-Lloyd», care publicase în ajun că nimeni nu se gândea în Austria şi în Germania să răstoarne pe Rege. Burian sfârşeşte prin exprimarea dorinţei unei bune colaborări pe viitor. | | | 

— 5—7 Kiihlmann, puţin slăbit ; nu fumează încă : deci angina nu e simulață, «Prietenii mei. au voit să mă lucreze pe lângă Impărat. Sau făcut şi de aici intrigi stupide (afacerea unei actriţe». In câteva cuvinte, a re- 
câştigat pe Împărat: «efectul unei lungi absenţe de 5 săptămâni. Când: sunţ acolo, nimic nu mişcă». Are împo- triva lui tot partidul celor ce Vor să anexeze un teritoriu 

    

4 h. visite de Burian, Doctoral, arrondissant sa. phrase eu francais assez correct. Notre. conversation n'a aucun re- lief. Nous parlons surtout de la 'question dynastigque : il n'y a rien de changâ ă Ja politique suivie jusqu'ă ce jour. Uue nuance : gardez votre dynastie, c'est votre affaire, et nous ne nous mâlons pas, touţ comme si, plus tard, vous Yous appercevez que vous ne pouvez pas continuer avec elle, nous ne la protegerons pas. — Je remereie pour la confirmation de la ligne prâcâdermmenţ arrâtâe et aussi pour la note offi- cieuse du «Pester Lloydy qui a dâjă publi la veille que. nuj ne songeait en Allemagne ou en Autriche ă vouloir renver- ser le Roi. — Burian finit par le dâsir exprime d'une bonna ecllaboration future. 
— 54 7 Kihlmann, un peu amaieri; îl ne fume pas en- core: done son angine pas simulte. «Mes amis ont voulu m'ar- ranger et. me desservir auprts, de PEmpereur. On a fait aici des racontars stupides (affaire de Marilena Bodeseu, la jelie thââtreuse). En quelqgues mots îl a reconquis !Empe- reur, ceffet d'une longue absence de 5 semainesy. —: Quand je suis lă, rien ns bouge». Il a contre lui tput le parti de ceux qui veulent annexer un ferritoire, rien que parce que on le
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numai pentru că îl au în mână şi cari nu admit că în 
massa poporului sunt mulţi oameni cari valorează cât un 
junker. Formula democratică electorală a Impăratului 
se va îndeplini acum. Cu Parlamentul sa, învoit repede 
şi când i-a explicat tratatul: toată lumea a fost de acord. 
Guvernul Ukrainei nu mai ştie ce să facă; oamenii cari 
îl compun n'au nimic la spatele lor. «Am lăsat pe Czer- 
nin să trateze cu ei; eu nu m'am amestecat». Simpatiile 
lor la Germani, egale cu zero. N'are nici o dorinţă ca, să-i 
bage în Comisiunea Dunărei şi fiindcă acolo sunt cinci şi 
că trebuie unanimitate pentru a introduce un nou Stat, 
nu e nevoie să se discute atâta. Pentru Basarabia : nici 
odată Austriacii nu i-au spus că aveau gânduri asupra: 
nordului Basarabiei; nimic nu se poate face fără con- 
cursul lor. Mă plâng că se ia prea mult dela populaţia noa- 
stră; răspunde: «Trebuie, căci pentru două luni lipseşte 
totul la noi». Pierderile Englezilor sunt teribile; armata 
nu mai are legătură. Bombele cu gaz verde sunt îngrozi- 
toare ; au fost inventate de un profesor Habner. 

  

tient, et qui n'admettent pas que dans la masse il y a bien 
des gens qui valent un junker. La formule d&mocratique 6lec- 
torale de !Empereur se râalisera maintenant, Avec le Par- 
loment il s'est vite arrangâ et, quand il lui a expliqu€ le 
îvaită, tout le monde s'est ralliâ. Le gouvernement de PUkrai- 
ne est au bout de son rouleau; les hommes qui le compesent 
n'ont rien derrire eux. «J'ai laissâ Czernin traiter avec eux; 
je ne m'en suis pas mâl6; — chez les Allemands «sympa- 
thies zâro». Il n'a aucune envie de les introduire dans la 
ecmmission du Danube et puisqu'on est â cinq et qu"l faut 
unanimite pour introduire un nouveau Days, il n'y a pasă 
tant discuter sur la questions. 

— Pour la Bessarabie, jamais les Autrichiens ne lui ont 
dit qu'ils avaient des visâes sur le Nord de la Bessarabie; 
rien ne peut se faire sans leur concours. — Je me plains 
qu'on pressure trop la population: «Il le faut, car pour deux 
mois il manque la marge chez nous». — Ies pertes des An- 
glais sont terribles; Parmee manque de lien. Les bombesă gaz 
vert sont effrayantes ; c'est un professeur Habner qui les a 
inventâeş.
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16/29 Aprilie. — D. de Grate îmi aduce două note, Vorbind cu el aflu că Ungurii nu sunţ mulţumiţi de ane- xarea Basarabiei: România, devine prea tare (textual). Înţeleg dar plângerile autorităţilor noastre că la Odessa nu găseau nici un sprijin pe lângă poliţia austriacă pen- tru a opri atacurile prin presă şi prin cinema în potriva României. Privitor la aceasta pregătesc o notă pentru. Burian. 
—. Vizită lui Kiihlmann, pe care îl găsesc foarte bine dispus. Burian a fost la el. «Tot aşa de lung ca şi Kriege: o convorbire cu el, dacă nu ţine un ceas şi jumă- tate, nu e o convorbire», Un om de spiriţ i-a scris: din balta austriacă, singurul lucru care ese pe deasupra e acea salcie plângătoare de Burian. «Turcii mau vrut să facă o afacere cu Bulgarii: sunt prea proşti. Când se prezintă o afacere cu Bulgarii, trebuie tăcută îndată, dacă nu;,..» 

30 Aprilie. — Intors azi dimineaţă vizita lui Burian, şi lăsat două note, din care una cerând trecere liberă 
ÎI 

16/29 avril. — Mr, de Gratz m'apporte deux notes. E -3 

—Visite â Kiihlmann que je trouve de trâs bonne hu- meur. Burian a 6t6 chez lui. «Aussi long que Kriege: une ecnversation avec lui, si elle ne dure pas une heure et demie, n'est pas une conversaţion». Un homme d'esprit lui a erit: du marâcage autrichien, la seule chose qui merge, c'est ce saule plenreur de Burian. «Les Tures n'ont pas voulu faire une affaire avec les Bulgares: ils sont bien bâtes. Avee les. Bulgares, quand une aifaire se prâsente, i] faut la faire de suite, si non...» 

20 avril. — Rendu sa visite ce matin ă Burian et remis deux notes, donț une demandant libre passage pour les hom-
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pentru oamenii politici, Francezii şi alţii cari vor să 
plece din Moldova, — şi cealaltă atrăgând atenţiunea, 
lui asupra, lipsei de sprijin a, poliţiei din Odessa, faţă de 
xexeitările Ruşilor şi ovreilor contra noastră. (Notele co- 
misarului nostru 'Todiceseu se plângeau că poliţia aus- 
triacă părea mulțumită de aceste provocări). 

Turcii sunt nemulţumiţi şi nu vom avea mâine de cât 
pe delegaţii secundari; cât despre Bulgari, încă n'au 
plecat. | | | 

| — La dejun, Kâihlmann cu contele  Oberndort şi 
“baronul Richthofen, sosiți dela Sofia, von Rosenberg, von 
Bellow, Bernstorf, von Hoesch, Horstmann, ete. ISuhl- 
'mann îmi spune iar: 'Purcii sunt proşti; le-am obţinut, 
dând lovituri de ciomag în Bulgari, jumătate din ce le-a 
fost luat în 1915, şi au refuzat. Sunt într'o criză de naţio- 
-nalism acut. Reluarea — «de către noi» — a, teritoriilor 
pierdute în Asia şi câştigarea a, trei noi districte: i-a fă- 
cut să-şi piardă capul. Sunt ca nişte copii. Mau de cât să 
se descurce cu vecinii... Le făgăduisem restituirea, la 

  

mes politiques, les Francais et autres qui veulent quitter ia 
"Moldavie, et Vautre attirant son attention sur le peu de con- 
cours de la police d'Odessa contre les excitations des Russes 
et. des Juifs contre nous. Les notes de notre commissaitre 
'Todicescu se plaignaient que cette police (autrichienne) sem. 
blait satisfaite de ces provocations. Les Tures boudent et 
nous maurons que les seconds dâlâguâs demain: quant aux 
Bulgares, ils ne sont encore en route. 

A dâjeuner Kiihlmann avec le comte Oberndorff et le 
baron Richthofen, arrivâs de Sofia, von Rosenberg, von Be: 
low, Bernstori, von Hoesch, Horstmann, ete. | 

Kiihlmann me dit de nouveau: les Tures sont bâtes; je 
leur ai eu, en tappant â coups de triques sur les Bulgares, la 
moiti6 de ce qu'on leur a pris en 1915, et ils ont refus6. [ls 

-ont une crise de nationalisme aigu, La Yeprise — «par nous» 
— des territoires perdus en Asie et Vacquisition des trois 
mouveaux districts, leur ont fait perdre la tâte. Ils sont 
“comme: des enfants. Ils-n'ont quă se debrouiller avec leur 
voisins... Nous leur avions promis la restitution ă la paix



NOTE POLITICE — 1918 493: 

pace, a pierderilor lor din Asia şi ne întrebam, cum o să. 
se facă lucrul ? Un noroc rar. 

— Arion, cu care am luerat un moment, mi-a spus că. 
Rihlmann. îl încredinţase că nu se dă încă Dobrogea. 
Bulgariei şi că condominium va urma înainte, 

— Mi se telegrafiază că Regele, chemând pe prefec-. tul de poliţie, i-a arătat mirarea, că, «Lumina» şi «Gazeta, Bucureştilor» intră în Moldova şi a inşistat pentru ca să; nu mai fie autorizate. Cine a mai scornit şi acest lucru? 
— In Ueraina, Kiihlmann îmi spune că Germanii au fost siliţi să închidă 4 miniştri, din cari Lubinski de la afaceri străine, care face manifeste contra unirei Ba-- sarabiei, | | 
1 Mai. Sunt surprins de Jăemăneala, din ce în ce mai! 

mare ! În provincie se ia tot; deşi dându-se 12.500 de va-: goane din Basarabia, se luase angajamentul să se lase: țăranilor hrană pe Iunie-Tulie : li se lasă un sac pentru. un an; iar când mă plâng, toţi, dela Kihlmann până la. Fostmann repetă : «Ce vreţi ? In Austria se moare de- oame», 

  
    

de leurs pertes en Agie et nous nous demandions comment” cela pourrait se faire? Un coup de fortune rare! | 
— Arion, avee qui Jai travaille un instant, m'a dit que: Kiihlmann lui auraiţ confi& qu'on ne donnait pas encore la Dobrogea aux Bulgares et que le condominium continuerait: encore. 
— On me tâlegraphie que le Roi a faiţ venir le prâfet de. police, lui a marqu son Etonnement que la «Lumina» et la. «Gazeta Bucureştilor» enirassent en Moldavie et a însistâ- pour qu'on ne les autorise pas. (ui a encore montă le coup?' — En Ukraine, Kiihlmann ma dit que les Allemands onţ 6t6 obligâs de coffrer quatre ministres, dont le Seigneur Lu-. binsky, ministre des Affaires Etrang&res, qui faiţ des mani-- festes contre Punion de Ja Bessarabie. 
l-er mai. — Je suis saisi de lenvahissement toujours plus. grand. En province on prend tont, malgr6 qw'en donnant- 12.500 wagons de Bessarabie on ait pris lengagement de iaisser aux paysans la nourriture pour juin-juillet: on ne. leur laisse qu'un sac, de quoi durer un an! Et quand je me: plains, tous, depuis Kiihlmann jasqu'ă Horstmann, repâter: que voulez-vous? on meurţ 'de faim en Autriche!
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— S'a stipulat că caii artileriei vor fi daţi cultiva- 
torilor. La Buzău au fost pur şi simplu vânduți şi oa- 
menii Germanilor i-au luat pentru o bucată de pâine. 
Hartenştein a venit să-mi propuie, foarte simplu, să 
gonese din Iaşi legaţiunile Antantei, alt-fel pentru ei 
nu e siguranţă. Şi domnul Heitz dela Primărie facs un 
memoriu ca să ceară conferinţei de pace menţinerea . 
Oficiului său de supraveghore. | 

— Şedinţă foarte violentă. ieri în Camera prusiană, 
Junkerii vor cu ori ce preţ să împedice reforma electo- rală. Horstmann îmi spune că Kiihimann e foarte ata- 
cat, mai 3les din cauza sprijinului ce dă partidului de- 
mocrat. După cererea. cancelarului, a fost silit să facă tn proces gazetelor cari l-au acuzat că a dus la Bucu- 
reşti o viaţă de desfrâu. Marilena Bodeseu trece la ne- 
murire ! De soarta acestui proces, peste două luni, de- pinde şi menţinerea lui la putere. Căderea lui, adaogă 
Horstmann. care sa înhămat la căruţa sa, ar fi o mare nenorocire. Sunţ de aceiaşi părere, căci am cea mai mare stimă de valoarea acestui om şi de lărgimea vederilor sale. 

    

On a stipul6 que les chevaux de Partillerie seraient donne aux cultivateurs; ă Buzeu, on les a simplement vendus et les prepos6s des Allemands les ont pris pour une bouche de pain. Hartenstein est venu me proposer, tout simplement, de chasser de Iassy les l&gations de PEntente, sans quoi il n'y a pas de sâcurit6 pour eux. Et Mr. Heitz, de la mairie, fait un mâmoire pour demander â la conf6rence de la paix le maintien de son Aufsichtsamt! 
— Hier, ă la Chambre prussienne, s6ance tr&s violente. Les junkers veulent â fout prix empâcher la reforme €lecto- rale. Horstmann me dit que Kiihlmann est trâs attaqus, sur- tout ă cause du soutien qu'il donne au parti d&moerate. Il a 6t6, sur la demande du Chancelier, oblig6 de faire un procâs aux journaux qui Pont aceuss d'avoir mân€ â Bucarest une vie debauchâe, Marilena Bodescu passe â Yimmortalită! Du sort de ce procâs, dans deux mois d'ici, depend aussi son maintien au pouvoir. Sa chute, ajoute Horstmann qui sfest attel6 ă son char, serait un grand malheur. Jen conviens, car Jai la plus haute estime de la valeur de cet homme et de sa largeur de vues. N
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— Arion îmi citeşte nota sa, ca, răspuns la protes- tarea Ukrainei. 

2 Mai.—«Vossische Zeitung» şi altele după ea, îmi fac greutăţi. Toate la rând: Regele, Basarabia. —Kiihlmann îmi spune că a trimis o desminţire serioasă. EI adaogă : <“est du Beldiman tout pur». Horstmann îmi declarase. cu un ceas înainte că dacă Beldiman nu ar fi un atât de vechi prieten al Germaniei, ar fi expulzat. O iau drept bună, dar simt că cercurile militare nau desarmat faţă de Rege şi că o duşmănie surdă există împotriva mea, Exemplu : de trei zile n'am benzină şi, cu toată inter- veuţia lui Horstmann, nu mi se dă... 
— Kiihlmann,. mi-anunță că a obţinut, dela; Mareşal să-mi cedeze Focşani pentru ținerea şedinţelor Parla- mentului. Il rugasem să sprijine cererea de a uni cele două -părţi din Putna, ducând frontul la limita Râmnicului-Sărat, __ Pun o chestiune asupra  Basara- biei, Austriacii nespunând niciodată ce gând au asu- 

îi E II 

— Arion me lit sa nofe en râponse ă la protestation de Ukraine. 

  

2 mai, — La « Vossische Zeitung», remorgquant la «Berli- ner Bârsen-Zeitung», me taille des croupiăres. Tout y passe: le Roi, la Bessarabie, Kiihlmann me dit qu'il a envoyă un dâmenti sârieux. I] ajoute: c'est du Beldiman  touţ pur. Horstmann m'avait aâclarâ une heure auparavant que şi Bel- diman n'6tait pas un si vieil ami de VAllemagne, on Pexpul- serait. J'en prenas tout juste ce quiil faut pour consti- tuer une politesse, car je sens que les cereles militaires n'ont pas d6sarme vis-â-vis du Roi et qu'une sourde hostilite existe contre moi. Exemple: îl y a trois jours que je manque de benzine et, malgrâ intervention de, Horstmann, on ne men donne pas... , 
Mr. de Kiihlmann m'annonce qu'il a arrach6 au Mară- chal qu'on me c&de Focsani pour Y tenir les sâances du Par- lement: javais faiţ appuyer par lui la demande de r6unir les deux portieres de la Putna en portant le front sur leş limites du Ramnie Sarat. Je pose une question sur la Bes- sarabie, les Autrichiens n'ayant jamais dit leurs vues sur
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pra părţei de nord pe care o ocupă. După părerea, lui, 
nu crede că Austriacii se gândesc la aceasta, 

— Lupu Kostake îmi afirmă, — şi îmi vine greu să 
cred — că Kiihimann le-a 'spus «acum în urmă» lui 
Carp şi lui: Cum facem casă răsturnăm pe Rege ? — 
Glumă sau ironie ? — Kiihlmann nu este om să joace un 
joa nedemn. 

— Kriege îmi aduce o formulă asupra Basarabiei, 
acceptabilă, pe care îşi propune să o facă să fie adoptată, 
de Austria, care se lasă greu. Revenim apoi pentru a, 
suta oară asupra, cazului Sturdza : El pretinde că Ger- 
mania, cere ca. Sturdza să păstreze, cu graţia vieţei, gra- 
dul şi pensiunea. îi 

— Mă duc la Mareșal pentru a-i mulţumi privitor 
la 'ocşani: nu trebue mutat lazaretul, bineînţeles, şi 
«nu veţi avea, căşei germane în jurul dv.». — Predau de 
asemenea o protestare scrisă contra * rechiziţiilor fără 
frâu ale porumbului, la ţară. Ii repet că am avut o înţele- 
gere pentru 10 mii vagoane, devenite apoi 12.500, de 
dat din Basarabia, în schimbul căror s'a luat angaja- 

  

le Nord qu'ils occupent. A son avis, il ne eroiţ pas que les 
Autrichiens y pensent. 

— Lupu Kostake, qui attendait et qui est rest dâjeuner, 
m'affirme — et j'ai peine ă le croire — que Kihlmann leur 
a dit «tout recemmenty» â Carp et ă lui: «Comment faisons- 
nous pour renverser le Roi?» Blague ou ironia? Mr. de 
Kihlmann n'est pas homme â joner ce jeu indigne. 

— Mr. de Kriege me rapporte une formule sur la Bessa- 
rabia — acceptable — et quiil se propose de faire adopter 
par LPAutriche qui se fait tirer Poreille. Et nous revenons 
pour la centiăme fois sur le cas Sturdza; il prâtena que 
PAllemagne exige qu'il garde, avec la vie sauve, son titre et 
sa pension. (Voir aussi. 3 mai). 

— Je me rends chez le Marfchal pour remereier au sujet 
de Focşani; il ne faut pas deplacer le lazaret — cela va de 
soi.— et «vous n'aurez pas de casques autour de vous», Je 
remets aussi une protestation 6crite contre les râquisitions â 
outrance de mais qu'on pratique ă la campagne. Je lui r&pâte 
que nous avons eu un arrangement pour 10400 wagons — 
devenus 12.500 — âă donner de Bessarabie, moşennant quoi
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mentul să nu se mai scoată nimie din țară. Eu îmi ţin cuvântul; faţă de mine cuvântul nu e ţinut. Mareşalul, destul de nemulţumit de ce află, făgăduieşte. 
"3 Mai, — Şedinţă furtunoasă: col, Kabelmacker de la Căile Ferate, Horstmann, Mirceseu şi cu mine. E tot privitor la articolul 7 din tratatul de pace, introdus prin surprindere cu ocazia iscăliturei făcută în grabă, şi pe care articol experţii noştri nici nu l-au examinat, nici nu l-au admis, pe când Hell şi Kriege spuneau că a fost primit de generalii noştri. Am propus ieri un text; potrivit cu concesiunile pe care Horstmann credea că poate să mi le anunţe. Mare opunere a Direcţiei militare, care vrea să ia în mână toate liniile noastre. Declar net; că nu semnez şi că fao apel la cinstea lui Kiihhmann. Horstmann declară că d. de Kiblmann, singur, poate să mai discute această chestiune. 
— La 2 jum.. comisiunea cu Arion, Burghele, An- tipa, Papiniu, Carp şi Mircescu. Cădem de acord asu- pra ceia ce e încă nerezolvat. Arion trebue să meargă să vorbească cu Kiihlmann pentru o formulă definitivă a amnistiei. Aflu, în cursul discuţiei, că s'a spus delega- 
  

on s'est engast â ne plus rien sortir du pays. Moi je tieus parole: on ne tient pas parole vis-â-vis de moi. Le Marschal, assez mâeontent de ce qu'il apprend, promet, 
3 mai. — Sâance orageuse: Col. Kabelmacker des chemins de fer, Horstmann, Mircescu et. moi. C'est toujours au sujet de Vart. 7 du traită de paix introduiţ par surprise, lors du paraphage fait ă la vapeur, et que nos experts n'ont ni exa- min, ni admis, alors que Hell et Kriege avaient diţ avoir 66 accept par nos gen6raux. J'ai propos6 hier un. texte, concordant avec les concessions que Horstmann croyait pou- voir m'annoncer de vive voix. Grande opposițion de la Di- rection militaire, qui veut prendre en mains toutes nos lignes. Je dâclare net que je ne signe pas ef que je fais appel ă la loyaut6 de Kiihlmann. Horstmann declare que Mr. de Kiihlmann peut seu] encore discuter cette question. A 2 h. et demie commission avee Arion, Burghele, An- tipa, Papiniu, Carp et Mireescu. Nous tombons d'aecord sur ce qui reste en suspens et Arion doit aller voir Kiihlmann pour une formule definitive dans Pamnistie. J'apprends, an cours de la discussion, qu'on â dit ă nos dâl6guâs gue le cas 

39
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ţilor noştri că cazul Sturdza este una din condiţiile păcei! 
— "Toţi recunose gravitatea cazului art. 7 şi sunt de pă- 
vere că trebuie să nu ne lăsăm. 

„- Deşliu are îndrăsneala să-mi telegrafieze ca să-l re- 
patriez dela Stockholm, împreună cu soţia sa. Mă asigură 
-de «<amiciţiile lui cele mai sincere», 

4 Mai— Arion, după ce a vorbit cu Kiihlmann, a pri- 
mit formula privitor la Basarabia, Kiihlmann asigurân- 
du-l că redacţiunea înţelege o încorporație făcută «au 
present». — In toate celelalte convorbiri, Kriege de 
pildă a spus lui Papiniu şi lui Arion că nu mai trebue 
să-l necăjească asupra textului amnistiei, «când vam 
dat toată Basarabia». — Arion nu mai obiectează nimic. 

— Am căutat prin telefon pe Kiihlmann; el soseşte 
la mine cu generalul Hell şi Horstmann. Incă sub impre- 
siunea şedinţei de ieri şi a grijei blestematului articol 
care m'a împiedicat să închid ochii toată noaptea, des- 
chid chestiunea, făcând apel la lealitatea lui Kiihlmann. 
Paragratul 2 â fost introdus prin surprindere şi dovada 
este că se găseşte într'un loc care n'are nimic a face cu 
  

Sturdza est une des conditions de la paix! 'Tous recounais- sent la gravită du cas de Vart. 7 et sont d'avis qviil faut 
tenir bon. 

— Desliu a le front de me tâl6graphier pour que je ie 
rapatrie de Stockholm, lui: et sa femme. „Il m'assure de «ses amiti€s. les plus sinetres». 

4 mai, — Arion, apres avoir caus6 avec Kiihlmann, a accepte la formule au sujet de la Bessarabie, Kiihlmann lui 
ayant assur€ que la redaction impliquait une incorporation dejă faite, «au present». — Dans toutes les autres conversa- tions, Kriege, par exemple, a diţâă Papiniu, ă Arion, qui] ne fallait pas le taquiner sur le texte de lamnistie «quand nous vous avons donns toute la Bessarabie», — Arion pa 
plus 4'obiections. 

— J'ai cherchâ par tel&phone Kihlmann; il m'arrive avec le gâncral Hell et Horstmann. Encore sous Pimpression de ma, s6ance d'hier et du souci da ce maudit article qui m'a „empech6 de fermer les Yeux de toute Ja nuit, j'aborde car- râment, en faisanţ appel «ă Ja loyaut6 de Mr. de Kiihimann». Le paragraph 2 a 6t6 introduit «par surprise» et la preuve en | est qu'il se trouveă une place qui n'a rien ă voir avea le sujet.
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chestiunea. Când, în ultimul moment, la, 29 Martie». o jumătate oră înainte de plecarea, miniștrilor, mi sa adus la parafat capitolul demobilizărei, rămas în sus- 
pensie, mi sa spus că era în totul de acoră cu generalii 
noştri, însă generalii afirmă că nau primit nici odată. acest text. —Kihlmann,. Cine a făcut această afirmare? — Eu: Nu mai mi-adue aminte, dar desigur nu dv. (N'am 
voit să desemnez pe Hell, şi Kiihimann a înţeles). Dacă în aceste condițiuni se susține că sunt legat, aş face apel 
la Impărat.—Kiihimann întorcându-se către Hell: «Dar e o ideie excelentă; ce spui de aceasta ?».—Horstmann in- tervine: «Chiar dacă Impăratul va deslega, tot rămâne 

«cererea Marelui Cartier, care consideră măsura ca in- dispensabilă». — Eu: Vom discuta atunci. o convenţie şi de alt-fel este ceia ce eu ofer. — După o lungă discuţie, convenim la suprimarea paragraf. 2 din tratatul de pace şi mutarea lui în protocol, limitându-l şi definindu-i în- tinderea. Formulă de găsit de către Mircescu,. Horst- mann şi Hell. 
— Bietul Mareșal promite categorie : subordonații lui iau înapoi, în detaliu, ceiace a făgăduit ! Primese în 
  

  

'Qnand, en derniăre minute, le 29 mars, une demi-hgeure avant le dâpart des ministres, on m'a apporte â parapher le eha- pitre de la d&mobilisation, rest en suspens, on m'a dit qu'on Stait en tout d'accord avee nos gânraux; or, leg genâraux affirment n'avoir jamais aceept6 ce texte. — Kiihimann : «Qui a fait cette affirmation?» — Moi, d'un air entendu: «Je ne me rapvpelle plus, mais certainement pas vous», — Je m'ai pas voulu designer Hell, et Kiihlmann a compris. «Si dans ces conditions on soutient que je suis li6, je ferais appel ă VEmpereury. — Kiihlmann, se tournant vers Hell: «Mais est une excellente idâe; que diriez-vous. de cela?>. — Horst- mann intervient: «Mâme si VEmpereur vous deliait, îl ne zesterait pas moins la demande du, Grand Quartier qui juge indispensable la mesure». — Moi: «Nous discuterions alors une convention et c'est ce que Joffrey. — Apră&s une longua discussion, on convient de supprimer le Ş 2 du trait de paix. -de le porter dans le protocole en en limitant et dâfinissant la portee. Formule â trouver par Mircescu, Horstmann eţ Hell — Le pauvre Marâchal promef. categoriquement. Les sub- ordonnâs reprennent, en dâtail, ce qu'il a promis! Je TeQoi8
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chestiunea Focşanilor 
zero ! N'aşi fi crezut 
CU... 
„— Reechiziţiile au 

o comunicare care egalează cu. 
niciodată cu putinţă asemenea, lu-. 

produs rezultate : un soldaţ ger-- man a fost ucis la Jilava, şi cei mai buni judecători spun că vom avea desigur alte crime, într'atâta, populaţia ru-. rală e exasperaţă. 
— După amiazi ni se anunţă că Kiihlmann şi Bu- rian trebuie să plece, cei doi Impărați trebuind să se întâlnească la Spa. Trebuie să sfârşim până Lumi seara.. Iar începe graba ! De aceia, Koerner şi Kriege dau fuga. la mine, unul cu propuneri pentru privilegiul punerei.. cablurilor pe coasta noastră pentru Germania, şi o con- cesiune foarte specială a Ost-Europăisehe-T.-Gesell. schaft; altul cu tot felul de scrisori şi contra-serisori . 

pentru acordarea. de despăgubiri prizonierilor maltrataţi; pentru a da pe Brătianu în judecată; pentru a conceda . săpături; pentru a lărgi privilegiile date staţionarelor - germane, ete, ete. — E un noroc că ne apropiem de în- cheerea, silită : aşa potopul se va opri. 
— Pe când seara târziu Koerner discută cu mine, 

  

    

daus la question de Poesani une communieation qui 6quivaut: ă zero! Je n'aurais jamais cru ces choses possibles. — Les râquisitions portent leur fruiţ: un soldat alls- mand a 6t6 tu€ ă Jilava eţ les meilleurs juges disent qu'on: "aura pour sâr des crimes, â te] point la population rurale est exasperâe. 
— Dans Paprăs-midi on nous annonce que Kiihlmann et Burian: doivenţ partir, les deux Empereurs ayant ă se ren- contrer ă Spa. Il faut finir jusqu'ă lundi soir. C'est la bons- culade qui commence de nouveau! Aussi Koerner et Kriese tombent chez moi, Pun 

lege de pose des câbles 
magne et une concessi 
'P.-Gesellschaft; Pautre 

avee des propositions pour le privi- 
ă aecorder sur notre littoral â !Alle- - 
on îres speciale â POst-Europaeische 
avec toutes espâces de lettres et de contre-lettres pour accorder des indemnites aux prisonniers ma] traitâs, pour mettre Bratianu sous jugement, pour con-. câder des fouilles, pour 6largir les privileges donnâs aux sta- ftionnaires allemandăs, ete., ete. C'est une chance qu'on ap- proche de la elâture forose; ca arrâtera Pavalanche, Pendant que le soir, tard, Koerner discute avec moi,.
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“Kriege îmi vorbeşte la. telefon. «Fiindcă ştie că sunt la -dv., die aceia Kriege vă supără», şi pe urmă cu o strâm- bătură : «Desigur Kriege e un campion pentru câştigat “simpatii Germaniei». — Mai târziu îmi spune, vorbind de Kiihlmann: «Se vede bine că e un Bavarez, nu un Pru- :sian !». Cu jumătatea lui de perucă, cu ochiul lui care se uită într'o parte, cu tăietura de pe frunte, cu vorba, lui “înceată, E. S. von Koerner, pe care l-am luat mulţ timp drept un evreu aspru, este un bine-voitor pentru noi. Spirit, destul de larg şi cu soluţiuni repezi. Cu totul deo- “sebit de cealaltă Excelenţă, din care îţi faci un duşman “dacă, îi schimbi o virgulă, 
— Mircescu îmi raportează pe la miezul nopţei că S'a făcut două redacţiuni care au . fost telegrafiate la “Marele Cartier. TPoţ timpul Kabelmacker a împiedicat, un text de împăciuire ; faimosul art. 7 va sfârşi prin a ne fi impus, 

5 Mai, Paşte. — Dimineaţa mă duc la Arion ca să iau dispoziţiuni pentru ziua de azi şi să, discut pro- “punerile lui Koerner. Găsese acolo pe Missir, I. Carp, Burghele, Papiniu. Nan căzut încă de acord asupra for- a 

“Kriege cause longuemeni. avee moi au t6l&phone. «C'est, parce qu'il sait que Je suis chez vous, que Kriege vous dâ&- "Tange»; puis, avec une bonne grimace: «Allons! Kriege est un champion pour les sympathies ă gagner ă PAllemagne». -— Plus tară, îl me dira en parlant de Kihlmann: «Ca, on voit bien que c'est un Bavarois et pas un Prussien!» — Avee sa demi-perrnque, son oeil divergeaunt, sa balafre au front, :5on parler lent, S. E. de Koerner, que j'ai pris longtemps pour un Juif dur, est un bienveillant pour nous. Esprit assez large et ă solutions rapides. Tout diftârent de Pautre Bx- -cellence, dont il ne fauţ pas d€ranger une virgule sans s'en faire un ennemi, 
— Mircescu me rapporte, vers minuit, qu'on a, fait deux r6dactions qui ont tă t6legraphites au Grand Quarţier. Tout le temps Kabelmacker a empâch6 un texte de conoilia- tion. Le fameux art. 7 finira par nous âtre impos6! 5 mai. — Pâgues. — Ds le matin je vais chez Arion pour prendre des dispositions en vue de la, journâe et discuter les propositions Koerner. J'y trouve Missir, Carp J,, Burghele. Papiniu, Ils ne sont pas encore tombâs d'accord sur la for-
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mulei amnistiei. Arion o lăsase pe seama lui Papiniu, 
care înţelege aşa de puţin chestiunile încât nu-şi dădea 
seama. că orice protocol special trebuia să atragă supri- 
marea paragrafului final din art. 33. 

Le atrag atenţiunea că traducerea, paragrafului din 
protocolul privitor la Basarabia, trebue bine verificată. 

— La 11 Kiihlmann mă face să mă întore : îl găsese 
împreună cu Koerner. Nu era vorba decât de chestiunile 
puse eri de Koerner. Ii pun în mod net chestiunea re- 
zervată de art. 14: «Până la ce dată cel mult trebue să 
dureze ocupaţia ?>—Răspunde : chestiune militară, asu- 
pra căreia Hell însuşi nu are instrucţiuni. 

Nu insist mai mult: Hell pleacă şi Schwarzkoppen, 
care îl înlocueşte, e mai de înţeles, 

“Convocare, fără a chema pe toţi, la el la 6 jum. (Am 
aflat că această oră cam ciudată fusese aleasă pentru că 
ministrul pleca în plimbare la Căldăruşani şi la 
Znagov). | 

— Petree restul zilei redactând; şi colecţionând texte. 
La 5 ore fac un raport urgent Regelui. Mitilineu îmi 

    

miule de Vamnistie. Arion sen est remis ă Papiniu, qui con- 
prend si pen les questions qu'il ne'se rendait pas compte 
que font protocole spâcia] devait entraîner la suppressior du texte final de Part, 33, 

J'attire leur attention qu'il faut bien vârifier, la tradue- tion du protocole concernant la, “Bessarabie. Lc 
— A II h. Kiihlmann me fait rentrer : je le trouve nanti de 

Koerner ; îl ne Sagissait 'que des questions postes hier par Koerner. Je lui. pose nettement la question râservâe par l'art. "14: jusqw'â guelle date maximum doit durer l'oceupation? — II r6pond: Question militaire, sur laquelle Hell lui-mâme ne doit pas avoir des instructions, Je n'insiste pas davan- tage: Hell part et Schwarzkoppen, qui le remplace, est d'un msilleur bois. 
Convocation, sans amener tout le monde, chez luiă 6 h. et demie. (J'ai su que cette heure plutât bizarre avait 6t6 

choisie parce que le ministre allait faire un tour A Calda- rușâni et Znagov). Le reste de la journâe je le passe en râ&- dactions et collation de textes, 
A 5 h. je râdige un rapport urgent au Roi. Mitilinei



NOTE POLITICE — 1918 503 

telegrafiase că aceste lungi aşteptări zăpăceau pe toată 
lumea la, Iaşi. | 

— La 6 jum. conferinţă : Radoslavot cu Tonteeff so- 
sesc cu experţii lor şi militari, plus un marinar ne- 
gru mustăcios. Dela început Bulgarii ridică chestiunea, : 
Le irebuese insulele, adică, teritoriul cuprins între cele 
două braţe ale Dunărei în faţa Brăilei. Ele n'au aparţi- 
nut nici odată Dobrogei şi Kiihlmann le-o spune verde. 
Tontceff susţine că Dunărea veche luată ca îronțieră nu 
e navigabilă şi că atunci pe. o întindere de 75 km. nar 
avea, poliţia frontierei lor ! — Discuţiune, şi cu toate că 
suntem unanimi, când Radoslavot declară «că nu poate 
să primească», Burian propune un arbitragiu. Arion şi 
cu mine lămurim, şi Kiihlmann ne sprijină, că arbitragiul 
nu se poate referi de cât asupra faptului istorie dacă 
acest teritoriu a făcut parte din această Dobroge pe care 
am cedat-o. 'Tonteeff înţelege să împingă arbitragiul şi 
mai departe, cum de pildă spre a preciza dacă talwegul 
nu s'a. schimbat, ete. — Kriege sfătuieşte să primim ar- 
bitragiul, fiind-că e vorba de-o chestiune pur parlamen- 

    

nvavait tâl&graphi& que ces longs retards 6nerveraient tout 
le monde ă Iassy. - 

A 6 h. et demie Conference: Radoslawoft.-avee Tonteheff 
arrivent, avec tous leurs experts et militaires, plus un noir 
marin moustachu. 

Des le dâbut: les Bulgares ldvent ur livre: Il leur faut 
les îles, c'est-ă-dire le territoire compris devant Braila entre les deux bras du Danube! Elles n'ont jamais appartenu & 
la Dobrogea et Kiihlmann 'le leur dit, vertement. 'Tontehei? 
plaide que le vieux Danube, pris comme frontiăre, n'est pas navigable et qw'alors, sur une Gtendue de 7 K., il n'auraianţ 
pas la police de leur frontitre!—Arguties, discussion et quoi- qw'on soit unanime, comme Radoslavoft dâalare «qu'il ne peut 
pas accepter», Burian propose un arbitrage. Arion et moi, 
nous: prâeisons et Kiihlmann appuie, que Parbitrage ne peut porter que sur le fait historique si ce territoire a fait partie 
de cette Dobrogea que nous avons câdâe. Tonteheft? entend 
pousser Varbitrage plus lcin, comme par exemple preciser 
si le Talweg n'a pas changs, ete. — Kriege conseille d'accep- 
ter larbitrage, parce qu'il 3 a une question puremenţ par-
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tară. Primim ca, Kriege să redijeze şi să propuie o for- 
mulă, 

Turcii au ridicat chestiunea despăgubirei pentru te- renurile Miilk din Dobrogea, istorie veche de 38 ani. Oonvenim să căutăm a, ne înţelege între noi: înainte de a ajunge la arbitraj. 
Lungă discuţie pentru şcolile şi comunităţile noastre din Bulgaria. După refuzuri categorice, ei sfârşesc prin 

a admite statu-quo. 
6 Mai. — Zi înţesată. Sfârşitul. "Toate chestiunile Mici, ca şi cele mari provoacă rapoarte, comisiuni, toemeli. Arion umblă de colo până colo ; chiar Papiniu devine sprinten. Dar cel mai grăbit e Horstmann: vine 

repede să mă înştiințeze că în chestiunea, Căilor Ferate redactarea lui — Mirceseu spune : redactarea mea — e primită de Marele Cartier. E un câştig şi e primul ar- ticol al păcei parafate care dispare. Oricum au fost sen- sibili la mustrarea de nelealitate pe care le-am aruncat-o în faţă. — Kriege aduce de asemenea formula înţelegerii cu Bulgaria, o găsesc bună, Arion ar voi să adaoge ceva, 

  
lementaire sous roche, ete. Nous acceptons que Kriege redige ei. propose une formule. 

Les 'Tures ont souleve la question de lindemnit pour les terrains Miilk de la Dobrogea, veille histoire de 38 ans, On convient de chereher ă s'arranger entre soi avant dar- river â un arbitrage. 
Longue discussion pour nos 6coles et communautes de Bulgarie. Apres des refus catâgoriques, ils finissent par admettre le statu-quo. 
6 mai. — Second jour de Pâques. — Journse touffue. C'est la fin, Toutes les petites questions, aussi bien que les grandes sont objets de rapports, de commissions, de mar- chandages. Arion va et vient, Papiniu luii-mâme  devient alerte. Mais le plus empresst est Horstmann, îl accourt m'annoncer que dans la question des chemins de fer sa re- daction — Mirceseu dit: ma râdaction — esţ aeceptee par le Grand Quartier, C'est un succâs et est le premier artiele de la paix paraphâe qui disparait! Tout de mâme on a 6t6 sensible au reproche de d6loyaută que j'ai carr&menţ jete î la figure, — Kriege apporte aussi la, formule du; compromis avec les Bulgares ; Je la trouve bonne ; Arion veut y mettre
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'ceiace întârzie degeaba lucrările : diseară va stârşi prin a recunoaşte că lucrarea lui Kriege e bine făcută. Kriege îmi propune să închee actul compromisului.—]n sfârşit asupra chestiunei telegrafelor, a societăţei Ost-EHuropean, după toemeli, Ioerner, mereu împăciuitor, primeşte tex- tul nostru. 'Doate acestea, nau fost definitiv câştigate de cât seara, la prânzul Mareşalului: ziua n'a fost pierdută. —- Burian cerându-mi q întâlnire, l-am poftit în ul- timul moment la, masă. A primit, cu Gratz, Mittag, von Peter, Colloredo. Conversaţiune înainţe şi după masă. In primul rând un reproş discret : Regele ar fi ținut Basa- rabenilor un discurs cam iredentist ; această versiune fusese dată de «Tribuna», Era vorba, de toastul Regelui care, mi sa părut atunci, avusese un uşor accent. Neg îusă şi arunc totul pe cuvântarea extra-protocolară a lui Halippa. 
Vorbese de durata ocupaţiunei, în sensul celor ce ne înţelesesem cu Czernin, — fără o administraţie de- Plină, ţara se va, ridica cu greu, — perehiziţiile, duş- mănii cari se ivese acum, ete. — Burian ascultă cu multă i 

IRI 
du sien, ce qui retarde inutilement les travaux: il finiva le soir par reconnaître que Touvrage de Kriege est proprement faiţ. Kriege m'otfre de nous dresser Pacte de compromis. Enfin sur la question des tâlegraphes de la Ost-Europiische G., „apres marehes -et contremarehes, Koerner, toujours. eonoi- liant, accepte notre texte. Tout ceci n'a &t€ dâfinitivemenț aequis que le soir au dîner du Marechal : la journâe n'a pas 

— Comme Burian m'avait demand un rendez-vous, je Vai invite en dernire heure ă dâjeuner. II a accept avec Gratz, Mittag, von Peter, Colloredo. Avant et aprâs dejeu- ner, conversation. En tout premier lieu reproche. disereț : le Roi aurait tenu aux Bessarabiens un discours l6gtremenţ îrredentiste; c'est la “Tribuna» qui aurait donne cette version. Il s'agissait du toast du Roi, gui, matii] sembl6  alors, avait eu un leger parfum, Je nie et jette tout sur le speech extra-protocolaire de Halippa. 
Je parle de la qurâe de Poccupation dans la note de ce qui avait 6t6 entendu avec Czernin diserâtement — sans une administration civile pleine, le pays se relevera diffici- dement; — les .perquisitions, itimitis qui naissent, — ete.
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atenţie şi declară că e. foarte interesant pentru viitor. 
Fără altă făgăduinţă. Dealtfel nu insistasem; vorbind, 
ca de o chestiune ce trebuia reluată mai târziu. După 
dejun atinge chestiunea Basarabiei şi pune în mod dis- 
cret, că, cu ocazia, reecunoaşterei «formale» a anexinei (?), 
teza Germanilor e că nu se poate face o recunoaştere 
formală acum, fără a fi provocată Rusia, de care s'a des- 
părţit Basarabia. — Austria nu va cere decât colţul in- 
trând dela Noua-Suliţă la vechea graniță cu Podolia 
spre vest de Hotin «pe care nici nu-l] cerem». — Atunci 
cu precizez că aceasta înseamnă înlăturarea, pretenţiuni- 
lor ucrainiene. Cum suntem de acord, el îmi cere o seri- 
soare care «are nimic obligatoriu pentru Dv». — Răs- 
pund că înțeleg să mă oblig şi că voi trimite această seri- 
soare, pe care dorea dealtfel să o aibă înainte de plecare. 
— Imi vorbeşte de asemenea de navigaţiunea pe Nistru, 
pentru a i se aplica regimul Prutului. Face scrisoarea 
dar nu scriu nici un cuvânt de Prut, devenit acum un 
râu interior. 

Privitor la Ukraina, Burian repetă ce spusese Iiihl- 

  

Burian est tr&s attentif et declare que c'est fort interessant 
pour lavenir. Pas d'autres promesses, Je n'avais W'ailleurs 
pas insist€, en parlant comme dune thtse î reprendre ul- 
terieuremenţ. 

Aprâs dâjeuner, il entame la question de Bessarabie eţ 
formule diserâtement que lors de la reconnaissance «for- 
melle» 'de lannexion (?), la these des Allemands est qu'on 
ne peut faire une reconnaissance formelle actuelle sans pro- 
voquer la Russie, dont s'est sparte la Bessarabie ; /PAu- 
iriehe ne demandera que le coin rentrant de Noua Suliţă 
ă Yancienne frontisre avec la Podolie, Ouest de Hotin, «que 
nous ne demandons mâme pas». Lă-dessus je prâcise que cela 
6quivaut ă Vcartement des prâtentions ukrainiennes Com- 
me nous sommes d'accord, il me demande une lettre qui «n'a 
rien d'obligatoire pour vous». Je r&ponds que jentends m'o- 
bliger et que enverrai cette leitre qu'il dâsirait d'ailleurs 
avoir avant son dâpart. Il me parle aussi de la navigation 
du Dniester pour lui appliquer le regime du Pruth. J'6cris 
ma lettre, mais je ne souffle mot du Pruth devenu fleuve 
interieur. 

— A propos de Ukraine, Burian me râpâte ce qua m'a-
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mann : Ukraina, se va. uni cu Rusia, Deci din partea. aceasta să ungem osia. | 
Pentru înţelegerea cu Bulgaria, Burian îmi spune că poate fi semnată în linişte : «Vă dau asigurarea, că veţi avea tot sprijinul nostru». Mai mult, după semnă- tura tratatului, vom avea mai multă libertate ea să vor- bim pe faţă Bulgarilor. Radoslavoff ştie că nu poate să aibă câştig de cauză; a spus-o lui Burian, dar e legat de ordinele dela Sofia. 
Pac cunoscut îndată lui Arion asigurările formale: ce mi Sau dat. Seara Arion cedează, după ce vorbise cu Kiihlmann şi Burian, 
— Invitaţiune. prin telefon, pentru 7 jum.: Feld- mareşalul dă un prânz de despărţire plenipotenţiarilor.. Frae şi plăci. Suntem toţi. La dreavia mareșalului, Bu-= rian şi Nissimi, ministru af. străine ture; la stânga Kiihlmann şi Izzet, In faţă, noul şef de Stat-Major Schwartzkoppen; în dreapta lui eu, şi 'Tonteeff în dreapta mea; Radoslavof şi Arion în stânga lui. Toastul Mare- şalului foarte curgător, nu prea indulgent pentru gaze- 
a 

vait dit Kiihlmann : lUkraine se râunira ă la Russie. C'est de ce câtâ qu'il faudra done ocindre les gonds. - Pour le compromis avec la Bulgarie, Burian me dit qu'on peut tranqovillement signer :; «je vous donne Passu- rance que vous aurez tout notre appui», Bien mieux, aprts la signature du trait, nous aurons plus de libert6 pour- parler franchement aux Bulgares. Radoslavoff sait qu'il ne peut pas avoir gain de cause, il Pa ditâ Burian, mais i] est li par les ordres de Sofia, | — Je transmets de suite ă Arion les assurances formel- les qui me sont donnâes. Dans la, soirâe, Arion s'est rendu, apres avoir causs avee Kiihlmann et Burian, | — Invitation par t6l&phone â 5 h. pour 7 h, et demie. Le Feldmarâchal oftre un dîner d'adieu aux plânipoten= tiaires. Habit et plaques. Nous y sommes tous. Le Mar6- chal a ă sa droite Burian et Nissimi, ministre des affaires &trangeres turc, — â sa gauche Kiihlmann et Izzet. En face. le nouveau Chef d'Etat-Major Schwarzkoppen ; moi ă sa droite avee Tonteheff a ma droite; Radoslavoff et Arion ă sa gauche. Le toast du Marâchal tres allant, pas tendre pour les jouznalistes e pour les  partis politiques,  tre&s 
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tari şi pentru partidele politice, foarte călduros pentru 
„armată, apoi un salut pentru Românii curagioşi cari au 
făcut sacrificiul să ia sarcina acestei păci şi patriotismul 
de a întreprinde reînvierea țărei lor. Nădăjdueşte că vom 
redeveni amici sinceri şi doreşte toată prosperitatea, pen- 
tru România. (Se doreşte ca să nu se răspundă). 

Spun Mareşalului, peste masă, că n'am fost niei- 
odată. duşmani şi că n'a fost decât o eclipsă a prieteniei noastre. EI râde cu poftă. 

După masă se discută afaceri. Kiihimann îmi pro- 
pune o învoială în, afacerea manuscriselor, — Se aran- 
jează tot ce rămăsese în suspensie. — In sfârşit Kiihl- 
mann îmi spune : «Nu voiesc să vă fac un compliment, 
dar aţi condus cu mare măestrie barea şi câştigarea Ba- 
Sarabiei vă înapoiază de 10 ori ceia, ce pierdeţi». Koer- 
ner îmi face de asemenea complimente : nu mai vrea să trateze de cât cu mine... 

7 Mai. — (Sf. Elisabeta, 24 Aprilie). — Trebuia să ne întrunim ieri seară la 10 ore jum. Amânat pe azi di- 
mineaţă la 9 jum. Cotroceni. Sosese exact, cu Arion şi 

  

-chaud pour Parmâe, puis un saluţ pour les Roumains cou- Tâgeux, qui ont fait le sacrifice de prendre la charge de cette paix et le patriotisme d'entreprendre la rEsurrection «de leur pays. Il espăre qu'on redeviendra des amis tres sincâres et souhaite toute la prosperiie imaginable ă la Roumanie. On dâsire qu'il m'y aiţ pas de reponse,. Je fais dire, A travers la table, au Marchal, que nous n'avons ja- mais 6t€ ennamis, qu'il n'y a eu qu'une 6clipse de notre ami- 1i6. Il rit de grand coeur, 
Aprâs dîner on traite affaires. 
Kiihimann me demande le pont et m'offre un arrange- ment dans /affaire des manuserits. On arrange tout ce qui Stait rest en suspens, Enfin Kiihimann me diţ: «Je ne veux pas vous faire un compliment, mais vous avez supârieure- ment mân6 votre barque et Vacguisition de la 'Bessarabie Vous rend au dâcuple ce que vous perdez>. Koerner aussi me fait ses compliments : îl ne dâsire plus traiter qu'avee moi... 

1 mai. — On devait se r6unir hier soir 10 h. et demie. "On a remis 4 ce matin 9 h. et demie ă Cotroceni, J'arrive heure exacte avec Arion et lt.-colonel Vasilescu Anton. Au
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locot.-col. Vasilescu; în sala de intrare cei-lalţi doi de- legaţi ai noştri, Burghele şi Papiniu, şi generalii. Foto-- grafi câţi poftiţi, mulţi ofiţeri germani. Ne adunăm în biblioteca, cea, nouă a Regelui; o jumătate oră nu facem. nimic, Ne regăsim în salonul care servă de bufet când sunt recepţiuni, alături de salonul în care s'a ţinut Con-- siliul de Coroană în 14 August 1916. — Ultimele în-. voieli cu Bulgarii, pentru manuscrisele furate dela Aca-- demie. — Iscălese cu Kiihlmann micele protocoluri: na- vigarea staţionarilor până la Feteşti, adeziunea în. prin- cipiu la o alianță vamală, despăgubiri prizonierilor mal- trataţi, nota privitoare la Judecata guvernului Brătianu, protocol pentru biserici Şi comunităţi româneşti în Ger- mania (a se întținde şi pentru Bulgaria, ceia ce s'a făcut: în cursul şedinţei: Austria na semnat încă, şi Kriege- m'a înștiințat că Burian va avea greutăţi !) 
In sfârşit şedinţa generală începând, ne aşezăm, Germanii la mijloc, Burian — el singur e toată comi- sunea, deşi Gratz şi Mittag sunt în spatele lui;—Tureii 

  

bas de l'escalier nos deux autres plenipotentiaires, Bur- ghele eţ Papiniu, et nos gen6raux. Photographes tanţ qu'on veut. Beaucoup d'officiers allemands. Nous nous concen- trons dans la nouvelle bibliotheque du Roi. Une demi-- heure ă ne rien faire. On commence par se retrouver dans le salon qui serţ de bufifet lors des receptions ; il est eon- tigu au salon dans lequel s'est tenu le Conseil de Couronne: du 14 acât 1916. Quelques derniers arrangements avec les: Bulgares pour les manuscrits volâs â PAcademie. Je signe. avee Kiihlmann leg petits protocoles : navigation des sta-: tionnaires jusquă Fetesti, adhâsion en principe â une al- liance douaniăre, leg dommages aux prisonniers qui ont 6te maltraitâs, les fouilles, la note concernant la mise sous: jugement du gouvernement Bratianv, protocole pour. com- munautes et €glises roumaines en Allemagne (ă 6tendre. aux Bulgares, ce qui a 6t$ fait dans le cours de la s6ance : YAutriche n'a encore pas sign6 et Kriege m'a averii, que Burian aura des difficultâş 1). 
Enfin la sâance gânsrale commence; on sinstalle, Alle- mands au centre; Burian A lui seul il est toute la commission, quoique Gratz et Mittag soienţ dans son dos; les Tures ă
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alături de el; — Bulgarii — şi sunt cel puţin 6 — la 
stânga Germanilor. :Ca să nu fim la capul mesei, ne re- 
fugiăm în faţă, singuri Şi în faţa Germanilor. Cinema- 
iografele lucrează. — Ministrul Kihlmann : citeşte o 
scurtă cuvântare, — şi semnăturile încep. La 12, în mijlocul unei mari zăpăceli, — sar fi putut trece orice 
Sar fi voit: — s'a isprăvit, Se” telefonează la Marele- 
Quartier, cu care se stabilise o legătură. | 

Telegrafiez îndată Regelui: «Am adânca mulţumire 
să comunice M. V. că pacea sa încheiat; tratatul, care în 
ultimele negociaţiuni a primit unele modificări favora- 
bile ţărei, a fost semnaţ la 12 ore. El va purta titlul de 
Pacea din Bucureşti. Sub conducerea, M. V. şi sub oero- tirea Dinastiei, România îşi va putea reîncepe munca 
spornică pentru consolidarea viitorului ei». — Preziden- 
tul consihului de miniştri. 

— La ora 1 dau un dejun de adio: Kiihimann, 
Kriege, de. Rosemberg, Oberndorf, Richthoffen, Horst- mann, de Below, ete, — Repet lui Kihlmann» lucru la care ţine mult, că va avea la Şosea terenul pe care îl cere ca să clădească o Legaţiune frumoasă. 

  
câte de lui; les Bulgares — et ils sont au moins six —ă la gauche des Allemands. Pour ne pais tre un petit bout, nous nous r6fugions en face, seuls et en face des Allemands. Les: cinâmas font rage. Le ministre Kiihlmann lit un petit speech — et les signatures commencent. A midi, au milieu d'une grande contfusion — on aurait pu passer ce qu'on au- rait voulu! — c'est fini. On t&l&phone de suite au Grand Quartier avec lequel une liaison avait 6t6 6tablie. Je tâl6- graphie de suite au.Roi: «Am adânca mulţumire să co- munie M. V. că pacea s'a încheiat, Tratatul, care în ulti- mele negociaţiuni a, primit unele modificaţiuni favorabile Ţărei, a fost semnat la 12 ore. El va purta titlul de Pacea din Bucureşti. Sub conducerea M. V. şi sub ocrotirea Dinas- tiei, România îşi va putea reîncepe munca spornică pentru consolidarea viitorului ei». — Prezidentul Consil. de M iniştri. 

— A 1 heure joffre un dâjeuner d'adieu : Kiihlmann, Kriege, de Rosenberg, d'Oberndorţ, Richthoffen, Horstmann, ds Below, ete. 'Tres gai. Je râptte ă Kiihlmannn, ce â quoi il tient beaucoup, qu'il aura ă la chaussce le terrain qu'il demande pour y bâtir une belle l&gation.
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— Plecarea lui Kiihlmann cu Bulgarii la 4.45 pen- 
tru Sofia. Se duce să salute pe Regele Ferdinand. Bă- 
nuiese că mai sunt dedesubt oarecari neînţelegeri. 
Prin tratat, în ultimul moment, sa lăsat Bulgarilor 
partea de jos a Dobrogei până la o linie paralelă cu li- 
nia drumului de fier. la distanţă de 10—15 km. de ea. 
Restul este condominium. . 

Trimit o circulară prefecților. Repet asigurările 
privitoare la. siguranţa de a ne putea păstra Dinastia, 
după cum o făcusem în telegrama către Rege, pentru a 
narca mai bine. sensul. ascuns “al acestei semnături a 
tratatului. Sper că Regele va înțelege, după cum toată 
lumea a observat-o îndată ce telegrama a apărut. 

— Scriu guvernatorului pentru a-i comunica că a 
doua zi miniştrii vor lua, în primire serviciile lor. Cu căp. 
Dreckert am convenit că, chiar în acea zi, se vor trimite scrisori de mulțumire giranţilor. 

8 Mai. — Merg la minister. Jurământul prefecţilor de faţă. Intrevedere şi cu Kriege pentru mai multe lu: cruri mici. E grăbit ca să aibă la Berlin comisiunea, fi- 
      

Depart de Kiihimann avec les Bulgares ă 4.45 pour So- fia. Il va saluer le Roi Ferdinand. Je suppose qu'il y a des frictions encore sous roche. Par le trait, en derni&re heure, on a abandon aux Bulgares la partia Sud de la Dobrogea jusquă une ligne parallele de la ligne da. chemin de fer ef. ă environ 10—15 Klm, distante -d'elle. Le .reste est du Condominium. o a 
— J'envoie une circulaire aux prefels. Je repete les as- surances concernant la sârete de gander Ia dynastie comme je Pai fait dans le telegramme du Roi, pour bien marguer le sens secret de cette signature du. traite, J'espere - que - le Roi comprendra, comme tout le monde Pa remargu€ des que le telEgramme a paru. 

-.- — J'6eris au Gouverneur pour lui. communiquer que le lendemain les Ministres prendraient possession de leurs services. Avee le capit. Deckerţ il 6tait eonvenu. qu'il seraiţ le jour mâme envoy6 des lettres de remerciements aux g6- rants. 
- - 8 mai. — Je prends sâance au Ministăre. Serments des prâfets prâsents. Sance aussi avec Kriege pour diffâren- tes bricoles. Il est press d'avoir ă Berlin la conimission fi-
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nanciară prevăzută de tratat. Primeşte să redacteze 
compromisul nostru cu Bulgaria în vederea arbitra- 
giului. 

9 Mai, — Regele n'a răspuns încă telegramei  mele.. 
Cei doui Impărați şi-au felicitat miniştrii şi Wilhelm a 
decorat pe Kiihlmann, — Arta de a lăsa să se suspec- 
teze, şi pe drept, intenţiunile Sale, e împinsă foarte de- 
parte de către Maiestatea Sa! 

— Conferinţă cu d. de Schroeder dela Reichsbank: 
Ar voi să cunoască proectele noastre financiare şi îmi 
deschide unele perspective spre a da o siguranţă de vii- 
tor cercurilor financiare. Ii tai vorba: «Dar mi se pare 
că visaţi un fel de tutelă !» 

— Mackensen dă un prânz de adio miniştrilor- 
giranţi. 

| — O vorbă a lui Kiihlmann, raportată de Tzigara: 
«Domnul Carp pare să nu fi avuţ decât o ţintă în viaţă: 
cultul persoanei sale». 

— Kiihlmann era contra întinderei operaţiilor în 
Uerania. Dealtfel crede că aceasta, se va uni cu marea 
Rusie. Hatmanul care a, lua acum puterea, e un multi- 

    

nancitre prâvue par le trait. I] accepte de râdiger notre 
compromis avec la Bulgarie en vue de Varbitrage. 

9 mai. — Le Roi n'a pas encore râpondu â mon t6l&gram- me. Les deux Empereurs ont fâlicit6 leurs ministres et 
Guillaume a dâcor6 Kiihlmann. art de laisser suspester, 
ă raison, ses intentions est pouss€ par Sa Majestâ! 

— Confârence avec Mr. Schroeder de la Reichsbank ş. 
il vondrait connaître nos projets financiers. Il m'ouvre cer- 
taines perspeetives pour donner une surâtâ d'avenir aux cer- 
cles financiers; je le coupe: «Mais c'est une espăce de tutelle: 
que vous râvez!». 

— Mackensen offre un dîner d'adieu aux ministres g6- 
rants. 

— Un propos de Kiihlmann rapport6 par Tzigara : «Mr. 
Carp paraît n'avoir eu qu'un but dans sa vie: Je culte de 
sa personne». Kiihlmann 6tait contre Pextension des oprations 
en Ukraine. Il croit d'ailleurs que VUkraine se râunira ă. 
la grande Russie. Le Hatman qui vient de prendre le gou- 
vernement — Skoropatkine — est un multimillionnaire qui
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milionar care a avut o comandă în gardă. Ar avea înfă- țişarea unui început de restaurare monarhică, 
10 Mai. — Aseară a sosit depeşa Regelui. Ii fac o mică schimbare, ştergând, un cuvânt şi schimbând pune- tuaţia, pentru a îndulci forma cuvintelor «aceste clipe dureroase». — Horstmann, căruia, i-o comunic prin Tzi- sara, o găseşte bună. E trimisă la gazete. — Arion, care a fost la Iaşi» povesteşte că Regele a făcut «toutes sortes de manidres» ; sa plâna că are mi- grenă, a trimis o primă redacţiune care coprindea a proape un blam, a admis în sfârşit în parte o formulă a lui Arion. 

— Horstmann, pentru a doua oară, dar fără, să-şi prea, ia în serios propunerea, mă întreabă dacă, nu Sar: putea face să plece ataşaţii militari ai Antantei, — Vizita, Prințului de Reuss, care pentru a, cincea oază cel puţin îmi cere în numele lui O. K. M. facultatea de a pune un batalion în satele germane din Basarabia pentru a. păzi populaţiunea... în contra propriilor abu- zuri ale trupelor sermane în trecere ( 19) 
ÎI 
â eu un commandemenţ dans la garde. Ca a tout Pair dun commencement de restauration monarehique. 10 mai. — Hier soir est arrivâe la dâpâche du Roi, Je lui fais subin une pstite modification, en effacant un moţ et en changeant la, ponctuation pour adoucir la forme des «aceste elipe dureroase». — Horstmann, â qui Je la fais voir par 'Tzigara, la trouve bonne. Elle est envoye aux jour- naux, 

Arion, qui a 6tg ă Iassy, raconte que le Roi a fait ton- tes sortes de mani€res, s'est plaint de migraine, a envoy6 une premitre rdaetion qui contenaiţ presque un blâme, a enfin admis pour partie une formule d'Arion. Horstmann, pour la seconde fois, mais sans trop pren- 

Visite du Prince de Reuss qui, pour la 5-sme fois au moins, me redemande au nom de lO.K.M. la facultă de met- tre .un bataillon dans les. villageş allemands de la Bessara- bie, pour la garde de la population... contre les propres exac- tions des troupes allemandes de passage. (7), 

33
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11 Mai. — Iaşi. — Sosim în acelaşi tren cu col. von 
Brandenstein, delegatul german şi statul său major, a- 
creditaţi pe lângă Marele Cartier. — Nici o ostilitate 
în mulţimea care venise să mă întâmpine la garâ. Toate 
notabilităţile pe peron. 

— Regele (ora 6) îmi vorbeşte mult, dar se plânge 
că e foarte enervat. De mai multe ori îşi trece mâna pe 
frunte; spune că se teme de o neurastenie. Mâine se 
duce la Bicaz cu un inginer, ca să studieze o cădere a 
Bistriţei care poate da mii de cai putere. Înţeleg că va 
lipsi din cauza ofițerului german. Regele îmi încredin- 
țează dicţionarul său particular, al patrulea din cele 12 
ce sau făcut pentru el. Imi dă o lungă explicaţie, pe 
care o face şi în scris : Nu înţeleg nimic şi şeful meu de 
cabinet, căruia îi dau să cifreze o telegramă, şi mai pu- 
țin. Regele expune cu greutate ! — A fost foarte jigmit 
de un articol din jurnalul «Gazette de la Croix». 

12 Mai. — Prefecţii pentru candidaturile de alegeri. 
Atluenţă. Toţi generalii şi coloneii, cari părăsesc armata, 

  

11 mai. — Iassy. — Nous avrivons par le mâme train 
que le colonel de Brandenstein, le dâlegus allemand et son 
Gtat-major aceredites aupres du Grand Quartier. Aucune 
hostilit6 dans la foule qui 6tait venue au-devant de moi 4 
la gare. Toutes les notabilitâs sur le quai. 

— Le Roi (6 h.) me cause d'abondance, mais se plaint 
d'âtre tres nerv. I] se passe plusieurs fois la main sur 
les yeux: il dit eraindre une neurasthânie. II se rend le 
lendemain ă Bicaz avec un ingânieur 6tudier une chute de 
ia Bistritza, qui peut donner des milliers de chevaux-force. 
Je comprends qu'il s'absente ă cause de Pofficier allemand. 
Le Roi me confie son dictionnaire particulier, le 4-e su: 
les 12 qwon lui a faits : il me donne une longue explication, 
qu'il met aussi par 6crit; je n'y comprends goutte et Pic 
(Pherekyde), ă qui je donne â chiffrer un telegramrre, s'ş 
reconnaît encora moins, Le Roi expose difficilement! I] a 
6t6 trâs offens6 d'un article de la «Gazette de la Croix». 

12 mai. — Les prâfets et les candidatures. Afluence. Tous 
les gânâraux et colonels qui quittent P'armâe s'offrent. Le
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îşi oferă serviciile. Prinţul Mihai Sturdza, se înscrie 
şi oferă bani, dar soţia, sa, sub alte influenţe, îl împie- 
dică să primească candidatura : Sturdza a rătăcit puţin în grădinile lui Filipescu... | 

13 şi 14 Mai. — Iaşi. — Lucru zârobitor. In plus două consilii. Atrag atenția lui Hârjeu asupra, ţinutei vele a trupelor în Basarabia. Pe Nistru, vânătorii pa- tronează contrabanda; cavaleria, lui Schina se poartă ca într'o ţară cucerită. Generalul Răşcanu  cenzurează În gazete propriile mele declaraţiuni; un ofiţer a bătut pe unul din delegați, pe care locuitorii germani vor să-l trimeată la Bucureşti. 
Supun chestiunea celor 8 milioane cerute de Poklev- sky pentru comitetul de lichidare rusesc : refuzat în u- nanimitaţe; redactez o scrisoare pe care o supun con- siliului. 

| 
Arion citeşte scrisoarea miniştrilor Antantei, pro- testând contra păcei. Răspunsul nostru accentuiază, fap- tul că am fost părăsiţi şi că pacea noastră, e definitivă şi va fi respectată de noi, 
— Luni dejun oferit de generalul Grigorescu : toţi 

  

Prince Michel Stourza Sinseriţ et offre de Pargent, mais sa femme, sous une autre influence, Pempâche d'accepter une candidature: le Prince a quelque peu errs dans les jar- dins de Filipeseu,. 
13 et 14 mai. — lassy. — 'Travail tuant, Deux conseils en plus. Jattire Pattention de Herjeu sur la mauvaise tenue des troupes en Bessarabie. Sur le Dhiester les chasseurs sont les patrons de la contrebande ; la cavalerie de Skina agit comme en pays conquis ; le gânâral Rascanu censure dans les journaux mes propres dâclarations ; un officier a ross6 un des dâlâguâs que les Allemands veulenţ envoyer a Bucarest, 
Je soumets la question de 8 millions demandâs par Po- klevsky pour le comit de ligquidation russe: ă Punanimită on reiuse et je redige une lettre que je soumets au Conseil. Avion lit la lettre des ministres de l'Entente protestant contre la paix. Notre râponse accentue le fait que nous tâmes lâchâs et que notre paix est dâfinitive et sera res- „pecete par nous. | 
Tandi dâjeuner offert par le gânâral Grigorescu : tous
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miniştrii, afară de Săulescu şi Arion, aflat la Bucureşti 
pentru căsătoria fiului său. Grigorescu ţine un toast 
Prin care declară că armata nu era pregătită şi că pacea 
încheiată de mine e un mare succes diplomatie. — In- 
provizez câteva, cuvinte cari fac să plângă pe Meissner 
şi pe Mehedinţi. Se publică aceste toasturi cari au ră- 
sunet. 

— Generalul Iancovescu mă vizitează şi îmi cere o 
candidatură, pe care o acord. Vrea să spuie Parlamentu- 
lui ce a spus în Consiliile de Coroană : că, «continuarea, 
războiului ar fi fost o crimă !» 

— Hârjeu îmi spune că după ce a făcut cu Regele 
lista generalilor, cari trebuese numiţi pentru a se în- 
drepta. greşelile trecute, a trimis decretele la Bicaz prin 
Gorski, şi Regele i-a spus «verbal» că ştie că tabloul n'a, 
fost întocmit în unanimitate şi că vrea să cunoască pă- 
rerea fiecărui membru. Un. comitet, compus din ministrul 
Văitoianu, Grigorescu şi Ohristescu, cercetase nenumă- 
ratele plângeri şi întocmise acest - tablou  îndreptător. 
Hârjeu atribue şi acest fapt influenţei lui Râmni- 

    

les ministres sauf Saulescu et Arion absent Bucarest pour 
Mariage de son fils, Grigorescu faiţ un toast dans lequel il dâelare que Parmte n'âtaiţ pas prepare et que la paix 
conclue par moi est un grand sucots diplomatique. J'impro- 
vise un speech qui fait pleurer Meissner et Mehedinţi. On 
publie les toasts qui ont du retentissement. (Les joumaux 
de Bucarest, y compris le «Tagblatt», les onț beaucoup com- mentes). 

Le gânral Iancovescu me fait une visite et me demande 
une candidature que jaecorde. [1] veut dire au Parlement ce qu'il a dit dans les Conseils de Couronne : que «la con- tinuation de la guerre eât 6t6 un crime», 

Herjeu me confie qu'apres avoir dress avec le Roi la liste des gânâraux qu'il faut nommer pour reparer les er- reurs passes, il a envoys ă Bicaz les dcrets par. Gorski et le Roi lui a fait dire «verbalement» qu'il sait que le ta- bleau n'a pas 6t6 dress ă Vunanimite et qu'il veut connaitre 
Vavis de chaque suffragant. Un comit composâ du ministre 
Vaitoianu, Grigorescu et Christesen avait examin€ les innom- brables plaintes eţ dress le tableau r&parateur. Herjeu at- tribue encore le fait â Vinfluence de Ramniceanu, le con-
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ceanu, consilierul miliţar al Regelui, îl consideră ca un 
semn de neîncredere şi declară că-şi dă demisia, dacă Regele nu revine asupra deciziunei sale. Ii declar că îl 
voi acoperi. 

15-16 Mai, — Iaşi. — Afaceri curente. Manifestul liberalilor, căruia, îi dau drumul, Intoarcere Ja, Bucureşti. 
1 Mai. — Zi pierdută pe drum, din cauza unui acei- 

dent la Podul dela Putna-Seacă. | 
18 Mai. — Prefecţi; candidaturi. solicitări. 
Două vizite ale lui Horstmann. Recunoaşte că nu se 

poate acorda batalionul ce se cere ca gamizoană în Ba- 
sarabia, 

— O mulţime de incidente care arată, reaua, dispoziţie a Germanilor. Am mult de lucru su ei! Generalul Tiilft 
îmi răspunde că nu se poate înceta, rechiziţiile şi că e si- 
gur că se vor găsi în Moldova, şi în Basarabia provi- 
ziuni pentru teritoriul ocupat ! Cu toate acestea, în seri- 
soarea, dela 10 Mai, amintisem că executam cu fidelitate 
predarea, celor 12.500 vagoane, în timp ce ei continuă să 

  

seiller militaire du Roi, le considere comme une marque de mâfiance et dâclare donner sa dâmission si le Roi ne re- vient pas sur sa decision. Je lui declare que je le couvrirai, 
15 et 16 mai. — Iassy, — Aftaiires courantes. Manifeste des libraux que je laisse passer. Retour Bucarest, 
17 mai. — Journâe perdue en route, ă cause d'un accident au pont de Putna-Seaea. | 
18 mai. — Prâfets, candidatures, sollicitations. 
— Deux visites de Mr, Horstmann. Il reconnaât qw'on ne peut iaecorder le bataillon qu'on demande comme garnison en Bessarabie. 
— Une foule d'inaidents marquent la mauvaise humeur des Allemands: ils na me fonţ pas la partie belle! Le gâns- ral 'Tilft me r&pond qw'on ne peut cesser les râquisitions et qu'il est sâr qu'on trouvera, en Moldavie et en Bessarabie des provisions pour le territoire oceup6! J'avais pourtant, dans ma, lettre du 10 mai, bien rappel6 que jex&cutais fidălement mon contrat de leur donner 19.500 wagons pendant qu'eux con- tinuent ă prendre les provisions qui justement, devaienţ âtre remplaetes par ces 12.509 wagons!
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ia proviziile cari tocmai trebuiau să fie înlocuite prin 
aceste vagoane. — O mulţime de plictiseli pentru toate 
nimicurile : Şetul căilor ferate e supărat că nu dau gara. 
dela Barboşi şi vrea să suprime orice vagon suplimen- 
tar din Moldova, în afară de al meu propriu. — Dintr'o 
convorbire a lui Vasilescu cu Kremnitz, toate acestea 
sunt datorite tot curentului antidinastie. 

19 Mai. — Foarte frumos Te-Deum la templul israe- 
lit pentru sărbătorirea păcei şi a Basarabiei. "Toată asis- 
tența foarte caldă şi foarte respectoasă. 

— Isprăvese cu Rechad-Bey chestiunea proprietă- 
ților părăsite de 'Turei în Dobrogea şi a vacufurilor. Le 
dau 7.000.000 mărei; Horstmann propusese 8 şi ultima. 
lor ofertă era 10. Avem interes să rămânem prieteni. 
Arion, pe care îl întâlnisem pe stradă, vorbise de alianţă. 

1/20 Mai.— Horstmann vine de vreme. Toate greută- 
țile şi pentru guvernul meu şi pentru ei, vin dela. Virgil 
Arion. Are o putere de intrigă de neînchipuit. Vede pe 
otiţeri, îi excită şi toţi aceştia când se due la Berlin re- 

Une foule de traeas sur tous les riens: le chef de chemin 
de fer boude paree que je ne donne pas la gare de Barbosi 
et veut supprimer tout wagon suppl6mentaire de Molda- 
vie saui mon propre wagon. D'une conversaţion de Vasi- 
lescu avec Kremnitz, tout cela serait dă toujours au courant 
antidynastique. 

19 mai. — Magnifique 'Te Deum au Temple Juit pour fâte+ 
la paix et la Bessarabie. Toute Passistance tr&s ehaude et țres 
respectueuse. Je tranche avee Rechad Bey la question des 
propri6t6s abandonntes par les Tures en Dobrogea et des 
vacoufs. Je lui lâche 7 millions marks; Horstmann en avait 
propos6 8, et leur dernitre offre 6tait W. llya interâţ âă 
rester amis. Arion, que j'avais rencontr& dans la rue, avait 
parle d'allianca. 

” 
20 mai.— Horstmann de bonne heure. 'Toutes les difficultâs 

et pour mon gouvernement et pour eux viennent de Vireil Arion. Sa force d'intrigue est inimaginable, I] voit les offi- 
ciers, les monte et tout ce monde, quand il se rend ă Berlin,
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petă istoriile lui. «De ce nu-i daţi o situaţiune? Sau cum- 
păraţi-l. Asiguraţi-i ceva pentru 6 luni. Eu aş face aceasta 
bucuros dacă aşi putea!» Frumoasă părere! — Mai de- 
parte: «D. Carp pleacă Marţi, aşa vom avea un focar 
mai puţin, căci. Neniţescu stă, liniştit». | 

Constat o adevărată dorinţă, din partea lui ca să mă 
servească. E] e desigur Germanul cu înţelegerea, cea mai 
largă dintre cei cazi sunţ aiei. 

8/21 Mai. — Conferinţă, pentru împrumutul oraşului 
„cu d. Sehorlemer, ofiţer de legătură al ministerului, şi 
primarul. E mai ales vorba, să se dea o parte din împru- 
mut pentru plata a, 8.000.000 lei, cupoane din vechile îm- 
prumuturi, cari sunt în mâinile caselor germane. 

— La dejun Sehwartzkoppen, înlocuitorul lui Hell, 
de Maltzahn, deputat de Riigen, un adjutant al Prinţu- 
lui Imperial, Bellow, Horstmann. Inainte de masă, 
Sehwartzkoppen revine asupra nevoiei de a se retrimite 
miniştrii Antantei, căci va, ţi totdeauna temere de intri- 

  

repâte ses potins. «Que ne lui donnez vous une situation ? Ou bien achetez-le, Garantissez-lui quelque chose pour six mois. 
Je le ferais volontiers si je le pouvais»! — Jolie opinion! — Plus loin: «Mr. Carp part mardi; comme ca il y auraun foyen de moins, car Neniţeseu se tient tranquille». — Horstmann reconnaât qu'il est impossible de soutenir la prâtention de mettre un bataillon allemand de garde en Bessarabie, Je con- state un rel dâsir de me servir, C'est de beaucoup PAlle- mand ă compr6hension plus large parmi ceux qui sonţ ici, 

— Stagnation complâte sur le front Ouest. Le commen- cement du second acte de la tragedie — qui rejouissait telle- ment Kriege, — reste aceroeh$, 
21 mai. — Confârence pour Pemprunt de la ville avec Mr. de Schorlemer (officier de liaison du ministere) et le Maire. Î! est surtout question d'affecter une partie de lemprunt â payer, 8 millions de coupons des anciens emprunts, qui sont dans les mains de maisons allemandes. 
A dâjeuner: de Schwartzkoppen, le remplacant de Hell, Mr. de Maltzahna, dâputâ, Landrat de Riigen, un aide de camp du prince impârial, Bellow, Horstmann. 
Avani dâjeuner, Schwartzkoppen revient sur la n6cessiţâ de renvoyer les ministres de VEntente, car on eraindra tou-
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gile şi de spionajul lor. pentru acest motiv se fac atâ- tea. greutăţi pentru libera trecere din Moldova, în teri- toriul ocupat. Declar lămurit că aceasta este imposibil şi că devine :0 manie a persecuției — spionaj la Har- tenstein. — După masă vorbind cu Maltzahn privitor la Beldiman, explic motivele pentru care e nevoie pen- tnu noi ca dinastia să fie păstrată. Urmărea, cu interes, El a părut surprins de expunerea mea, că Regele consti- tuțional nu putea decât să facă război având angajaţi în această direcțiune trei sferturi din oamenii politici. — Prima întrunire la Club, Expun liniile prinei- pale ale păcei şi ale absolutei sale necesităţi. Arăţ pro- grâmul viitorului Parlament: 1) Ratifieare, 2) Răspun- deri de stabilit, 3) Suspendarea inamovibilităţilor, 4) Fixarea, punctelor constituţionale de revizuit. ches- tiunea agrară (aplauze călduroase), lărgirea votului (rece), legea, presei (foarte călduros). Arion de aseme- nea ţine un discurs mişeător. | 
9/22 Mai. — S'au arestaţ cei câțiva sindicalişti ro- 
i II 
jours leurs intrigues et leur espionnage: c'est la, raison pour laquelle on est si dur pour laisser passer de Moldavie en territoire oecupâ. Je declare net que est impossible et que cela tourne ă Ia. manie de la persecution — espionnage chez Hartenstein. 

Apres dâjeuner, en causant avec Maltzahn au sujet de Beldiman, Jexplique les raisons pour lesquels il y a intârâţ pour nous, que la dynastie soiţ conservâe. Il suivait avec imtârât, Il a paru saisi par mon expos6 que le Roi, Roi con- stitutionnel, ne pouvait que faire la guerre, ayant trois quarts des hommes politiques engages dans cette direction,. 
— Premiăre râunion du club. J'expose les traits prinei- paux de la paix et de son in€luatable nâcessit6; je trace le Programme du futur Parlement: 1) ratifieation; 2) responsa- bilitâs ă 6tablir (ovations); 3) suspension des inamovibilitâs; 4) fixation dea points constitutionnels ă, reviser : questions agraires (chaleureux applaudissements); 6largissement du vote (froid); loi de la presse (tres ehaud). — Arion a fait aussi un discours 6mouvant, 

22 mai. — On a arrâte les quelques syndicalistes roumains
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mâni cari se declaraseră maximalişti şi cari vor să fa- că o republică. Percheziţionându-se la Arbore, sa găsit un plic cu pecetii austriace. N'au fost deschise, dar Arbore a spus: Sunt hârtiile mele ucrainiene, căci voi fi reprezentantul Uerainei în România! __ Vorbese lui - Horstmann, miraţ, de acest amestea austriac, căci pare să cunoască bine pe Arbore şi pe fiica sa, de care spune <am văzut-o de mai multe ori la mine». 

Plecările şi venirile d-nei Perticari alarmează mult pe Horstmann. Ar fi mulţumit ca, să o fae să plece. —- Un general — von Vertrab, — care pleacă la Berlin, un maior, doi alţi ofiţeri mă vizitează: Ei voese să trianguleze, să îndrepte harta noastră, în sfârşit să se instaleze la noi. Fără, îndoială că nimeni nu vrea, să, pă- Tăsească România, Toţi caută ocaziunea să stea câtva timp aici. 

— 'Tzigara mă înştiințează, că guvernatorul pleacă la. 2. Nu ştiam, nimie de această graboică lichidare a lui Militâr-Verwaltung, Pentru a nu mă duce la gară, mă due la 12 să-mi iau ziua bună dela, generalul von Tilff, 
Îi 

qui se sont proclamâs maximalistes et qui veulenţ fonder une râ&publique, 
En perquisitionnant chez Arbore, on a trouvâ un pli sous scell€s autrichiens, On ne les a pas ouverts, mais Arbore a dit: «Ce sont mes papiers ukrainiens, car je. vais âtre le representant de PUkraine en Roumanie». J'en parle â Horst- mann, 6tonn6 de cette immixtion autrichienne, car il a Pair de connaâtre beaucoup et Arbore eţ sa fille. — «Je Vai vue souvent chez moi», diţ-il de M-lle Arbore. Les allâes et venues de M-me Perticari alarment beaucoup Horstmann. II aime- rait bien que je la fasse filer. 
— Un gânâral — von Vertrab — qui repart pour Berlin, un major, deux autreş officiers me rendent visite: ces Mes- sieurs veulenţ trianguler, raccorder notre carte, bref s'instal- ler: chez nous, Dcid&ment, on m'aime pas quitter la Rou- manie. C'est â qui y cherchera Poceasion d'an sjour. 
— Tzigara m'apprend que le Gouverneur part â deux heures. J'ignorais cette si prompte liquidation de la Milităr. Verwaltung. — Pour ne pas aller ă la gare, je vais ă midi prendre congâ du gân6ral, qui hier a d&pos€ sa carte chez moi. 
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care depusese eri carta la mine, Părăseşte masa la care 
primea pe diteriţii delegaţi aliaţi.  Rechemarea fusese 
telegrafiată de Sâmbătă ; dar Mareșalul îl lăsase să pe- 
treacă liniștit cele două zile de Rusalii Şi i-a comuni- 
cat-o numai eri. Arătându-mi părerea de rău de a pă- 
răsi această ţară încântătoare, generalul von Tiilff avea. 
ochii umezi de lacrămi. 

Toţi vor să rămână, aici, îmi spune  Horstmann. 
Tantilofi se agaţă, iar Nisami-Paşa face tot; ce-i cu pu- 
tinţă ca să nu plece. 

10/23 Mai. — Pentru întâia, dată dela, ocupaţie săr- 
bătorim, bineînţeles cu încuviințarea autorităţilor ger- 
mane, ziua, de 10 Mai. Te-Deum la Mitropolie. Arion şi 
Dobrescu mă întovărăşesc; şefii de serviciu; generalul 
Mircescu şi ofiţerii de legătură. Lume pe stradă, ser- 
genţi de oraş în mare ţinută. E tot ce mai există din a- 
cel trecut aşa dulce de evocat... 

— Vizită, cu scrisoare foarte călduroasă, de intro- 
ducere dela Kiihlmann, a d-rului Kauffmann, prezi- 
dent al Serv. de Asigurări Imperiale, ete. — Pe vremuri 
colaborase la statisticile legei noastre asupra meserii- 

  

Il quitte la table ă laquelle il recevait les differents deleguâs 
des alli6s. Le rappel avait 6t6 tbltgraphi€ samedi, mais le Ma- 
v6chal lui a laiss6 passer tranguillement les deux jours de la 
Pentecâte, et le lui a notifiâ hier seulement. En me disant ses 
regrets de quitter ce charmanţ pays, le gânâral a eu les yeux 
mouilles de larmes. 

«Ils veulent tous rester», me dit Horstmann. Tantiloft 
s'aceroche et Nisami Pacha fait le possible et l'impossible 
pour ne pas partir. 

10/23 mai. — Pour la premitre fois depuis loccupation, 
nous fâtons, avec, bien entendu, Pagr&ment des autoritâs alle- 
mandes, le 10 mai. Te Deum â la Metropole. Arion et Do- 
brescu m'accompagneni ; chefs de service ; genâra] Mircescu 
et les officiers de liaison. Du monde dans la rue. Les ser- 
gents de ville en grande tenue. C'est tonţ ce qui subsista de 
ce passâ si doux ă 6voquer, 

— Visite, avec lettre trâs chaude d'introduetion signâe 
Riihlmann, de Mr. le Dr. Kauffmann, president du service 
des assurances de Empire. Il a dans le temps collaboră aux 
stâtistiques de notre loi des mâtiers. Apres conversation sur
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ior. După ce vorbim de chestiuni de prevederi sociale îşi oferă serviciile pentru lucrările de făcut în această 
direcţiune. 

— Mircescu a avut cu von Massow, care vine de la 
Sofia, următoarea convorbire contidenţială, «Germania, 
nu vrea să întărească Bulgaria, favorizând. astte] Jocul Austriei, care o susține. Mai de vreme ori mai târziu chestiunea financiară va, fi pusă, căci suntem hotărâți, 
odată pacea încheiată, să strângem şurupurile. Atunci luând pe seama Dvs. o parte din datoria lor, veţi putea 
poate răscumpăra partea de sus a Dobrogei şi să aveţi Constanţa. Regele Bulgariei crede că nu va putea, ţine această parte a Dobrogei şi Radoslavot vede ca el. Dar trebue câştigat col. Ganceti, prieten personal al Suvera- nului; e ministru la Berlin şi adesea are lipsă de bani». Ideie de ștudiat. ! 

— Horstmann îmi desfăşură gândul plăcut Germa- nilor de a face «cu cheltuială comună» un spital ger- mano-român cu servicii speciale pentru anume  celebri- tăţi germane. «Pentru noi ar fi, zice H., cel mai bun sis- tem de propagandă». Nu refuz nimic în principiu, — 

      

les questions des pr6voyances sociales, il a ofîert ses services pour les travaux ă €laborer dans cette direetion, — Mircescu a eu avec Mr. de Massow, qui arrive de Sofia, la conversation confidentielle suivante qu'il me rap- porte sous le sceau du secretţ. «I”Allemagne ne veut pas fortifier la Bulgarie et ainsi favoriser le jeu de PAutriche qui. soutient cette puissance. Tot ou tard la question finan- ci&re se posera, car nous sommes dâcidâs, dâs la paix venue, de serrer la vis. Alors, en prenantâ votre charge une part de leur dette, vous pourrez peut-âtre acheter la partie Nord de la Dobrogea « avoir Constantza. Ie Roi de Bulgarie croit qu'il ne pourra, pas tenir cette partie de la Dobrogea. et. Radoslawoft voit comme lui. Mais îl fauţ gagner le colonel Gantcheff, ami personnel du Souverain; il est ministre â Berlin et souvent â courţ d'argent». Idâe ă creuser. — Horstmann me dâveloppe Pide qui souriţ aux Alle. mands de faire «ă frais communs» un hâpital germano-rou- main avec des services spâciaux pour certaines câlâbritâs alle. mandes. «Ce serait pour nous-— dit Horstmann — le meilleur systh&me de propagande». — Je ne refuse rien en principe, —
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trebue să arătăm bună voinţă ! — Lucrul în fond e util, 
dar de ce cheltuieli în comun ? — In ultima analiză cred 
că Flattau, care şi-a făcut o clientelă enormă, împinge 
la aceasta: ar voi şi el să rămâie în România. — Nici 
unul nu mai vrea, să plece, zice râzând Horstmann. 

— Conferinţă cu Sehwartzkoppen, de Beer, Mayer 
şi Gârleşteanu. Grânele din Basarabia, şi rechiziţiile din 
România. După lungă discuţie acord 3 concesii: 1. Ger- 
manii, cari pretind, mereu că coloniile din sudul Basara- biei nu vor să-şi dea rezervele de frica trupelor noastre 
—: şi Gârleşteanu confirmă că s'a luat fără plată, — cer ca garanţie dreptul să pue în satele germane 2 sau 3 sol- 

daţi, agenţi de supraveghere şi de îndemn pentru lo- cuitori, pe când noi să-i luăm pe ai noştri. «Voim să 
colaborăm şi să vă ajutăm». Nici.un caracter de ocu- paţie militară. — 2. Linia particulară rusească Bessarab- 
skaia-Akerman, cu sediul la Odessa, e aşa de rău ad- ministrată încât rare nici un venit. Vor să puie în 
gări ofiţeri de supraveghere. Cum -n'aşi voi să rechizi- 
ționez spre a nu avea conflicte şi procese, conced ca ei 

    

il faut montren de la bonne volontâ!—le fond est mâme utile, mais pourquoi des frais en commun? En dernitre analyse, c'est Flattau, qui s'est fait une elientăle 6norme, qui pousse â la roue: il voudraiţ resteri lui aussi en Roumanie. — Plus aucun ne veut partir, — dit en riant M, Horstmann. 
— Confârence avec Schwartzkoppen, de Beer, Mayer et Garlesteanu. Sujet: les blâs de Bessarabie et les requisitions de Roumanie. Aprâs longue discussion, Jaccorde trois con- cessions: 1) Les Allemands qui prâtendent toujours que les colonies du Sud bessarabien ne veulent pas livrer leurs râ- serves par crainte de nos troupes — eţ Garlesteano confirme qu'on a enlevâ sans payer —, demandent comme garantie le droit de mettre dans les villages allemanăs deux ou trois soldats, agents de surveillance et de persuassion pour l'habi- tont, tandis que nous enleverions les nâtres. «Nous voulons collaborer et vous aider», aucun caractăre doccupation mili- 

taire, 2) La ligne privâe vusse Bessarabskaia—Ackermann, si&ge ă Odessa, est si mal administrâe que son rendement est nul. Il veulent mettre dans les gares des officiers de sur- veillance. Comme je ne voudrais pas requisitionner pour ne 
pas avoir conflits et proces, je concăde que ces Messieurs
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să se înţeleagă cu compania. — 3, Aşezare de telefoane între diferita centre pentru a se iuți lucrul. 
În schimb, ei se angajează, să înceteze ori ce rechi- ziţie, dar produsul lor să fie rezervaţ populaţiunei ju- deţelor care n'au hrană (Gorj, Dâmboviţa» ete.). — In momențul de a pleca la laşi mi se anunţă că depozitul de muniții dela, Socola a sărit în aer ; foarte multe vieţi- me; pierderi de 60.000.000, Depozit rusese. 
11/24 Mai. — Iaşi. — Prima mea grijă este să văd victimele dela Socola, la spitalul francez şi la Sf. Spi- ridon. Las pentru ei 2000 lei. La locul sinistrului expli- caţiuni technice lungi : experţii, în cap cu col. Pascal, cred. într'o aprindere spontanee a pulberei rău fabri- cată. Sunt pulbere franceze furnizate Ruşilor, nespălate, uscate numai, şi cari mai au elemente organice supuse fermentărei. — Au fost 49 morţi şi 65 răniţi. Totul e ras; împrejurimile sunt distruse. Principii Carol şi Nicolae au fost acolo. Prinţul Nicolae a, săriţ pe cister- nele de petrol ca, să le înfrâneze şi să le împiedice să 
ÎI NN 

s'eritendent ă cette fin avec la Compagnie. 3) Pose de tel6- phones entre leg differentes centres pour activer le travail, En 6change ces Messieurs sengagent ă, cesser toute r&quisition et que le produit de Tequisition soit râserv6 ă Ja population des dâpartements qui manguent de nourritura (Gorj-Dam- bovitza, etc.), 

— Au moment de partir pour Iassy, on m'annonce que le depât. de munitions de Socola a saut6; tres nombreuses vieti- mes; 60.000.000 de pertes, — Depât russe, 
11/24 mai, — Iassy. — Mon premier soin est; de visiter leg - vietimes de Socola ă, YHâpital Francais eţ ă St Spiridon. Je leur laisse 2000 lei. Sur le lieu du sinistre longues explications techniques: les experts, colonel Pascal en tâte, eroient ă une conflagration spontane de poudres de mauvaise fabrieation. Ce sont des poudres francaises fournies aux Russes, non lavâes, dâsechâes seuleimept et qui gardent des 6l&ments orga- niques ă fermentation, — ]] Y a 49 morts et 65 blessâs. Tout est ras6. Les environs sonţ dâchiquetâs. Les Princes Carol et Nicolas ont 6t6 les premiers sur les lieux et le Prince Nicolas a saut6 sur les cisternes de pâtrole pour frâner et; les empâ&-
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meargă spre focar, unde o locomotivă le împinsese atin- 
gându-le. 

— Kiihlmann, la Camera de comerţ din Berlin, vor- 
hind de pace: «inta politică este de a se înapoia cât 
mai curând Bulgariei şi partea, de nord a Dobrogei, ceia 
ce probabil se va, realiza după înţelegerea între Turcia şi 
Bulgaria: aşteptată pe curând». 

12/25 Mai, — Bârlad. — Marea întrunire dela Bârlaa. 
Trenul nostru special e luat cu asalt: de delegaţi. La 
Vaslui George Mavnocordato mă întâmpină şi îmi strân- 
ge mâna semnificativ. Vrea să treacă ca, independent, 
dar votează pacea, (a, fost naţionalist) şi darea în ju- 
decată. S'a obligat în acest sens să răspândească o pro- 
clamaţie,. 

In oraş primire entuziastă, Mehedinţi îmi spunea : 
Bine că mai suntem şi noi întrun colţ la noi acasă ! — 
Dejun 200 tacâmuri la, Palatul administrativ. Toast; bine 
adus al lui Emil Juvara ; improvizez un speech, bine primit. — La 3 jum. întrunire în sala teatrului, Sala plină. Vorbim : Meissner, un țăran din Roman, eu, Său- 
  cher de rouler vers le foyer oă une machine les avait lancâs 

en les heurtant. ” 
— Kiihlmann, ă la Chambre de Commerce de Berlin, par- lant de la paix: «Le but politique est de rendre aussitât que possible ăla Bulgarie et la partie Nord de la Dobrogea, ce qui probablement se râalisera apres lentente entre la Turquie et 

la Bulgarie, ga'on attend bientât>. 
12/25 mai. — Barlad.—ILa grande rtunion de Barlad. No- tre train spâcial est pris d'assaut par les dâl&guâs. A Vaslui, 

Georges Mavrocordato vient au-devant de moi et me serre 
significativement la main. I] vent passer comme indepen- dant, mais il vote la paix — îl fut naționaliste — et la mise sous jugement. Il s'est oblig€, â lancer dans ce sens une 
proclamation, 

En ville r6ception enthousiaste. Mehedinti me dit: «Bine că mai suntem şi noi întrun colţ la noi acasă!» — Djeuner 
de 200 couverts au Palais Administratif. 'Poast bien tourn 
VEmile Djuvara. „J'improvise: un speech chaud, bien ac- cueanilli, 

A 3 heures et demie râunion dans la jolie salle du Theâ- tre. Salle comble, quelques dames 6l6gautes, beaucoup d'uni- formes. Nous parlons: Meissner, un paysan de Roman, moi.
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lescu, Arion. Ascultat cir atenţiune, se simte comunita- tea de sentimente. La eşire, la gară, soldaţii aclama pretutindeni, . 
13/26 Mai. — Iaşi. — Brătianu depune la minister ce- rerea ciudată ca guvernul să ordone trecerea, în _terito- riul ocupat a agenţilor săi, ca să poată răspândi mani- festul liberal, etc. Cu toată sinceritatea; i-am răspuns, bazându-mă pe art, 15 din tratat, atunci când aşi fi pu- tut foarte simplu :să cer ea delegaţii să se facă cunos- cuţi.: Liberalii vor publica, piesele, desigur. Nici unul nu va încerca riscul să facă agitaţie. 
14/27 Mai. — Invitaţie la dejun din partea Reginei, împreună cu Arion. Principesa Elisabeta striet politi- coasă. Se zice că e de un francofilism fără, margine. Regina mai liniştită, glumind. Bineînţeles toţ muşcă- toare pentru Germani. «Nu-i lăsaţi să mănânce prea mult». — «Ei pun amenzi fiindcă au nevoie de bani», — dar fără tragedie. 
După masă, audienţă, cerută de politeţă la Prinei- pele Carol. cu care mai vorbisem la masă. Intre altele 
a NI 

Seulescu, Arion, Arion trâs confus et inutilement violeinţ, On ma 6cout6 avee attention et on sentait la communaută de sentiments. A la sortie, â la gare, les soldats acelamant partout. 
13/26 mai. — Iassy. — Bratianu remeţ au ministere la de- mande bizarre que le gouvernement ordonne le passage en territoire oceup& de ses agents pour qu'ils puissenţ, repan- dre le manifeste liberal, ste. J'ai en toute sinecârit6 repondu, en me basant sur art. 15 du Trait6, alors que jaurais pu simplement demander que les dâl&guâs se fassent connaître. Les libâraux Publieront les pitees; c'est couru. Aucun ne courra le risque de faire de Vagitation. 
14/27 mai.—lassy.—Invitation ă dâjeuner de la part de la Reine, ainsi gwArion, La Princesse Elisabeth touţ juste polie. On l'a dit d'un francophilisme ocutrancier, Ia, Reine plus tranquille, plaisantant, Bien entendu toujours mordante pour les Allemands. «Ne les laissez pas trop manger». — «Ils mettent des amendes paree qu'ils ont besoin d'argent», mais plus de tragâdie. 

— Aprâs dâjeuner audience, demandâe par politesse, chez le Prince Royal, avec lequel jăvais d6jă causâ â table, 
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îmi spune, vorbind de Sturdza, că ar face bine să rămâie afară din ţară, fiindcă cunoaște oameni cari Var omori. — Asupra păcei: «Toaţă aceasta, nu-i aşa, e un provi- zorat î». — Rectifie îndată ; «Pacea, noastră e sfârşită, 
complect, sfârşită. Nu se va mai omori un om mai mult 
în cinstea noastră. Şi trebuie să ne resemnăm a consi- 
dera această stare a chestiunei, cel puţin pentru  mo- ment, ca definitivă». — Prinţul ascultă cu atenţiune, fără altceva decât un «vous croyez ?», şi nu se ştie dacă primeşte ce i se spune sau dacă în sine-şi puţin îi pasă. — Prin Ciocârdia, cu care este prieten, ştiu că spune: «Mama, noastră e aşa, de superioară încât suntem sub. stăpânirea, ei». 

Prinţul îmi spune că misiunea Brandenstein nu sa - înscris la Palat. Cum țiu cu orice preţ să reacţionez con- tra vorbelor spuse de Carp, şi care au făcut înconjurul Bucureştiului şi Iaşului: cum că Regele sa refugiat la Bicaz ca, să evite vizita, lor, profit de ocaziunea, aceasta, chem pa Hârjeu fiul, ataşat pe lângă ei, şi-i pun în ve- dere această greşală contra etichetei. Lungă  contro- versă între ei dacă se înscriu Ja Regina, şi după două 
  

Entrautres, îl me dit en parlant de Stourdza qu'il ferait bien de rester hors du pays, car il connaât des gens qui Passom- meront. Sur la paix: -<Tous cela est — n'estrce pas? — du provisorat»? Je rectifie de suite: notre paix est finie, bien îinie. On ne tuera pas un homme de plus en notre honneur. II faut se râsigner â prendre cet âtat dela question, au moins pour le quart d'heure, comme definițif. Le Prince 6cou- te s€rieusement, sans autre chose qu'un «vous eroyez?> et on ne sait pas sil accepte ce qw'on lui dit ou s'il s'en fiahe intrieurement. — Par Ciocardia, qui est son ami, Je sais qu'il dit: «Notre mere est si suptrieure, que nous sommes sous sa domination». 
" C'est le Prince qui me dit que la mission Brandenstein ne s'est pas inscrite au Palais. Comme ă tout prix je veux reagir contre le propos lanc6 par Carp et qui a fait le tour de Bucarest et de Tassy: que le Roi s'est refugi€ ă Bicaz pour Eviter leur visite, je saisis la balle au bonde, jappelle Har- Jeu, attach â leurs personnes, et lui reproche ce manquement ă Vâtiguette: longue controverse entre eux si on s'inscriţ chez la Reine eţ apres 2 heures on a correspondu avec Buca-
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ore — au comunicat cu Bucureşti, — se tranşează afir- „mativ, Seriu şi lui Tzigara ca să-i spună lui Horstmann că nu Curtea, era, de vină. Cât m'am zbătut şi pentru această, afacere stupidă ! 

Da .— 0 seria de reprezentații de Flers la teatru; ma- nifestaţii ; rechemarea autorului, «Vive la France», ete. Aflu că astăseară va, fi şi o conferință şi că se va cânta Marsilieza. Chem pe prefectul de poliţie şi pe  Petro- vici, directorul teatrelor, pe care îl prevenisem la Bâr- lad şi care bine înţeles nu ştia nimic. Prin prefect am rugat pe d. de Flers să nu ţie o conferinţă nesupusă cenzurei. S'a executat ; n'a apărut pe scenă când a fost rechemat şi a doua zi mi-a făcut o-vizită: înţelege si- tuaţiunea, nu vrea să pricinuiască Sreutăţi şi renunţă la conferinţă. 
, 15/28 Mai. — Depeşă foarte prietenoasă a lui Mae kensen pentru catastrofa dela Socola, o — Altă nenorocire Ja Socola. De data asta la 1600 „metri de locul catastrofei, Un detaşament de recruți 

a
 

i 

rest, — ga se tranche par laftirmative, J'cris aussi â Ti- gara pour qu'il dise â Horstmann que ce n'est pas la Cour qui est en dâfant, Ai-ie assez trim6 aussi pour cette stupide affaire ! | N | — Un eyele reprâsentations de Flers au 'Theâtre, mani- festations; rappels de Pauteur: «Viva la France», ete. J'ap- 

  

de police je prie M. de Flers de ne pas tenir une conf6rence qu'il n'avait pas soumise â la censure. Il s'est ex6cută; il n'a pas paru sur la scâne quand on Pa rappel6 et le lende- main m'a fait une visite; il comprend la situation, ne veut pas causer des ennuis eţ renonce â sa conference, 
15/28 mai. — Iassy. — Nouvelle offensive allemande, dans “la direction Reims et Soissons. Du premier coup elle s'an- nonce comme un sucecâs important. — Dâpâche trâg amicale de Mackensen pour la catastro- phe de Socola. Nouve] accident ă Socola. Cette fois-ei ă 1.600 mâtres du lieu de Ja catastrophe. Un d6tachement de recrues 

R4
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coborând dintr'un tren şi mergând peste câmp, au făcut 
să explodeze o bombă ; 20 de victime, din câre vre-o 10 
morţi. Seriu lui Hârjeu O scrisoare indignată asupra 
acestei lipse de precauţiuni. 

— Două buclucuri, datorite prostiei militarilor şi 
obiceiului lor de «şiretenie» (7) când sunt în raport cu 
străinii. Un ordin neîndemânatec al generalului Popo- 

vici către col. Jitianu a încăput pe mâna comisiunei ger- 
mane pentru cumpărarea, grâului din Basarabia. Cum? 
— Bine suntem serviţi! — Ca urmare, telegramă fu- 
rioasă semnată de Mareşal. In aparenţă, din partea 
noastră e un act niecinstit şi scriu lui Hârjeu o seri- 
soare foarte supărată. Avem aerul să mărturisim că go- 
lim de cereale tocmai regiunea pe care o lăsasem Ger- 
manilor. A doua zi dimineaţa din Roman trimit o tele- 
gramă lui Miicescu ca să ţie lucuurile aşa până la în- 
toarcerea, mea. 

Din cauza încetinelei generalului Herjeu avem 
partea cea rea într'o altă afacere. Germanii, ca să pri- 

mească, 100.000 de  demobilzaţi, au cerut proviziuni. 
Lucru foarte natural, fiind-că totul e pus la raţie. Cum 

  

quittant un train a pris ă travens. champs, a fait partir 

un€ bombe, vingt victimes, dont une dizaine de morts. 
J'6cris ă Herjeu une lettre indignâe sur cette absence de me- 
surâs de Bibtantion. 

— Deux tuiles, dnes â la sotise de nos militaires et ă 
leurs habitudes de cmâlice» (!) quând on eât en rapports 
avec des âtrangers. Un ordre maladroit du gentral Popovici 

A Jiteanu est tombâ aux mains de la commission allemanide 

d'achat des bl&s de Bessarabie. Comment? Nous sommes bien 
servis! Lă-dessus t6l6giamme furibond signâ par le Marcha! 
et pas mal d'injonctions. C'est en apparence de notre part un 
acte dâloyal et j'tcris une lâttre â Herjeu, furieuse. Nous a- 
vons Pair d'avouer que nous vidons de cârâales juste la r6- 

gion que nous coneâdons aux Allemands. Et le lendemain 

matin de Roman je lance un tâlâgramme ă Mircesco pour re 
tenir les choses jusqu'ă ma rentrâe. Nous avons, grâce aux 

lenteurs du gânsral Herjeu, le mauvais bout dans une se- 
conde affaire. Les Allemands pour recevoir 100.009 demobili- 
s6s ont demand des provisions. C'est tout narurel, puisque 
tout est rationn&. Comme notre trait& ne parle de cette obli-
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tratatul nostru nu vorbeşte de această obligaţie decât 
pentru refugiaţi, militarii nau voit să, o aplice şi de- 
mobilizaţilor. Prostie. Inainte ca să regulăm această 
chestiune în consiliul de miniștri, Ressel şi Tăspunsese 
în mod negativ şi acum Germanii comunică că opresc 
intrarea demobilizaţilor! 10.000 de desamăgiţi la Mără- 
şeşti, cari îmi mai complică situaţia ! | 

16/29 Mai. Bicaz. — Plec în automobil la Bicaz, ne- căjit. Dela Roman trimit telegrama lui Mircescu. Pe drum observ că în supărarea mea, am uitat decretele cari motivaseră, invitaţiunea, Regelui ca să mă due să-l văd. 
— Regele, restabilit, vorbeşte mai ales rău de Ruşi. Va primi pe ofițerii germani, spunând că e o prostie să 
se creadă că călătoria sa ascunde dorinţa de a. se feri de ei.—Ar vrea să puie un om serios, ca com. Irimescu, 
pe lângă fiul său, care se va stabili la 'Târgul-Neamţ ca şef al batalionului 8 vânători, (Stârcea a spus lui Vasileseu că Regele era nemulțumit că nu mai poate stăpâni pe Prinţul Carol). — Ii cer părerea sa asupra generalilor Grigorescu şi Văitoianu. «Cel dintâi e un 

N 

gation que pour les v6fugies, les militaires n'ont pas voulu Yetendre aux demobilises. Bâtise. Le temps de r&gler la ques- tion au. Conseil des Ministres, Ressel avait dâja r6pondu n€- gativement et les Allemands comuniquent qui'ils arrâtenţ la rentrâe des demobilises! II Y a 10.000 dâcus ă Marasesti qui me compliquent encore la situation, Da 16/29 mai. — Bicaz. — Je pars en auțo: pour Bicaz, de mâ- chante humeur. De Roman je lance un t€lâgramme ă Mir- ceseu. En route je m'apergois que dans ma colâre j'ai oubli€ les dâcrets qui avaient motivâs mon invitation par le Roi d'aller le voir. Le Roi, bien remis d'aplomb.. Il iţ sur- tout du mal des Russes. II recevra les ofificiers 'alle- mands, estimant que c'est une sotise qwon ait prâtendu gue „Son voyage masquait le dâsir de les 6viter. Il veut mettre un homme sârieux — comme le commandeur Irimescu —- auprăs du son Fils qui va s'6tablir ă 'Târgu-Neamţ comme chef du bataillon 8 de chasseurs. (Stîrcea a dit ă Vasilescu que le Roi 6tait mâcontent de ne plus pouvoir tenir le Prince Carol). Je lui demande son avis sur les deux gân6raux Grigo- esco et Vaitoiano. Le premier est un soldat heureux, mais 
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soldat; fericit, dar curagios, lucru care îşi are valoarea 
sa; prea îi plae discursurile; la un dejun aproape intim: 
cu: doamne, a, voit să-mi facă, un toast: a trebui să-i spun că e destul să cioenească numai pahărul. Nu-mi 
place să fiu silit a vorbi în public, nu-mi place deloc: D-ta o ştii. Va dat o masă; nu-mi place că a publicat ceiace a spus; a doua zi a mai dat un dejun Antantsi. (Râdem amândoi: aceasta, se cheamă a fi neutru). — Câ despre Văitoianu, acesta mi-a, spus un lucru de bun simţ : «S'a sfârşit, trebue să ne resemnăm şi să ştim, să tăcem. Şi am aprobat». : Regele lucrează mult, Adnotează toate decretele şi toate proectele ce i se prezintă. In decretul-lege asupra. 
Jandarmeriei el a corijat judicios două articole. A! cerut o explicare pentru reabilitarea a, doi comisari de poliţie. De altfel Stârcea a, spus lui Vasilescu că M. $. lucra foarte mult, | - — Intors târziu noaptea, (1 jum.), Mitilineu aduce: telegrame din cele mai “supărătoare privitor la toate. chestiunile în, litigiu: până şi Bulgarii cari opresc re- patrierea prizonierilor; însă vicleanul Tantiloff are 

  

  

conrageux, ce qui a sa valeur; il aime trop les discours; ă un dâjeuner presque 'intime, avec des dames, il a voulu me haramguer: :J'ai 'dâ lui dire que trinquer suffisait; m'obliger ă 'parler en publice est une chose que je m'aime pas du tout, du tout: vous le savez. Il vous a donns un dejeuner; je n'aime pas qu'il ait publi6 ce qu'il a dit; le lendemain il a offert un autre' dâjeuner ă VEntente. (Tous les deux de rire: ca e'ap- pelle âtre: neutre). Quand â Vaitoianu, il m'a dit une chose sens6e: «C'est fini; îl fauţ nous r6signer'et savoir nous taire. Et je Vai approuvâ». Le Roi travaille beaucoup, Il annote tous les dâciets et tous les projets qu'on lui prâsente. Dans le dâcret-loi sur la gendarmerie il a corrigă judicieusement deux articles. Pour une râhabilitation de deux commissaires de police, il a demand une explication. D'ailleure, Stârcea a dit au colonel Vasilesco que S. M. s'oecupait 6normâment, " Rentră tard dans la nuit (une heure et demi), Mitilineu 232 apporte des. tâlâgrammes des plus fâcheux dans toutes les questions en litige: jusqu'aux Bulgares qui arrâtent le ra- patriement des prisonniers, mais Tantiloff a soin de me dire
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grija să-mi spue printr”o „scrisoare la 28 Mai că : e în urma. cererei Oberkomandei. a 11/30 Mai. — Iaşi, — Lungă explieaţiune cu Hârjeu care vrea să-şi dea demisia. Face o anchetă personală. Explicările lui Popoviei pun lucrurile la punct: a fost mai mult nedibăcie de cât adevărate rele intenţiuni, 'Te- legrafiez Mareşalului o explicare deplină, dar rece. In- sărcinez pe Arion să formuleze pe lângă Horstmann o protestare vie pentru atitudinea ce se ia faţă de guvern. 
— Ofensiva germană e grozavă. Soissons e luat şi „Reims amenințaţ, 
— Hârjeu îmi citeşte procesul verbal de anchetă în afacerea, căpitanului Băngăneseu. Şi el şi colonelul său au fost absenţi şi şi-au depăşit concediul. Generalul e convins că Prinţul Carol i-a înştiinţat. 
„— Carp cere un loc în trenul meu, pe care i] acord. Am luat ceaiul împreună în salonul meu. Nu mi-a spus nimie de politică şi vine pentru alegeri, la cari grupul Său a pus o listă împotriva candidaţilor noştri. 

que c'est sur la demande de TOberkommando par lettre du 28 mai. 
a 11/80 mai, — Iassy. — Longue explication avec Herjeu qui m'oftre sa demission. Je fais une enquâte personnelle. Les explieations de Popoviei mettent les ehoses au point. Il y a eu plus de maladresse que des veritables mauvaises inten- tions. Je tâlegraphie au Marâchal une explication complâte, mais sâche. Je charge Arion de formuler auprâs de Horst- 

A-vis du gouvernement, 
L/offensive allemande est formidable, Soissons est pris et Reims menacâ; 35.000 prisonniers. 
Herjeu me lit le Procâs-verbal d'enguâte sur; laffâir6 du capitaine Banganescu. Et lui et son colonel ont 6t6 absents 'et ont mâme dâpass6 leur permission, Le gânâral est con- vaincu que le Prince Carol les a avertis.. . — Carp demande une place dans mon train, que je lui aceorde. Nous avons pris le fh6 ensemble dans mon salon: il ne m'a pas dit un mot de politique et il arrive pour les “Slections, ou son groupe a post une liste entitre contre nos -candidats,
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18/31 Mai. — Cea dintâi persoană cu care. vorbese 
este Horstmanm. Ii arăt dosarul ; pare convins că mili- 
tarii au făcut o prostie, căci îmi cere pentru a doua zi 
o conferinţă cu Schwartzkoppen. Privitor la alegeri, mă 
întreabă dacă Carp .va fi ales. Li răspund că dară ai 
lui îşi retrag lista, va fi ales <într'un fotoliu» în locul 
lăsat vacant ; altfel vor fi în balotaj. Recunoaşte că am 
tăcut tot ce trebuia să fac şi am satisfăcut. cererea, ma- 
reşalului, care dorise un loe pentru  Neniţescu şi altul 
pentru V. Arion. Însă nu mă opresa ca să spun câteva 
adevăruri asupra modului lor de a lucra în toate. Intre 
altele, semnalez zelul locot. Pohl, care susține pe faţă 
candidatura, lui Ciorăneanu la Ploeşti. — Scrisoare de 
la Oberkommando, mirat de punerea, în libertate a lui 
Kartamicef *), arestat şi apoi liberat.  Răspund prin 
Vaşilescu că acest domn se bucură încă de imunitatea 
diplomatică ca membru al Comisiunei Dunărei. 

19 Maiu (1 Iunie). — Prima zi de alegeri. Linişte pre- 
tutindeni. Se votează cu destulă tragere de inimă. Ma- 

  

18/31 mai. — La premiăre personne avec laquelle je cause, 
est Horstmann. Je lui montre le dossier; il semble convaineu 
que les militaires ont fait une bâtise, car il me demande pour 
le lendemain une conference avec Sehwartzkoppen. Sur les 
€lections il me demande si Carp sera 6lu; je lui xeponds que 
si les siens retirent leurs listes, il sera 6lu «dans un fauteuil> 
ă la place laiss6e vacante; si non, îl se mettront en ballotage. 
Il reconnaât que je fais tout ce que je devais faire et que j'ai 
satisfait â la demande du Marâchal qui m'avaiţ demand 
une place pour Nenitzescu et Pautre pour Virgil Arion. Je 
ne me gâne pas pour dire certaines vârites sur la facon de 
faire, en tout, de ces Messieurs. Entre autres, je signale le 
ăle de Mr. le It. Pohl qui soutienţ ouvertment la candida- 
ture de Cioraneanu ă Ploesti. 

— Lettre de Oberkommando stonns de la mise en libert6 
de Cartamitehefi, arrâtâ et puis relax€. Je fais repondre 
par Vasilesco que ce Monsieur jouit encore de limmunit6 di- 
plomatique comme membre de la Commission du Danube. 

19 mai (1 juin). — Premier jour» d'6lecţion. Calme par- 
tout. On vote avec assez d'entrain. Partout le.tiers du col- PNI IRI 

*) Consul al Rusiei Ja Galaţi.
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joritatea, necesară e pretutindeni depăşită. Se votează 
cu listele dela 1916, din cari sunt mulţi dispăruţi, pe 
când mulţi alegători noui nu şi-au valorificat drepturile. 

— Nouă serisoare dela O. K. M. E imposibil să se 
grămădească mai multe fleacuri ca să se ajungă la cân- 
tecul : retrimiterea, legaţiunilor Antantei. Dar cum aceşti 
domni au un serviciu perfect de informaţiuni şi cum a- 
genţia Du Bochet de la «Petit Parisien» e cunoscută, 
scriu lui Bărbăteseu să facă o percheziţie şi să seches- 
treze, 

— Lungă explicaţiune cu Sehwartzkoppen, maiorul 
von Beer şi Mircescu. «Agurida miere». Mirceseu nu se 
siieşte să critice procedeele: executare chiar înainte de 
a fi aşteptat un răspuns. Dar obţin ca să se lase oameni- 
lor să-şi macine proviziile ascunse, căci ţăranii au ştiut 
să sustragă o parte din porumb cerceţărilor. Pentru 
moment, greutăţile sunt înlăturate. Pentru câtă vreme 
însă ? 

Armata Kronprinţului a ajuns pe Marna: 45.000 
prizonieri, 400 tunuri. 

  

lege, auprum indispensable, est largement d&pass6. On vote 
sur les listes de 1916, done avee de nombreux morts et dis- 
parus, alors que beaucoup de nouveaux 6lecteurs n'on pu 
faire valoir leurs droits. . 

— Nouvelle lettre de Oberkommando. Il est irnpossible 
d'entasser plus de ragots et plus de futilites pour arriver au 
dada: renvoyer les I6gations de YEntente. Mais comme ces 
Messieurs onţ un service parfait de renseignements et que 
VAgence Du Bochet du «Petit Parisien» est eventte, j'âeris 
ă Barbateseu de faire une perquisition et de saisir. 

Longue explication avee Sehwartzkoppen, le major von 
Beer, et Mireescu. «Agurida miere», Mircescu ne se gâne pas 
pour critiquer les procâds : exâcutioh avant mâme d'avoir 
attendu une râponse. Mais jobtiens qw'on laisse les gens 
moudre leurs provisions cach6es, car les paysans ont su 
soustraire une partie de leurs mais aux investigations. 
Pour le quart d'heure, les difficultâs sont aplanies. Pour com- 
bien de temps? 

— Varmâe du Kronprinz est arrivee sur la Marne. 45.000 
prisonniers, 40) canons. Ă
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20 Maiu (2 Iunie). — Linişte. Alegerile au dat pretu- tindeni un quorum satisfăcător. O singură surprindere: Averescu cade la Bacău, dar e ales Ja Tecuci, ceia ce nu' e-de mirare, şi la Vaslui, ceia ce e de mirare. Diferenţa între Peride şi Ioanid, al doilea, candidaţ, al nostru, e' aşa de mare (90—38), încâţ desigur a, fost înţelegere între Carp şi Averescu, 
21 Maiu (3 Iunie.) — E. S. Osman-Nizami îmi face o lungă vizită. Are să plece în curând. (Aşa dar lichidează Tureii şi Bulgarii). Dacă mar fi trebuit să se grăbească pacea, pentru ca, să expedieze totul pe frontul de vest. nici odată Turcii mar fi semnat pacea din cauza, Dobro- sei, care nu poate fi atribuită Bulgarilor. E] propusese, în locul acestui condominium care nu înseamnă nimic, să se dea Dobrogea Turciei «ca un zălog până la, pacea generală». Ozernin primise ideia; dar Kiihlmann, «care nu e inteligent; n'are vederi largi», a refuzat, — Nizami. se întreabă de ce Austriacii au trimis totdeauna aici oa- meni ca, Sendler, care n'avea, decât un gând: de a se arăta mai rigid ca un Prusian, Sendler, sosind la Kiev, 
i 

2 juin. — Calme. Les €lections ont donnă partout un quorum safisfaisant. Une semle surprise: Averescu tombe ă Bacau, mais îl est 6lu ă 'Tecuci, — ce qui n'est pas âtonnant — et ă Vaslui, — ce qui est surprenant. L/scarţ entre Peride et Ioanid, notre second candidat, est si grand (9 et 38) que pour sâr il y a eu entente entre les gens de 'Carpet Averescu, 21 mai (3 juin).— S. Ex. Osmam Nizami me faiţ une longue visite. Il va partir bientât (on liquide done les Tures et les Bulgares). S'il n'avaiţt pas fallu bâeler la paix pour tout expe- dier sur le fronţ Ouest, jamais la Turquie n'aurait signs la paix ă cause de la Dobrogea qui ne peut revenir aux Bul- gares. Îl avait propos6, au lieu de ce Condominium qui ne dit rien, de donner â la Turquie la Dobrogea «comme un gage jusau'ă la paix genârale>. Czernin avait admis Pidâe; mais Kiihlmann, «qui n'est pas intelligent ; il n'a pas des vues larges», a retusâ. Nizami se demande pourquoi les Au- trichiens ont toujours envoy6 ici du monde comme Sendle: qui n'avait qu'une idâe: de se montrer plus raide qu'un Prus- sien. Sendler, en arrivant ă Kiew, quand on lui a proposă de 
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când i să propus să. vadă Rada, a întrebat: «cât cere pe noapte î» «Coureur, mais: pas âu courant, le gânâral». Nizami propune tutun, tanin, alune, în: schimbul cailor si tunurilor rofnâneşti. Ei au proectile pentru ele, şi de ce să fie lăsate sub paza Germanilor, cari le vor lua, la cea dintâi nevoie? Tunurile nu vor servi nici odată con- tra României, iar întrun viitor mai îndepărtat vor fi derodate. — Făgăduese că mă. voi gândi. - ___Răspund' cum trebuie: serisorei de Sâmbătă dela O0.K.M. _ . — Fiindcă Carp se Plânsese că Germanii nu-] pro- tejase ca să poată avea un grup la alegeri şi: fiindeă Virgil Arion a avuţ pretenţia «că ei (ea partid) trebuiau să ia parte la traţatul de pace» (!), Horstmann, confident al acestor: reclamațiuni ruşinoase, dar fiindu-i teamă de campania lui Beldimaia şi celorlalţi, m'a. rugat să-i fac o notă, «Se ştie oare ce le-a spus Mareşalul 2». . 22 Maiu (4 Iunie). Scris de vreme lui Arion spră a-i reaminti: 1) Comisiunea financiară care trebue să plece la, Berlin, şi să-l întreb dacă 'a prevenit pe Gri- 
ÎN 

NI 

voir La Rada; a demand: «Qw'est ce quelle demande pour să nuit?» — «Coureur, mais pas au courânt, le gânâral». Nizami ofîre du tabac, des moisettes, du tanin en âchange de chevaux et de canons roumains, On 4 des projeetils pour ces pitces; ef pourquoi. les laisser sous la garde des Alle- mands qui les prendront au premier besoin., Les canons ne servyiront jamais contre la Roumanie et pour un avenir 6loign€ ils seront d&modes. Je promets de râflechir, „..— de r6ponda de la bonne encre A Ja lettre de samedi de. O. K. M. | 
— Comme Carp sgtait plaint que ls Allemands ne Pont pas proteze de facon ă ce qu'il ait un groupe dans les 6lec- tions et que Virgil a Emis la prâtention «qu'ils (comme parti) devaient faire partie du Trait6 de Paix» (!!), Horst- mann, confident de ces râelamaţions honteuses, mais. r6- doutant la campagne de Beldiman et autres, m'a pri de lui faire une notice: «Est-ce qu'on sait ce que le Marâchal leur a dit?; 

22 mai (4 juin). — Eerit de bonne heure ă Arion pour lui rappeler: 1) La commission finaneisre qui doit allex ă Berlin



, 
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gore Cantacuzino. — 2) Că arbitragiul bulgar este î încă 
pendinte pentru insulele din Brăila. 

—- La dejun, ca de obiceiu, Bellow şi Horstmanu, 
Beilow declară, cu vioiciune lui Horstmann» după masă, 
că n'are nimic a face cu zvonurile care circulă că va fi 
numit ministru la Bucureşti. (Horstmann e acela care 
ţine să aibă aest post). 

24 Maiu (6 Iunie). — Viaţa devine din ce în ce mai 
grea. Cererile Germanilor te omoară şi procedeele lor nu 
sunt de loc binevoitoare. Ei sunt duşmani în mod surd ai 
guvernului, prin antidinasticism specific României şi 
mai ales supăraţi la gândul de a părăsi țara. Care. mai 
de cară să găsească motiv sau să înceapă o cheltuială— 
pe socoteala României, — pentru ca să se agaţe de locul 
lui. — Col. Kabelmacker dela Căile ferate este mai ales 
cel mai brutal. 1) Vrea să construiască podul nostru dela 
Cosmeşti ; evaluează lucrarea la 5.000.000 mărci; nu 
vrea să prezinte un deviz, şi dacă; se refuză, ameninţă 
să nu lase să se construiască un pod provizoriu, sub pre- 
text că malul drept al Siretului a teritoriu ocupat ; 2) 

  

et lui demander sil a prevenu Gregoire Cantacuzâne; 2) Que 
Parbitrage bulgare est encore pendant pour les îles de Braila. 

— A dâjeuner, comme d'habitude, Bellow eţ Horstmann, 
Pellow avec vivacite d&elare, apres dâjeuner, ă Horstmann, 
qu'il n'est pour rien dans. les bruits qui de toutes partș cir- 
culent qu'il va âtre nomme ministre ă Bucarest. (Cest Horst- 
mann qui tient surtout ă ce poste). 

24 mai (6 juin)—La vie devient de plus en plus intenable; 
les demandes des Allemands vous assassinent et leurs procâdâs 
ne sont nullement empreints de bienveillance. Ils sont sourde- 
ment hostiles au gouvernement par antidynasticisme spâci- 

„fique ă la Roumanie et surtout exaspârâs â Pidâe de quitter 
le pays. Cest ă qui inventera une raison ou engagera une 
depense — au compte de la Roumanie — pour s'acerocher â 
sa place. Le colonel Kabelmacker des Chemins de Fer est tout 
particulierement envahissant et brutal: 1) Îl veut bâtir notre 
pont de Cosmeşti; il estime la d&pense ă 5 millions de marks; 
il ne veut pas prâsenter de devis, mais si on refuse, il menace 
de ne pas laisser construire un pont provisoire, sous pretexte 
qua la rive droite du Siret est territoire occups; 2) il veutâ
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Vrea cu orice preţ gara Barboşi în circuițul românesc Şi dacă îi este refuzată, nu vrea să facă legătura cu Galaţii ! 3) Vagoanele cu paturi sunţ sub sechestru în Belgia ; vrea să i se dea vagoanele, sau nu mai lasă altele să treacă. Şi tot aşa în toate chestiunile. Cap, Hartenstein nu mai vrea să dea permisii pen- tru a. se intra, în ţeritoriul ocupat. O cerere personală pentru Marieta Ghika, Constanţa Cantacuzino, e de 10 zile fără soluţie. Dar dacă întârziem o jumătate zi satis- facerea unei cereri,—ca aceia a cumpărărei de cai în co- loniile germane din Basarabia, — este o afacere de Stat. Se pare că col. von Sehywartzkoppen e un om de îneredere al lui Ludendorf şi astfel adept, al mijloace- lor tari, şi mai ales antidinastice pentru România. 25 Maiu (7 lunie). — Alegerile merg liniştit cu mulţi votanţi. Afară de Averescu, ales de 4 ori, — şi care mi se spune că va fi încă ales—, orice opoziţie nu are răsunet. Prietenii lui Carp nu contează. Ciorăneanu, ajutat pu- ternie de poliţia germană, întruneşte d'abea 50% din voturile noastre la Ploeşti. E candidatura care “a pre- i N E 

tous prix la gare de Barboşi dans le circuiţ roumain et si on la lui refuse, il n'entend pas faire la liaison Galatz: 3) les wagon-lits sont sous sâquestre en Belgique; ii veut qu'on donne les voitures, ou bien il n'en laisse plus passer, Et c'est ainsi en tout. 
” Le capitaine Hartenstein entend ne Plus donner des per- mis pour ențrer en territoire oceupâ. Une demande pergon- nelle pour Mariette Ghika, Constance Cantacuzene, ete, depuis dix jours sans solution. Mais si je tarde une demi-journâe ă satisfaire une demande — comme celle d'achat de che- vaux dans les colonies allemandes de Bessarabie, — c'est une aifaire d'Etat. , 

Il paraît que le colonel de Schwarzkoppen est un homme de confiance de Ludendorf et, comme tel, adepte de la ma- ni€re forte et surtout antidynastique pour la Roumanie. 25 mai (7 juin).—Les €lections voni leur train—tranquilles, avec grand nombre de votants. Sauf Averescu qua est 6lu qua- tre fois—et gui, me dit-on, le sera encore-—toute opposition n'a aucun 6cho. Les amis de Carp font surtout triste figure. Cio- raneanu, qui la police allemânde a fortement pistonn6, râunit 50% seulemenţ des voix que nos amis ont ă Ploesti. C'est la 
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zentat mai bine. Restul nu exista. Carp n'a înţeles ridi- 
colul «grupului său» — aşa se - intitulează — compus 
exclusiv din «prefecţii» săi, recoltaţi Ja Stralsund - şi 
Krefeld! 

— Regina mă încurcă iar cu. o telegramă către col. 
Andersen, expediată de Wopicka prin T. F. F. şi bine 
înţeles prinsă din zbor de Germania. Andersen dela 
Crucea, Roşie Americană anunţă, după 8 săptămâni, so- 
sirea, la Londra şi salută pe Regina. Regina răspunde em-: 
fatie, cu două înţelesuri, şi telegrama ei e întradevăr 
suspectă, chiar pentru cel ce nu se aşteaptă. Se poate judeca deci de efectul ce a produs, | 

— Horstmann face o nouă tentativă ca să' retrimit 
din ţară pe de Flers. «Nu e militar, nu e ofiţer, ce caută 
la Iaşi % . Pa 

Am voit 'să numesc pe Grigore Cantacuzino ca şef 
al misiunei financiare care se duce la Berlin; a refuzat. 
„26. Mai “(8 Iunie). —Iaşi.— Plecasem pentru parasta- 

sul soldaţilor căzuţi în război. Din cauza grevei Căilor 
ferate din Moldova, sosese la 2 după amiază în loc de 9 

  

vandidature qui a fait meilleura figure. Le reste est inexis- tant. Et Carp n'a pas compris le ridicule de «son groupe>» — Cest ainsi qu'il siintitule — compos€ exclusivement de ses prâfets râcoltâs ă Stralsund ou ă Krefeld! 
— La Reine me jette de nouveau dans les jambes un t6l6- gramme au colonel Andersen, expedi€ par Vopiesa par T. S. F. et que les Allemands ont Evidemment saisie au vol. Ander- sen — Croix Rouge amâricaine — annonce apres huit semai- nes arrivâe ă Londres et salue avec calme la Reine. La Reine râ&pond avee emphase, ă double sens, et son f6lezramme est reellement suspect ntâme pour des gens non prâvenus. On 

paye de Leffet. 
— MHorstmann fait une nouvelle tentative pour que je renvoie de Flers. «Il n'est pas militaire, îl n'est pas officier, que cherche-t-il ă Iassy?». 
— J'ai voulu donner Grâgoire Cantacuzâne comme chef ă la mission financiăre qui se rend a Berlin. Il a refuse. 
26 mai (8 juin). — Iassy. — J'âtais parti pour le Parastas en lhonneur des soldats tombâs pendant la guerre. Grâce â 

la gr&ve des chemins de fer en Moldavie, j'arrive ă 2 heures au
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dimineaţa. Mi se spune că a fost lume multă şi:ceremo- nie măreaţă. Regele, în urma insistențelor mele, n'a pof- tit pe ataşaţii militari ai Antantei, nici chiar pe cel fran- cez şi totuşi-au căzut ofiţeri francezi pe câmpul nostru de luptă. E cam tare ! | 
. Hârjeu îmi. spune că Regele e foarte îngrijorat; El simte că Germanii n'au desarmat şi că se caută a, se face greutăţi pentru motivarea, unei intervenţii armate. Hârjeu se plânge de amestecul neîncetat al Pala- tului, — adică al generalului Râmniceanu, —în afacerile ministerului „său. 
— La laşi toate plăcerile: grevă, câţiva. ingineri trăgând sforile, arestări, lipsă de alimente: judeţe  în- tregi înfometate. Câmpiile arse de secetă nu mai pot hrăni vitele-:!—Şi trebue încă făcută legea. importantă a 

comisiunilor de import şi export. O viaţă care nu e ve- selă, mai ales cu intrările Şi eşirile generalilor, amirali- lor, ete, cari mau nimic de Spus decât să se plângă sau 
să se arate; şi în plus combinaţiunile «politice» ale pre- 
fecţilor,.. o . 

  

  

lieu de 9 heures du maţin. Il y a eu,.me dit-on, grand coneours 
de publie et magnifique câr6âmonie, Le Roi, eâdant â mes insistances, n'a pas invit les attaches militaireş de PEntentă, pas mâme les Francais, et il est tombe des officiers francais 
Sur nos champs de bataile. Cest dur! Sa 

— Herjeu me dit que le Roi est trâs inquiet; il sent que 
les Allemands n'on pas desarmâ et que Pon eherchera ă faire 
des difficultâs pour motiver une intervention arme. — Her- 
jeu se plaint de la constante immixtion du Palais — c'est-ă- 
dire du gân€ral Ramniceanu—dans les affaires de son ressort, 

— A Iassy tous les agrâments: grăve, quelques ingânieurs 
tirant les ficelles, arrestations; manque d'aliments: des d&- 
partements entiers affamâs. Les champs brâles par la s& 
cheresse ne nourissant mâme plus les bestiaux! Et il faut 
encore finir de camper la loi considârable des commissions 
d'importation et d'exportaţion. Une vie qui n'est pas drâle, 
avec surtout les venues, les sorties de gentraux, dV'amiraux 
qui n'on rien ă dire que se plaindre ou se faire voir, et les 
combinaisons «politiques» des prâfets...
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21 Mai (9 Lunie). — Prânzese la Rege cu generalii. O 
masă e prezidată de Regele-Regina; cealaltă de Prinţul 
Carol şi Prinţesa Elisabeta. 

28 Mai (40 Iunie). — La Rege. E nemulţumit de Hâr- 
Jeu; încet şi nehotărît, Averescu a seris în secret lui 
Mackensen (de altfel nota, gazetelor germane pentru 
alegerea sa e peste măsură de elogioasă) şi scrisoarea a 
fost trimisă printr'o rudă a lui Luca Niculescu. (Ressel 
n'ar trebui să mai rămână la Stat-Major, mai ales la, in- 
formaţiuni : prea devotat lui Averescu. — Această notă 
din urmă dată de Mitilineu). Nimic de însemnat din 
restul convorbirei. 

29 Mai (1 Iunie). — Bucureşti. — Sosese la Bucu- 
reşti la 5 jum. în loc de 1. | 

Nu găsesc de cât plângeri: lipsă de pâine; se fură 
chiar asupra raţiei reduse ; soldaţii germani, unguri, 
ete. ţin rândul sau trec direet Ja brutari, iau un saca cu 
pâini şi ceilalţi nu mai au nimic, — dar prin împreju- 
rimi se găseşte pâine... cu un leu ! — Se rechiziţionează 
fără milă, unii caută aramă, alți ridică chiar vacile cu 

  

27 mai (9 juin). — Iassy. — Je dîne chez le Roi avec les 
gân6raux. 

Une table est presidâe par Roi-Reine, Pautre par Prince 
Carol-Princesse Elisabeth. ” 

28 mai (10 juin). — Chez le Roi. Mâcontent de Herjeu: lent 
et indecis. Averescu a 6crit secrttement â Mackensen (d'ail- 
leurs la note des journaux allemands pour son €lection ultra- 
€logieuse) et sa lettre est partie par un parent de Luca Nicu- 
lescu. — (Ressel ne devrant pas rester â PEtat-Major — sur- 
tout aux renseignements: trop devout âă Averescu — cette 
dernitre note a ât6 apportte par Mitilineu). — Rien de sai- 
Jant pour le reste de la conversation. . 

29 mai (11 juin). — Bucarest. — Jarrive ă Bucarest ă 5h. 
et demie au lieu de 1h. 
 — de ne trouve que des plaintes: Pabsence de pain; on 

vole mâme sur la distribution râduite; des soldats allemands, 
hongrois ete. prennent la queue ou passent directemenţ chez 
le boulanger, se font donner un sac de pains et les derniers 
n'ont plus rien, — mais dans les environs on trouve du pain... 
ă'un leu! On requisitionne sans piti€, les uns  fouillent 
pour avoir le cuivre, les autres enl&vent mâme les vaches ă
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lapte ! In Ialomiţa e o plângere generală. Obţinusem să 
se permită măcinatul porumbului ascuns; dar e donfis- 
cat, îndată ce depăşeşte cele 500 &rm. de cap. — Cei de 
la Căile ferate nu mai vor să aducem vagoânele noastre 
cu paturi şi Hartenstein a înapoiat cu grămada listele 
de permise; la rândul nostru am refuzaţ categorie tre- 
cerile în Moldova. Cu ocazia chestiunei trenului, 
Sehwartzkoppen revine din nou insistând să, îmbâre cu 
sila. pe de Flers, pe medicii francezi şi pe măi nu ştiu 
cine, 

Răspund cum se cuvine. Şi menţin închiderea 
frontierei. : 

—- Singura rază de soare (?) e scrisoarea, de dulce 
iubire dela Tantiloft : mi se spusese că lucrurile mer- 
geau prost în Bulgaria din căuza foanietei şi că situa- 
țiunea lui Radoslavoft eră ameninţată. 

E a treia zi de impresiuni negre și de tot felul de 
necazuri. 

36 Mâi (2 Iunie). — Horstmann, cel mai înţelept din 
toţi, aduce înduleiri pentru toate chestiunile spinoase. 
Are şi el o depeşă prin care generalul Ganceff dela Ma- 
  

lait... Dans Ialomitza îl Yy a un g6&missement, gânârăl. J'avais obtenu qw'oa lăisse mouăre les mais eaehâs: "mais on les cenfisque des qu'il depassent Ies 500 grăâmmes par tâte. — Le Monsieur des cheinins de fer ne vânt plus que nous amenions nos sleeping-ears e le Hartenstein a, rendu. en masse les listes 
de permis, — pâr contre nous avoiis retus net les passages 
en Moldavie, 

A Poceasion du train, Sehwarzkoppen revient ă la charge 
pour que j'y embarqgue de force de Flers et des Tidecins “francais et encore je ne sais plus qui. ! 

Je r&ponds de bonne encore, Et je maintiens la el6ture 
de la fronti&re. a: - 

Seul rayon de soleil (2): une lettre de. tendre amour de 
Tantiloft: on m'avait dit que ca allait mal en Bulgarie â cause de la famine et que la situation de Radoslawotf &tait menacte. C'est la troisisme jJournâe d'impressions noires et 
de toutes sortes d'ennuis, ; : 30 mai (12 juin).— Horstmann, le plus sage de tous. apporțe 
des temp6raments pour toutes les questions 6pineuses. ]] a 
aussi une depâche par laquelle te genâral Gantchett du Grand
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rele Cartier a comunicat acolo că Regina declarase că pacea, nu e definitivă. . o „„— Citese miniştrilor propunerile pentru bugâtul de întreţinere al armatei de ocupaţie. Ni se cere 30.000.000 pe lună. Recunose că e drept să fii excitaţ de toate a- ceste abuzuri. 
31 Mai (13 Iunie). — Sar spune că e schimbare de de cor, Hartenstein sa împăcat cu Făleoianu şi permisele vor reîncepe. Imi face o vizită, dar numai privitor la tren. Horstmann îi spusese că nu mi se poate cere ex: pulzarea lui de Flers. E 
— Se vorbeşte că o revoluţiune la Sofia a înlocuit 

pe Radoslavoff cu Malinoff. 
— Autorităţile germane au lichidat, ele singure, des- păgubirile internatului dr. Kibrie şi i-au acordat 180.000 lei. Printr”o scrisoare i-am trimis; să se plimbe, punând în vigoare art. 7. din Convenţiunea juridică. 
— Plec la Iaşi. Am avut la dejun pe contele de Demblin: «reprezentant plenipotențiar al Austriei». Sa 

    

  

Quartier a communiqu€ lâ-bas que la Reine avait d6elar6 que la paix n'6tait pas definitive... a | „___— de lis aux ministres les. propositions pour le budget „entretien, de Parmâa doceupation. On.nous demande 30 mil- lions par mois. Je „Teconnais qu'on a raison d'âtre excite „par toutes ces exaptions. 
31 mai (13 juin). — On dirait qu'il y a changement de dâ- cor. 

ÎN Hartenstein a fait sa paix avec Falcoianu et les permis vont reprendre. Il me faiţ une visite, mais uniquement au sujet du train, Quand â Horstmann, il a lui-mâme dit â Har- tenstein, qu'on ne peut me demander le renvoi de de Flers. — Îl court le propos awune râvolution ă Sofia a subati- tu6 Malinoff â Radoslawoff. Pour faire tableau: les autori- tes allemandes ont liquid, elles seules, les dommages de Lin- tern6 Dr. Kibrik et lui ont allou6 180.009 lei. Je les ai envoyts paître aveo une letire mettant en vigueur notre: art, 7 de la convention juridique, 
— Dâpart pour Iassy. 
— Jai eu ă dâjeuner le comte de Demblin, «repr6- sentant-plenipotentiaire d'Autriche-Hongrie». On a parl€ des
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vorbit de necazurile ce averi şi am spus că confam mereu pe Viena ca să ne ajute să sfârşim cu ocupaţia, după ratificare. 
1/14 Iunie. — Jaşi, — Greva căilor ferate s'a sfârşit şi am tăcut drumul fără incident. La gară, prietenul meu Hârjeu, cu aerul mai nenorocit ca totdeauna, îmi spune: «E rău ! Nemţii vor să ne ia tot». — Credeam că e vor- ba de cine ştie ce cerere militară de ocupaţie: nu e vorba de cât de contractul grâului. 
Depeșă : La Huşi 300 de grăniceri demobilizaţi sau supărat fiindcă nu plecau în satele lor, au devastat un sat, sechestrat primarul, etc. Cer, dacă, faptul e dovedit, să se lucreze cu severitate. 
— Conferinţă îndelungată cu Brandenstein şi 4 ofiţeri. Ţiu să se ştie că dacă nu se găsesc în Basarabia cerealele ce se sperau, nu e vina, mea. şi că în orice caz nu recunoşteam nici o bază reclamaţiunilor : tot ce se rechiziţionează pe 'teritoriul ocupat, grâne, vite, vaci porei, ete., compensează deficitul mai mult decât trebuie. Dar nu mă opun ca, să se dea toate articolele de înlo- 
o II 

taqnineries et jai dit que je comptais toujours sur Vienne pour nous aider ă couper court ă Poecupation, apres la rati- fication, 
1/14 juin.— Iassy.— La grăve des chemins de fer est finie et nous avons accompli le trajet sans aceroc. Dâs la gare, mon ami Herjeu, Pair plus malheureux que jamais, me dit; «E rău! Nemţii vor să ne ia tot». Je croyais ă Dieu saiţ quelle demande militaire d'ocenpation: îl ne sagit que du contrat des blâs. 
— Depeche: ă Husi 300 graniceri demobilis6s se sont mu- tin€s parce gu'ils ne partaient pas pour leurs villages; ont d6- vastă un village, onţ sequestrâ le maire, J 'exige, si le faiţ est prouv6, qu'on agisse avea vigueur. 
— Longue confârence avee Brandenstein e quatre offi- ciers, Je tiens ă poser que si on ne trouve pas en Bessarabie les c&râales qu'on espârait, ce n'est pas de ma faute et que dans tous les cas je ne reconnaissaiş pas de fondement aux recriminations: tout ce qu'on requisitionne dans le territoire, cerâales, animaux, vaches laitieres, pores, ete. compensait et au-delă le” dâfieiţ. Mais je ne m'oppose 

  

an 
5)
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cuire : conserve, prune uscate, ouă, etc. ce se vor putea 
procura. 

— La Consiliu, am cetit proectul de mesagiu pe care 
l-am, redactat, 'Prece fără modificări, Ideia lui politică 
e repede înțeleasă de Arion. 

2/15 Lunie. — Examinez cu Regele mesagiul pe care I-l las. La prima citire nici o obiecţiune. Regele nu cere 
să-l mai revadă în Consiliu, Ce solemn lucru era pe tim- pul Regelui Carol ! 

Regele îmi înapoiază, aşa cum îl redactasem noi, 
decretul-lege pentru Consiliul superior economic. 

Propun pe cei trei noui miniştri: Mitilineu, Garo- 
îlid şi Cantacuzino. La numele acestuia din urmă se cam “strâmbă puţin, dar nimic mai mult. 

— La Consiliu, ora, 5, cercetarea proectului asupra 
direcţiunei economice: miniştrii Basarabiei se plimbă şi nu vin la consiliu decât 2 ceasuri după toată lumea. 

"— Seara aflu că Regele a trebuit să întrerupă o plimbare în automobil din cauză de dureri la rinichi. 
Acum e în pat. Dimineaţa avea deja înfăţişarea de a fi 
prins de un lumbago. 
  

pas ă ce qw'on donne tous les articles de remplacement: con- serves, pruneaux, oeuis, etc. qu'on pourra 6e procurer. 
— Au conseil, fai lu le projet de Message que jai râdige, il passe sans modifications. L/idâe politique est vite saisie par Arion. 
2/15 juin. — J'examine avec le Roi le Message que je Lui laisse. A premitre lecture aucune objection. Le Roi ne de- mande pas â le revoir en Conseil, Combien c'&tait solennel du temps du Roi Carol, 
— Le Roi me remet, te] que nous lavions râdig€, le dâ- cret-loi pour le Conseil] Suptrieur Economique, 
Je propose les trois nouveaux ministres: Mitilineu, Garo- flid et Cantacuzăne. Il fait un peu la grimace â ce dernier nom. et rien de plus. 
Au Conseil, 5 h, long examen du projet sur la direction 6conomique. Les ministres de Bessarabie se promenent et ne viennent au Conseil que deux heures aprăs tout le monde, — Dans la soirâe j'apprends que le Roi a dă interrompre une promenade en auto par suite de douleurs de reins. Il s'est alit6. Dans la matinte il avait d6jă Pair d'âtre pris par un lumbago.
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3/16 Iunie. — Suterim de secetă şi de căldură ex- 
"cesivă, | 

— Sosirea deputaţilor Şi senatorilor, cari au călă- 
“torit mizerabil în infamele noastre vagoane prăpădite. Nemţii formaseră trenul din vagoane de ale noastre, -— fără lămpi, fără banchete învelite, — care fuseseră 
trimise pentru alegeri. Parlamentarii sunţ băeţi de 
“treabă; nu prea sau plâns; ba chiar fac haz, de dormi. 
“toarele ce li s'au pregătit. 

— Regele suferă de crize nefritice; mă primeşte în 
“pat. Imi dă câteva paragrafe de modificat în mesagiu, 
încearcă mai ales să evite rândurile privitoare la «prie- “tenie» de restabilit cu Puterile Centrale. Asupra acestui 
punct nu cedez, dar primesc să refac cele două para- -grafe, al căror text Pam păstrat. 

— Intrunirea, parlamentarilor la mine. Mare aprin- 
-dere pentru darea în judecată a guvernului liberal. Vie- tor Miclescu excitat, şi răsboinic; vorbit Arion şi cu 
"mine, - 

— Generalul Teodorescu îmi face mărturisiri ex- 

  

3/16 juin. — On souffre de la sechetesse et de chaleur “eXcessive, 
Ă Arrivâe des dâputâs et s6nateurs qui ont fait un voyage “mis6rable dans notre infâme matâriel. Les Allemandz ont “consțitu6 le train avec nos wagons—pas de banqueites rem- boursâes, pas de Jampes d&mantel&s qw'on avaiţ envoyâs pour “les 6lections. Les parlementaires sont bons enfants; ils p'ont pas trop cri€: ils samusaient mâme des dortoires qu'on leur 

a amenages. 
— Le Roi souftre de crises nephrâtiques. Il me recoit au lit. Il me donne quelques paragraphes ă modifier dans le Message; il essaye surtout d'âviter le passage relatif <ă Tamiti6» â râtablir avec les Puissances Centrales. Je ne câde pas Sur ce point, mais j'accepte de refaire les deux paragra- phes. J'ai gardă les textes, 
— Reunion de parlementaires ehez moi. Grande excitation 

pour la mise sous jugement des gouvernements libraux, Vietor Miclescu emports eţ belligqueux. parl€ Arion et moi. — Le genâral Theodorescu me fait sur 'Turtucaia des
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traordinare asupra 'Turtucaei, Singurele tunuri bune cu tragere lungă, patru piese de 150, aveau material de tras. exact pentru două zile, făcând economie extremă de: “muniții, şi aceste muniții se cereau de un an. — Din cei 20.000 oameni erau 17.000 milițieni şi rezervişti cari nu ştiau nici să mânuiască pușca. — Îmi lasă un me-- moriu. Totul spus înţelepţeşte şi trist, fără recriminări. 4/17 Iunie. —Iaşi.—Mă due la 10 dim. la Rege cu tex-. îl exact al mesagiului. Mare turburare şi rezistenţă. pentru pasagiul privitor la <amiciţie». Schimb cuvântul: netezit prin: pregătit, care anunţă mai mult o amiciţie care va să vie. | 
Pentru noii miniştri, opunere serioasă, pentru Can- tacuzino, pe care îl tratează de necinstit. «Toţi Canta. cuzenii îi desplac: oameni de bani». In sfârşit semnea- ză, după ce şi-a, pus şi luat de două ori condeiul, — Deşi suferind, Regela deschide Parlamentul. E întovărăşit de Prinţul Carol, care eri încă era lipsă şi: a cărui prezență am ceru?o. In suită, Stirbey purta ma- rele cordon al Coroanei. Frumoasă, asistenţă. Locurile fuseseră smulse. Adunarea, destul de rece la intrarea Re- 
  
  
revâlations extraordinaires. Les seuls bons canone â longue.: portie, quatre piteeş de 150, avaient de quoi tirer tout juste- deux jours en 6conomisanţ â Yextrâme les munitions, et on en demandait depuis un an. Sur les vingt milles hommes, il y avait 17.000 milliciens eţ r6servistes qui ne savaient mâme: pas manier le fusil. Il me laisse un memoire. Le tout sans recriminations, diț sagement et tristement. 

4/17 juin. — Iassy— Je vais ă 10 h. chez le Roi rapporter: le texte exacte du Message. Grand trouble et r6sistanee pour: le passage relatif â «lamiti6>. Je remplace le mot «netezit par «pregătit» qui annonce plutât une amiti6 â venir, Pour les ministres, s6rieuse opposition pour Gregoire. Il le traite- de malhonnâte. «Toug les Cantacuzâne lui dâplaisent: hommes. dWargent», Enfin il Signe apres avoir pos6 et repris deux fois sa plume. 
Quoique souffrant, le Roi ouvre le Parlement. Il est ac- compagnă par le Prince Carol, qui hier encore âtait absent et dont j'ai exigă la prâsence. Dans la suite, Stirbey avea le: grand cordon de la «Couronne». Belle chambree. On s'est arrachâ les places, Assemblâe assez îroide â Pentrâa du Roi:.
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gelui; foarte caldă la pasagiile privitoare la pace,. la Basarabia şi la anmată, 

- 5/18 lunie. — Mulţi se plâng de molieiunea minis- trului Hârjeu: Palatul ar dori ca să iau războiul, Gene- xalul Christeseu, în mod toarte delicat, se plânge numai de centralizarea excesivă; ceea ce îmi spusese în ajun şi „generalul Alevra. 
Christeseu, care a lucrat mult cu Averescu, îmi spu- ne că arta lui de căpetenie este că nu dă nici odată o pă- ere hotărâtă. Regele îi reproşează acelaşi lucru. Dar a “fost pentru război, şi când Christescu. i-a reproşat că ştia perfecti şi el că armata nu e gata, el a, răspuns î... — Am spus lui Christeseu ce preţ pune Regele pe pleca-. rea, lui Ressel, şi mi-a spus că va fi lucru făcut, — Noii. miniştri au depus jurământ la amiazi. 'Tre- bue să spun că Regele n'a arătat niei o deosebire, cu toate cele ce crede de Cantacuzino. 
Mamulea a venit să-mi dea veşti despre sănătatea M. S. După ceremonia de ieri, temperatura 37,8, ceeace, având în vedere căldura, mare şi emoţiunile zilei, nare nimic excesiv. 

“tres chaude aux passages relatifs ă la paix, â la "Bessarabie et ă Varmee. : 
5/18 juin. — Iassy. — On est unanime ă se plaindre de la molesse de Herjeu; le Palais aimerait que je prenne la Guerre, les collăgues aussi. Le gen6ral Christescu, trâg delicatement, se plaint seulemenţ de Pexcessive centralisation. C'est ce que “m'avait dit la veille le gentral Alevra aussi, — Christeseu, qui a longtemps travaillă avee Averescu, me dit que son arţ su- -pr&me consiste ă ne jamais donner un avis ferme. C'est ce que le Roi lui reproche aussi. Mais il a 6t6 pour la guerre et lors- que Christeseu lui a reproche qu'il savaiţ bien que l'armâe n'6tait pas prâte, îl a r6pondu:.... J'ai dit â Christeseu le prix que mettait le Roi au dâpart de Ressel, et il ma diţ que ce serait chose faite. - — Les nouveaux ministres ont pr6t6 serment ă midi. Je dois dire que le Roi n'a marqu6 aucune diffârence, malgr6 ce qu'il pense de Cantacuzâne, : — Mamulea €tait venu me donner des nouvelles de la sant6 de S. M. Apres la ceremonie d'hierx, temperature 37, “ce qui, vu la chaleur excesive et les &motions de la journee, Ma rien d'excessif. 

-
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6/19 Iunie. — La Cameră, după atacul de Luni con- 
tra celor cari nu şi-au făcut datoria, militară (se făcea. 
aluzie la C. Dobrescu, Leontopol, Fortunescu), astăzi 
ploaie de interpelări. Işi varsă focul, oamenii ! Victor: 
Micleseu prea puritan. 

Prânzesc cu deputaţii şi senatorii la Cazinoul ce li: 
sa pregătit la Seminarul Veniamin; e nostim; ca la. 
şcoală. 

— Depeşă dela Horstmann: stil oficial; ordin ve-- 
nit de sus Germanii consideră pe «Regele Carol», d'abea 
scăpat şi adus dela Batum la Kilia, ca pradă de război. 
Vasul fusese din nenorocire cedat Rusiei. care îl trans-- 
formase în înerucişător auxiliar şi Germanii îl consi-- 
deră ca pradă rusească! Ori cum, suntem tratați în ade- văraţi duşmani. 

17/30 Iunie. — Intovărăşesc Senatul, care prezintă. 
Adresa; Regele cu multă bună voință a acceptat ieri să primească, 24 de ore după a Camerei, Adresa Sena- 
tului, pentru ca să pot pleca la Bucureşti. 

— La 6 jum., după voinţa, lui, revăd pe Rege. El îmi 

  

6/19 juin. — A la Chambre, aprâs Vattaque de lundi contre: ceux qui n'ont pas fait leur devoir militaire (on desigmait; en sous-main C. Dobreseti, Leontopol, Fortunescu) il y a eu aujourdhui pluie d'interpellations. «Îşi varsă focul, oamenii!» 
Le plus «vertueux» est Victor Miclescu; trop puritain. 

— Je dîne avec les dâputâs et sânateurs au casino qu'on: leur a prâpară au Seminaire Veniamin; c'est amusanț; tres: 
college. 

— Depâche de Horstmann: style officiel: ordre venu de- haut. Les Allemands considărent le «Regele Carol», ă peine sauve et ramen6 de Batum â Chilia, comme prise de guerre. Le bateau avaiţ malheureusement ât6 câd6 â la Russie, gui Tavait transformă en croiseur auxiliaire, et les Allemands le: considărent comme prise faite sur ]a Russie! — Tout de mâme on nous traite trâs en ennemis. 
17/30 juin.—Jaccompagne le Senat qui presente PA dresse;- le Roi trăâs gracieusement a acceptă hier de recevoir, 24 h. 

apres la Chambre, PAdresse du Senat pour que je puisse- partir pour Bucarest. ' 
— A 674 je revois le Roi sur sa demande. Le Roi me de--
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cere să bag bine seamă, căci Stere va căuta să-mi facă greutăţi asupra reformelor şi să ducă campanie împreu- nă cu Averescu. Iau notă de aceasta, deşi nu cred nimie din cele spuse: trebue să fie sugestiuni liberale. Regele spune că vrea să mă ferească de orice dificultate; este în- cântat de declaraţiunea antantistă făcută de Averescu, fiindcă aceasta îl va certa cu Germanii. Convin că Ger- manii sunt încă supăraţi pe mine. fiindcă m'am dat de partea Dinastiei. Ţiu să reamintese, din timp în timp, a- cest mic serviciu... Cu mulță timiditate, la sfârşitul au- dienţei, pe care nu Teuşeam să o închei (trenu] pleacă la 9 şi 15), Regele îmi spune: Dar răspunderile, în ce fel le îmțelegeţi? — Bu: Nu politice; acuzările nu pot să fie făcute pentru alegerea unei rele orientări pohtice — di- grestune asupra lenei lui Brătianu care wa controlat ni- mic şi pe care Iliescu Pa băgat în război pentru a-şi as- cunde hoţiile, — dar asupra faptelor de malversaţiune, violarea Constituţiunei... — Regele: Nu-i aşa? Nu po- libica... 

18 Iunie (1 Iulie), — Bucureşti. — In drum spre Bu- cureşti aflu că trenul care duce pe Take Ionescu, Fas- 

  

mande de faire bien attention, car Stere va chercher ă me faire des difficultâg sur les râformes et mener campagne avec Averescu. Je prends note, quoique je n'en vois rien: cela doit ître des sugpestions liberales, Le Roi dit qu'il veut m'&viter toutes les difficultes; îl est enchantâ de la dâclaration enten- tiste faite par Averescu, paree que cela va le brouiller avec les Allemands. 
| Je conviens que les Allemands me boudent encore. parce que je me suiş rang du câtâ de Ja dynastie. Je tiens ă rap- peler, de temps â autre, ce petit service... Treg timidement, ă la fin de V'andienea que je n'arrivaig pas ă rompre — mon train part ă 915 — le Roi me dit: «Eţ les responsabilites, comment les comprenez-v0us?y — Moi: «Pas potitigues; les accusations ne peuvent porter sur le choix dune mduvaise orientation politique», — digression sur Ia paresse de M. Bratiano qui wa rien contrâle et que Iliescu a fourre en guerre pour ca- cher ses vols, — mais sun les faits de malversation, viol de la Constitution... — Le Roi: «Nest ce pas? Pas la politique. >, 18 juin (1 juillet). — Bucarest. — Tin route pour Bucarest japprends que le train emmenant Take Ionescu, Fasciotti, Ma.
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ciotti, Marincoviei, câţiva Francezi, — trei luni de ne- gocieri ! — a fost atacat în gara Ploeşti cu ouă stricate. Dar proiectilele au atins pe Faseiotti în loc de Take 1o- nescu, căruia, erau destinate. Scuze ale ofițerului ger- nan ; Fasciotti refuză să-] primească. Se zice că se va protesta (în ţările neutre). 
19 Ianie & Iulie), — Se comentează discursul lui Kiihlmann, care a îndrăsniţ să spuie că armele singure nu pot sfârși războiul, dar că diplomaţia trebue să-şi aibă partea, ei. Se crede că Kiihlmann e foarte amenin- țat. Horstmann a, plecat eri pentru a depune ca martor în procesul pe care Kiihlmann Va făcut gazetei de Co- lonia : afacerea Marilena Bodescu ! 
— Sehwartzkoppen vine într'adins ca să-mi dea o versiune a unui nou ineidenţ cu trenul expatriaţilor. Cum la Orşova nu erau decât 7 minute pentru transbordare, în învălmăşeală un soldat german sa repezit să pălmu- iască pe 'Take Ionescu, dar palma a primit-o Un  diplo- mat «Ianoviei» (Identific, fără nici o greutate, că e vorba de Iacovake). 
— Veştile din Germania, sunţ turbure. Burnea, spune 

  

tinkowitz, des Francais — trois mois de nâgociations! — a &t6 attaqu6 en gare de Ploesti avec des oeufs pourris. Mais de 

escu, ă qui ils 6taient destinâs. 
Exouse de Pofficier allemand, refus de Fasciotţi de le Tecevoir, Il y aura, e pays neutre, une protestation. , 19 juin (2 juillet). — Bucarest.—On commente le discours de Kiihlmann qui a os6 dire que les armes seules ne finiraient pas le guerre, mais que la diplomatie devait avoir sa part. On croit Kiihimann tres menacs. Horstmann est parti hier pour tâmoigner dans le process que Kiihlmann a fait ă la «Ga- zette de Cologne»: affaire Marilena, Bodescu ! 

Version d'un nonvel accroe au train des expatries, Comme â Orşova on n'avait que 7 minutes pour le transbordement dans la bousculade, un soldat allemand s'est prâcipite pour gifler Take Ionescu, mais cest un diplomate Ianoviei (je n'ai pas de difficultă 4 identifier Iacovaki) qui a recu la tape. — Les nouvelles d'Allemagne sont troubles. Burnea dit
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că mizeria e astfel în cât încrederea în şefii cari făgă- duiseră, pacea, e zdruneinată. Pentru Burghele, lupta în- tre Germania, catolică şi Prusia protestantă va aduce nenorocirea, pe capul lor, 
20 Iunie (3 Iulie). — Conferinţă eu Schwartzkoppen, Scheunemann. şi referentul dela Entschădigungs- Amt, Oprisem scurt plata, despăgubirilor către internaţi, pro- nunţată de Germani pentru supuşii lor. Acum două luni eram înţeleşi să luăm înainte lichidarea, despăgubirilo» de mică importanță şi să le regulăm prin bună învoială, . Germanii au luat obiceiul să rezolve singuri aceste ches- tiuni şi să ordone plata lor la Finanţe : e un credit cam de 2.000.000 prevăzut de către Milităr-Verwaltung în bugetul «teritoriului ocupat». 

Asupra unei plăţi de 150.000 lei lui Kibrik, am oprit pe baza art. 7 din tratatul Juridico-politie, Rezistență, dis- cuţie, conferință; Schwartzkoppen vrea să susţie că până la ratificare, ei, ca suverani de fapt, au dreptul să Tegu- leze şi să plătească, Citez cazul, pentru a arăta mentali- tatea specială; a ofițerului german. Dealtfel trebuie să În a 
que la mistre est telle que la confiance dans les chefs qui avaient promis la paix est €branlte. Pour Michel Bour- Shele, la lutte entre T'Ailemagne catholigue et la Prusse pro- testante va attirer le mabhleur sur leur tâte, 

20 juin (3 juillet). — Confârence avea Schwarzkoppen. Scheunemann e le x6fârent de LEntschădingungs-A mţ, Javais arrâtă net. le paiement des dommages aux inter- n6s, pronones par des Allemands en faveun de leurs sujets. Il y a deux mois, on 6tait convenu de devancer la, liquidation des dommages de petite importance et de les regler â Pa- miable. Les Allemands ont pris Yhabitude de traneher seu- les ces diffrends e4 d'en ordonner le paiement aux finan- ces: il y a un crâdit d'environ deux millions, prâvu par la Milităr-Verwaltung dans 1e budget, «oceupâ». Sur une allocation d'environ 150.000 lei ă Kibrik, Jai ar- T6t6 net, invoguant Part, 7 du traitâ juridico-politigue avec Allemagne. Râsistance, discussion, conference; Schwartzkop- Pen veut souteni» que jusqu'ă la ratification ils ont comme souverains de fait le droiţ de regler et de, payer. Je cite le cas pour stablir la mentalită spâciale de Vof-
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fie la fel la toţii militarii învingători. Răspund. atât de 
energie «nein» la toate teoriile sale în cât cădem de 
acord că se va face o transacţie. Vor formula. o propunere. 

— Ministrul Kriege mi-a dat ieri o propunere pen- 
tru lichidare, cu suma de 10.000.000 mărci, a despăgubi- 
rilor pentru prizonierii germani maitrataţi sau prea puţin 
menajaţi în captivitate. Astăzi, această, chestiune, mult 
agitată în Germania, trebuia să vie în fața Parlamentu- 
lui şi Kriege voia să aibă un succes personal făcând 
cunoscut învoiala. Am răspuns prin Schwartzkoppen că 
nu puteam singur eu să modifie un articol din tratat şi 
că, după ce voi fi consultat pe factorii constituţionali în 
măsură. vom regula această chestiune. la schimbul ra- 
Hficărilor. Vreau. să mai am ceva în mână, pentru acel 
moment. M'am  obicinuit atâta cu cereri neprevăzute, 
încât trebuie să am rezerve... 

— Vizita, lui Demblin. Scop principal. ca Austriacii 
să aibă în chestiile financiare un tratament egal cu Ger- 
manii : limita creditului, 1.000.000.000, ete. Chestiuni 
care sunt desbătute la Berlin de către Maltezeanu, Al. 
Ștefănescu şi Golescu. 
  

ficier allemand. Au fait il doit âtre pareil chez tous les mi- 
litaires vainqueurs. Je r&ponds si €nergiguement «nein» â 
toutes ses thâories que nous tombons accord qu'il y aura 
transaction. A formuler par eux une proposition, 

— Le ministre Kriege ma fait tenir hier une proposition 
de liquider ferme ă 10.000.000 marks les dommages 6ven- 
tuels ă accorder aux prisonniers allemands maltraitâs ou 
top peu mânagâs en captivită. C'est aujourd'hui que cette- 
question, vivement agitâe en Allemagne, doit venir au Parle- 
ment et Kriege voulait avoir un succes personnel en annon-- 
cant le forfait. Jai r&pondu. par Schwarzkoppen, que je ne 
pouvais pas ă moi seul modifier un article du traite et qw'a-- 
pres avoir consultă les facteurg constitutionnels compâtents, nous rtglerons cette question â Vechange des ratifications, Je 
Yeux avoir quelques chose encore en mains pour ce moment- 
lă. On est tellement habitus aux exigences imprevues qu'il 
faut avoir des râserves... 

— Visite de Demblin. But principal: avoir dans les ques- tions financitres traitement &gal avec les Allemands: limite. 
du crâdit, un milliard; mâ&me vocation aux sâretes stipul6es, 
ele. Questions qui sont dâbattues â Berlin par Maltezeanu,. Stefanescu eţ Golescu.
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21 Iunie (4 Iulie). — laşi. — "Trecând prin Mărăşeşti, oameni de-ai poliţiei, printre cari se pare un delegat de. la O. K. M., au cercetat cu brutalitate vagonul meu şi au avut pretenţiunea să pătrundă în cabina mea. Telegra-- fiez generalului Eremia peniru a, cere satisfacţie perso- nală Yeldmareşalului. 

— Senatul a ratificat în unanimitate pacea, La, Senat, Gerota, privitor la discuţiunea, păcei, ei-. teşte o declaraţie prin care face pe Rege răspunzător de război. Am prilejul să fac o declaraţie, — bine primită şi fericită ca formă, — pentru ca, să scot din cauză Co- roana, Declar, ceeace spusesem d-lui de Harnak la înce- putul lui Aprilie : Regele constituţional nu putea să facă altfel. 

— Nicu Ghika îmi comunică notele ce i-a dat Grigo- re Carp şi care reflectează, sfaturile pe care Carp le dă guvernului : 1]. Faliment,. fie întreg, fie numai faţă de Antanta, asigurându-ne sprijinul Germanilor, cari ne-ar garanta viitorul nostru financiar; 2. Să se cerceteze in- tenţiunile Germaniei faţă de Basarabia pe care o lucrea. 

  

21 juin (4 jaillet), — Iassy. — En passant par Marasesti, les gens de police — dont un dâl6gu6 paraâtţ.il de I'0.K.M.— ont visit6 brutalemenţ mon wagon et ont eu la prâtetion de pânetrer dans ma cabine. Je tEl6graphie au genera] Eremia pour demander satisfaction personnellement an Feldmar6- cha], 
„- 

— Le Sânat a ratiți6 unanimite la paix. — Au Senat, Gerota, au sujeii de Ia discussion. de la paix, lit une dâclaration par laquelle il rena le Roi responsable de la guerre. Jai Poceasion de faire une d6elaration — biem ae- cueillie et heureuse de forme — pour mettre hors de cause la Couronne. Je proclame ce que Javais dit ă Monsieur de Har- 
pouvait faire autremenţ, 

— Nicu Ghika me transmet les notes que Grâgoire Carp lui a donnâs reflâtant les conseils que Carp donne au gou- vernement: 1) faillite soit entiăre, soit seulement Vis-ă-vis de PEntente, en nous assurant le cuncours des Allemands qui nous garantiraient notre avenir finaneier; 2) seruter les in. tentions de PAllemagne vis-A-vis de la Bessarabie que tra-
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ză curentul ucrainean, — ordinea, stabilindu-se în Ucrai- na, dar nu.la noi. 3. Să ne asigurăm, de îndată concursul “Germanilor împotriva, revoluţiei care va izbucni fără în- doială la noi. Dar să ne gândim la altă Dinastia şi să tra- tăm secret în această privinţă cu Germania! Am păs- trat aceste note curioase, 
22 lunie (5 Iulie). — Averescu începe interpelarea sa asupra, scrisoarei lui Czernin către Lupescu, — Ave- vescu spune: către Rege. — Teza: Această scrisoare m'a adus la putere; e o atingere la demnitatea, țării şi n'am calitate pentru a încheia ŞI a, face să se ratifice pacea. Inceputurile sunţ slabe, deşi vorbeşte cu ură. Va con- tinua, mâine, 
Regele chemându-mă, am stat mai mult de un ceas cu M. S. Puţine lucruri interesante, dar Regele mi-a a- tras atenţia asupra, faptului, pe care î] bănuiam, că A- Verescu e în legătură cu liberalii (Argetoianu lucrează 'cu activitate în acest sens pe lângă Duca, şi cred Că: ge- neralul Iancovescu a luat iar contact cu Vintilă Bră- tianu). 

23 Lunie (6 Iulie). — Averescu a fost lung şi neînde- 

    

“vaille le courant ukrainien, — Pordre s'tablissant â Ukraine et pas chez nous; 3) s'assurer de suite le concours des Alle- mands contre ]a r&volution qui 6elatera sârement chez nous. Mais penser â une antre dynastie et traiter secretement â ce sujet avec Allemagne! — J'ai gard6 ces notes curieuses, 22 juin (5 juillet). — Averescu commence son inter- pellation sur la lettre de Czermin â Lupescu. — II (Averescu) dit: au Roi — 'Thâse: Cette lettre m'a amen au pouvoir; “est une atteinte â la dignit du pays et je n'ai pas qualite pour eoneliire et faire ratifier la paix.— Les commencements sont faibles, quoique haineux. I] continuera demain, — Le Roi m'ayant demande, ai pass6 de 7 et demi ă 8% plus d'une heure auprăs de S. M.—Peu des choses intâressan- “tes, mais le Roi a attir6 mon attention sur le fait, soupeonnă d6jă par moi, que Averescu est en coquetterie avea les lib6- raux: (Il y a de la part d'Argetoianu un travail actif dans ce sens auprâs de Duca et je crois que le gânâral Iancovescu a zepris contact avea Vintila Bratianu), , 23 juin (6 juillet). — Averescu a 6t& long et maladroit,
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mânatic. Mi-a daţ ocazia să-i dau o lecţiune straşnică.. Discursul meu a avut un foarte mare sueceş. Toţi : «Pai. turtit>.. Am sfârşit, printro ameninţare serioasă contra. tuturor acelor cari ar voi să ajungă la fapte. Lucrul. acesta, e departe de a ţi trecut neobservaţ, — La Consiliu, Săulescu, după ce a, pierdut D-zeu: ştie câtă vreme pentru lucrul său, a sfârşit Prin a ne: spune că nu trebuie să ne atingem nici de Banca Naţio-- nală, nici de Credite, şi că d-nii dela, aceste instituţii. oferă locuri în Consilii... Desaprobare generală. Dar fap- tul că liberalii oferă, e cea mai bună dovadă că le este. frică. . 
— A. Constantinescu vrea să se instaleze la țară: a avut neobrăzarea să ceară ca să i se închirieze un vagom ministerial pentru deplasare. 
— Căpitanul von Kietzel, care înlocueşte pe Bran- denstein, vine ordin, în ținută, să-mi prezinte scuzele Feldmareşalului privitor la, Mărăşeşti. EI exprimase- ai înainte toate regretele sale lui Eremie, 25 lunie (8 Iulie), _ Şedinţă secretă pentru a. per- mite lui Averescu să administreze dovada, afirmărei sale. 

PNI Il m'a donnâ Poceasion de lui administrer une volse formi- dable. Mon discours a eu un trăs gros succăs. Tous: «I/ai tur- tit». Jai fini păr une menace sârieuse contre tous ceux qui voudraient en arriver aux faits. Ceci n'a pas pass inapergu,. loin de ]ă, 
— Au conseil, Seuleseu, apres avoir pris Dieu sait com.-. bien de temps pour son iravail, a fini par nous dire qu'il ne. fallait. pas toucher ni A la Banque, ni aux Crâdits, et qua ces: Messienurs ofraient des places dans les Conseils... Desapproba- ticn unanime, Mais le faiţ que les libâraux ofirent, est la meilleure preuve qu'ils ont pris peur. — A, Constantinescu veut s'installer ă la campagne: i]: a eu le toupet de demander qu'on lui loue un wagon minist6- riel pour effectuer ce deplacement! 

apitai 
venu par ordre, avec casque, me presenter les excuses du Feldmarâchal au sujet de Marasesti. — Il avait dâjă exprimâ- ă Eremia tous ses regrets, 

25 juin (8 juillet). — Sance secrete pour permettre â Averescu d'administrer la -preuve de son affirmation qu'il:
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că avea mijlocul să obţină o rectificare de fruntarie ne- 
însemnată. N'a spus nimic. Sa bazaţ pe o hartă care îi 
fusese dată cu un traseu «făcut de Români şi de ne-Ro- mâni», cu foarte puţin teritoriu. Este ceeace Mackensen 
susţinea când, la 25 Febr. îmi spunea că avem cu Unga- 
zia o graniţă bună. (v. şi 4 Mart.)— Am înţeles că această hartă îi fusese dată de Carp, căci Averescu a, negat că i-ar fi dat-o Mackensen. Dar sunt şi declaraţii intere- sante. II recunoaşte că trebuia numai decât să se meargă la Brest-Litowsk. Nu admite că puterile centrale 
vor fi victorioase şi n'a crezut nici odată aceasta, ; anul acesta e un an de criză trecător pentru Antanta ; dar bine înţeles că nu va fi nici sdrobirea puterilor centrale. Asupra, consiliului de coroană, face revelaţia, cunoscută, 
pe care el o găseşte fericită ea, formă; Brătianu a zis: 
suntem ca un călător căruia tâlharul îi cere punga sau viaţa; el dă punga, dar îndată ce întâlneşte un jandarm, se plânge acestuia, 

In răspunsul meu am insistat tocmai asupra carac- 

  

avait le moyen d'obtenir une rectification insignifiante de frontitre. Il ma dit rien, Îl s'est bas sur une carte qui lui a St6 remise avec un tracă «fait par des Roumains et de non Roumains», comportant tres peu de territoire. C'est ce que Mackensen soutenaiţ lorsque le 25 fâvrien il me disait que nous avions avec la Hongrie une bonne frontitre, (Voir aussi 4 mars). 

J'ai compris que cette carte lui avait 6t6 donne par Carp, car Averescu a ni que ce fut Mackensen. — Mais îl y a eu des dâclarations întâressantes. — ÎI] reconnaît qu'on aurait dă absolument aller â Brest-Litowsk. I] p'admet pas que les Puissances Centrales soient victorieuses et i] ne Pa jamais ceru. L'anne actuelle est une ann& de crise, que lEntente passera; mais bien entendu i] n'y aura pas, non plus, 6crasement des Puissances Centrales. — Sur le Con- seil de Couronne il a fait la revâlation. d6jă connue, quiil trouve heureuse de forme; Bratianu a diţ: «Nous sommes comme le voyageur â qui le bandit demande la, bourse ou la vie; il donne la bourse, mais dăs qu'il rencontre un gendar- me, il se plainţ ă lui». 
Dans ma reponse j'ai justement insist& sur ce caractere
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terului politicei sale repede ghicită, care îi lua putinţa să trateze cu noroc pacea. 
Averescu mai face declaraţia că nu e adevăraţ că ar fi în posesiunea unei scrisori recente a. Regelui şi că singura, audienţă, pe care o ceruse Şi obținuse, era strict numai ceeace un fost ministru se crede obligat să facă. «Lumina» imsinuase că cercurile Averescu dădeau acestei audiențe însemnătatea unei orientări. 
De notat că Curtea era neliniştită şi trimisesei pe Catargi ca să protesteze şi la nevoie să mă roage să dau o desminţire: «foarte inutilă după această declaraţiune», am răspuns eu, 
Dar cine a impus această, declaraţiune? Aflu chiar că cererea, de audiență a, fost făcută prin doamnele dela „ Palat, fără a se adresa nici lui Râmniceanu, nici Mare- şalului, — şi că, Regele a acordat-o trecând peste... — Dorinţa de a se împăca cu Antanta e foarte evidentă. E o nouă evoluţiune a generalului. 
— Trimit o telegramă de condoleanţe lui Horst- mann și guvernului său pentru bietul Mirbach, asasi- nat la Moscova, 

DI II de sa politique vite perese ă jour, qui lui, enlevait la possibi- lit6 de traiter avec chance la paix, 
Averescu, r&pondanţ ă la «Lumina», a faiţ la dâelaration qw'il n'6tait pas vrai qu'il 6taiţ en possession d'une lettra vâcente du Roi eţ que la seule audience qu'il avait demandâe et obtenue, âtait strictemenţ ce que un ancien ministre se 6 de faire. La «Lumina» avait insinu6 que les cercles Averescu donnaient ă, cette audience importance d'une orientation. 

Il estâ remarquer que la Coun avait pris ombrage et m'avait envoys Catargi pour protester et au besoin me prier de donrer un d6menţi: «bien inutile apres cette dâclaration», ai-je dit, — Mais qui a impose la dâclaration? J'apprends meme que la demande d'audience a 6t6 faite par les Dames. du Palais — pas de demande ni 4 Ramniceanu ni au Mar6- chal et que le Roi Pa aceordâe en passant outre... Le dâsir de se r6conoilier avee TEntente est trâs Evident. C'est une nou- velle €volution du general, 
J'envoie un telEgramme de condolances â Horstmann et ă son gouvernemenţ pour le pauvre Mirbach, assassine â Moseou.



560 NOTE POLITICE — 1918 

26 Iunie (9 Iulie). — Convoc patru deputaţi, 4 sena- tori, pe miniştrii, prezidenţii şi vice-prezidenţii Cameri- lor pentru a, stabili darea, în judecată a ministerelor Bră- tianu, E întrecere între Cameră şi Senat cine să ceară punerea, sub acuzare. Se hotărăşte că va fi Camera, 'Toată discuţia, a urmat între Vietor Mieleseu, din Senat, şi a- proape unanimitatea, la, ceilalţi. Se hotăreşte de aseme- nea compunerea comisiunei care va fi de 11 sau 12. C, Krupenski se recuză, pentru motive personale şi Dinu Arion e pus deoparte de tatăl său fiindcă e rudă cu Cos- tineseu. Intâlnire pentru redactarea, actului mâine : Mi- clescu, Mitescu, Krupenski şi cu mine. , — Seara se află demisiunea lui Kiihlmann. Se în- torsese la, 7 dela. Marele Cartier şi se crede că nu i s'a, dat dreptate pentru ultimul discurs, Se vorbeşte de a. Hintze, de care fusese vorba la venirea, lui Kiihlmann şi care trece drept candidatul lui Tirpitz, 
27 Lunie (10 Iulie). __ La 10 ore conferinţă pentru darea în judecată, Delegații primesc punctela mele, la 

ÎI a IN N 
26 juin (9 juillet). — Je convoque quatre dâputâs, quatre s6- nateurs, les ministres, les presidents eţ vice-presidents des Chambres pour camper la mise en aceusation des ministâres Bratianu, Douce €mulation entre Chambre et Sânaţ â qui ferait la mise en accusation. On dâcide que “est la Chambre. Toute la discussion a roule entre Victor Miclescu, sânateur, qui veut tirer la couverture ă lui, et la presque unanimite des autres. — On dâcide aussi la composition de la Commis- sion qui sera de 11 ou 12, C. Krupenski se râcuse pour raisons personnelles eţ Dinu Arion, son pâre le met ă l6eart parce qne parent de Costinescu, Rendez-vous pour rediger demain Pacte: Miclescu, Mitescu, Krupenski et moi, 

— On apprend dans la soirâe la dâmission de Kiihlmann. 

Hintze dont il avaiţ 6t6 question lors de Pavânement de IKiihl- mann et qu'on prâsentaiţ comme le candidat de Tirpitz. 
27 juin (10 juillet). — Iassy. — A. 10 heures confârenee pour mise en accusation. Les d6l6gu6s acceptent mes articulations
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care adaogă un capitol privitor pe bieţii cercetaşi și alţi 
copii ridicaţi de guvern în timpul retragerii. 

La, 6 ore, ratificarea de către comitetul general; mi 
se încredinţează expunerea de motive pe care o fac scur- 
tă şi şubstanţială, “ 

— Elaborez legea, evreilor, de mai mulţ timp în lu- 
cru, şi legea amnistiei, pentru care Mitescu şi generalul 
Stancovici prezentaseră un proect stupid. | 

— Seara Cociaş apare, după masă, la Lascăr Anto- 
niu. El protestează contra împutărilor unor gazete care 
îl acuză de malversaţiuni la Kerson şi mă roagă să în- 
serez rectificarea pe care mi-o dă. Imi declară că se 
leapădă de ori ce solidaritate cu Brătienii. Imi povesteş- 
te că. găsind în registrele Băncei de Comerţ şi Industrie 
(mhică bancă care sa înţolit prin Paul Negulescu, care a 
traficat la Ministerul de Războiu) un depozit de 370.000 
lei, s'a dus la Vintilă Brătianu, care i-a spus după ce sa 
informat, că e preţul unei case vândute, pe care Iliescu 
l-a pus în depozit! Era pur şi simplu partea de câştig a 
lui Iliescu : e părerea formală a lui Cociaş. De altfel, 

  

auxquelles ils ajoutent un chapitre concemant les pauvres 
petits «cercetasi» et autres enfants enlevâs par le gouverne- 
ment pendant sa retraite. 

A 6 heures ratification par le comite genâral et Pon me 
confie l'expos6 des motifs que je fais sobre et substantiel, 

J'6labore la loi des juifs depuis longtemps sur mâtiers et 
la loi de Pamnistie dont Mitescu et le senâral Stancvvici ava- 
ient presentă un projet stupide, 

"— Le soir Coceaş surgit, apres dîner, chez Lascar An- 
toniu, Il proteste contre les imputations de «Iaşul» reprodui- 
tes par le «Steagul» et Paccusant de malversations ă Kerson. 
Il me prie d'iusârer la rectification qu'il me donne. A ce sujeţ 
il me dâclare dânier toute solidarit6 avec les Bratianu. LI 
me raconte qu'ayant trouv6 dans les registres de la Banque 
de Commerce et d'Industrie (petite Banque qui s'est remplu- 
m6e par Paul Negulescu qui a trafigu6 avec la Guerre) un 
depât de 370.000 lei, il est all6 trouver Vintila Bratianu, qui 
lui a dit — aprâs informations (9) — que c'est le prix d'une 
maison vendue, que Iliescu a mis en dâpât! C'âtait tout sim. 
plement la part de bânsfices d'Iliescu: c'est Pavis formel de 
Coceas. D'ailleurs, Sebareanu, de la Banque, ă qui ila de- 

! 38
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Săbăreanu dela bancă, pe care Cociaş l-a întrebat ce gân- dea de clientul său Iliescu; a spus: «Nu este cinstit». — La Consiliu, Săulescu revine cu apărarea Credite- lor: «să nu ne atingem, căci ni se dă 7-8 locuri!» 
2/15 Iulie. — faşi, Petrecut două zile la Bucureşti, Horstmann e cel dintâi care vine să mă vadă Vineri, Căderea lui Kiihlmann se resimțea, dar nimeni nu o credea aproape ; în ziua, când a plecat la Marele Car- tier, a prânzit, vesel, cu Horstmann, Hoesch şi alţii şi cum Mirbach fusese asasinat, le-a anunţat că va trimite pe Hintze în locul lui ! La Marele Cartier şanţul dintre Ludendorf şi el s'a săpat probabil şi mai mult, şi acea- sta, a, decis subiţ retragerea, sa. Centrul şi socialiştii i-au rămas fideli, dar influenţa lui suferise de quasi-re- tractarea pe care a trebuit să o facă a doua zi după dis- cursul lui. EI ţinuse să afirme că, fără diplomaţie, ar- mata nu putea sfârşi războiul şi că războiul nu se va sfârşi anul acesta: se înşeală lumea, anunţându-i-se mereu sfârșitul apropiat. Hriling Va abandonat. Pentru Horsimann, războiul poate să continue încă doi ani, cu atât mai mult că se vor avea, resursele Rusiei. Nimic nu 

mand6 ce qui] pensait de son clienţ Iliescu, a dit: «nu este cinstiţ>. 
— Au Conseil, Seulescu est revenu avec sa dâfense des Crâdits: «ne pas y toucher, car on nous donne 7-8 places»! 

d'autres, et comme Mirbach venaiţ d'âtre asassin6, i] leurs a annoncă qu'il allait envoyer Hintze ă sa place, An Grand Quartier a dâ se creuser plus profond le fosse€ entre Lu- dendort et lui, et subitement cela a dâcid€ sa retraite. Le centre et les socialistes lui sont restâs fidăles, mais son crâdit avait souffert de la quasi-retractation qu'il avait dă faire le lendemain de son discours. Il a tenu â affirmer que sans la diplomatie, Parmâe ne pouvaiţ pas finir la guerre eţ que ia guerre ne finirait pas cette annâe: on trompe le public en lui annongant toujours la fin proche. Hertling Va lâch6, Pour Horstmann (qui est du bord de Kiihimann, mais avec une nuance de lâchage), la guerre peut allerson train encore deux
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va mai fi schimbat în politica exterioară. cu Hintze. Bussche va, avea, bineînţeles, mai multă, greutate în po- litica noastră. (Nu-mi place acest lueru!). 
Ratificările se vor face repede; s'a decis la Berlin să se ratifice şi fără ceilalți, dacă trebuie, 
Procesul făcut, din ordinul Cancelarului, de Kiihl- mann lui «Deutsche-Zeitung» a fost, spre mirarea gene: rală amânat spre a, se cita martori... din Constantinopol. — Văzut Sâmbătă pe Demblin, mai ales spre a-l în- săreina să spună contelui Burian că sunt gata pentru ratitficări spre sfârşitul lunei, începutul lui August. Şi el îmi spune că nu vor fi dificultăţi cu ratiticările. 
— Foarte grele negocierile cu Horstmann, Deckert, von Weber, privitor la, convenţiunea, apropiatei strămu- tări a adminstraţiunei. Horstmann foarte împăciuitor. “Germanii cam atinşi de telegrama trimisă de mine Joi din Iaşi. “Răspunsesem că «proectul trimis viola tra- tatul, menținea guvernul român în stare de subordonare, şi nu putea servi de bază unei negocieri». 

    

ans; dautant plus qu'on aura les ressouroes de la Russie — « der Robstoff ist da», 
| — Rien ne sera changâ ă la politique âtrangere, avec Mr. de Hintze. Bussche aura, bien entendu, plus de poids dans la politique roumaine, (Combien faime peu cela!). Les ratifications seront faites rapidement: on est decid ă Berlin de ratifier seuls, s'il le faut, 

Le procăs intente, pan ordre du ehancelier, par Kiihl- mann ă Ja «Deutsche Zeitung» a 6t6, ă la surprise gânârale, ajourn pour citation de... temoins de..... Constantinople! — Vu samedi Demblin, surtouţ pour le charger de dire au comte Burian que je suis prât pour les ratifications vers la fin du mois, commencement d'aocât, Lui aussi me dit que les ratifications ne sauraient comporter des difficultâs, : — 'Tres dures les nâgociations avec Horstrmann, Deckert, von Weber au sujet de la convention de transmission pro- ehaine de Padministration. Horstmann  tres conciliant. Les Allemands piquâs de mon tâl&gramme envoy€ jeudi de Iassi. A leur propos j'avais r&pondu que «le projet envoyâ violait. le trait6, maintenait le gouvernement roumain dans un sat de subordination et ne pouvait servir de base â une n6go- ciation>, - 
!
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— Insărcinat pe Mircescu să protesieze la Macken- 
„Sen, care trebuia să se întoarcă Luni din călătoria de pe Dunăre, contra unui afiş al etapei Craiova, acuzând gu- 
vernul, care nu şi-a ţinut angajamentul în contrastul cu Basarabia şi pentru lipsa de hrană, 

Trimis, în urma unei depeși a deputaţilor de Putna, 0 scrisoare lui Schwartzkoppen asupra, lipsei de hrană 
la Focşani. 

— Arion sosind dela Iaşi, mi-a spus că Regele se teme de turburări agrare, rechiziţiile secând ţara; barie- ra dela Mărăşeşti nu e înţeleasă de ţară. 'Take Ionescu dând, un interview în «Corriere dela Sera» prin care spune că majoritatea ţărei şi Regele au rămas de partea. lui Brătianu, Regele care să se dea o desminţire şi dic- tează chiar o frază: «nimeni. nu a fost autorizaţ să ex- prime sentimentele Regelui». 
În şedinţa de azi, după masă, interpelându-se în a-- ceastă chestiune, am făcut o declaraţie în acest sens. — Intr'un moment la Rege, care avea la el pe Gâr- leşteanu în chestiuni de alimentare. Amical şi voios. 

4/17 Iulie, — Azi raportul delegaţiei asupra propune- 
i N 

— Charg6 Mirceseu de protester aupres de Mackensen, qui; devait Tevenir lundi de son voyage sur le Danube, contre une: affiche de Etape Craiova aceusant le gouvernement, qui n'a pas tenu ses engagements contraţ Bessarabie, du manque de provisions! , 
— Envoy6, sur un tâlegramme de s6nateurs et dâputes de Putna, une lettre ă Sehwarzkoppen sur la disette de Focsani. — Arion arrivant 24 heures aprâs moi de Iassy, me dit que le Roi craint les troubles agraires, les requisitions 6pui- sant le pays; la barriere de Marasesti n'est pas comprise par le pays. Take Ioneseu ayant donne une interview a «Corriere. de la Sera», aux iermes duquel la majorit& du pays et le Roi sont restâs du cât6 de Bratiano, le Roi demande qu'on donne un dementi; il dicte mâme une phrase: «Nimeni nu a fost autorizat să exprime sentimentele Regelui», Aussi, dans la sance de cet aprăs-midi, le jeune Stolojan m'ayanţ inter- pell6 â ce sujet, j'ai fait une dâelaration dans. ce sens. — Jentre un 'instant chez le Roi qui avait Garlesteanw chez lui, questions d'alimentation, Lui amical et allant. 
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rei de darea în judecată a guvernului Brătianu. La în- ceputul şedinţei, Averescu cere un concediu de 11 zile, pentru interese de familie (4!). Pie Pherikyde citeşte ra- portul; se fac declaraţiuni şi cea mai surprinzătoare. este una, cu text foarte întortochiat, a lui Cuza, în numele lui şi al jui Averescu, prin care declară că nu votează pro- punerea dărei în judecată, Era evident, după declaraţiile antantiste ale generalului, că nu putea să voteze fără să-şi taie puntea. De alăturaţ la aceasta, zvonurile persis- tente că Averescu s'a împăcat cu Regina. 
In Cameră entuziasm. Se alege comisia de 7, 
7/20 Iulie, — Plec la Bucureşti. Trimisesem Regelui. pentru semnare, legea amnistiei, Vorbisem mai  mulţ timp cu M. S., Joi. 18, după ceremonia învestirei Episco- pilor Antim şi Teofil. Fiindeă iscăliturile întârziau şi - Regele pleca chiar în acea seară la, Bicaz, prin telefon „Regele mă roagă să mă duc să-l văd înainte sau după masă. Viu la 10 ore (plecarea, mea, la 10 şi 25). Regele a gitat : semnarea legei de amnistie e un lucru care îl desonorează. E pe punctul de a lua condeiul, când Re- gina şi Prinţul Carol îl cheamă în camera de culcare, Re- „gele întorcându-se, se face că dă ordine bătrânului său servitor, ia din dulap un obiect oarecare pe care Neu- mann îl bagă în buzunar şi se aşează din nou la, birou, mai roşu şi mai îngrijorat. Regele cere o amânare şi-mi 

  

7/20 juilleţ. — Je pars pour Bucarest et javais envoyă au Roi la loi d'amnistie ă signer. Javais longuement caus dâjă avec S. M. le jeudi 5/18 aprâs la e&r&monie dintrânisation des “&vâgues Anthim eţ Thâophile. Comme les signatures tardaienţ et que le Roi partait le mâme soir pour Bicaz, sur un coup de telephone le Roi me prie d'aller le voir avant ou -aprăs le «dîner. J'y suis â 10 heures (mon dâpart â 10.25). Long dâbat 

dâshonore. Il est sur le point de prendre la plume quand la Reine et le Prince Carol lappellent dans sa chambre â 6ou- -cher, Le Roi, en rentrant, fait semblanţ de donner des ordres ă son vieux valet de chambre, prend dans son armoire un bibelot quelconque que Neumann fourre dans sa poche et se rassied au bureau plus rouge et plus soucieux. Le Roi: de-
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spune că va telegratia poate celor doi Impărați, care nu-i 
vor smulge acest din urmă sprijin. Nu contrazic şi găsese 
soluţiunea posibilă. Mare uşurare. Sunt cu un sfert de 
ceas în întârziere. 

9/22 lulie, — Bucureşti. — Invazia obişnuită. Cel mai 
tenace, Horstmann care, pe lângă multe altele, mă ame- 
ţeşte iar cu legea evreilor. Berlinul telegrafiază, fără în- 
cetare că pentru dovadă trebuie să se refere la art. 57 
din C. C, în loc de art. 33. Şi această chestiune revine la 
9 jum. seara, când Horstmann, se prezintă cu d. Rott- bucher ca să vorbească cu mine. 

Din convorbirea noastră, : Mareşalul e foarte desi- luzionat de Averescu; avea aşa bună părere de el, mai 
ales că la Buftea se arătase cu totul antidinastie ! Ma- 
reşalul îşi reaminteşte că Averescu însemnase pe o hartă 
ceeace credea drept să se cedeze Austro-Ungariei, hartă 
pe care na mai avut-o înapoi şi pe care n'o dăduse decât; lui Hell. Cum se află această hartă la Averescu ? Libe- 
rarea Bucureştiului e puţin probabilă; ce sar face cu 

    

mande un râpit et m'annonce qu'il va tâlâgraphier — peut- âtre — aux deux empereurs qui ne voudront pas lui arracher ce dernier appui. Je n'y contredis pas, — et je trouve la solu- tion acceptable, Grand soulagement, j'ai un retard d'un quart d'heure. 

9/22 juillet. — Bucarest. — envahissement habituel. Le plus tenace Horstmann qui, en plus des multiples questions, me tourmente de nouveau avec la loi des juifs. Berlin, oui Berlin t6l&graphie sans relâche qu'il faut pour la preuve se ref6rer ă Part. 57 du Code Civile au lieu de Part. 33, Et cette question est revenue â 9 et demie du soir lorsque Horstmann s'est prâsentă doublă de Mr. Rottbucher pour controverser avec moi, 
De notre causerie: le Marâchal est trâs dâcu sur le compte d'Averescu; îl avait si bonne opinion de lui, surtout qwă Buftea il s'âtait montr6 parfaitement antidynastique! Le Mars- chal se rappelle qu'il avait tracâ sur une carte ce qw'il croyait l6gitime de câder â lAutriche-Hongrie, carte qu'il n'a pu ravoir et qu'il n'a donne quă Hell. Comment cette carte est- elle chez Averescu? — La libâration de Bucarest est peu probable; que ferait-on du Mar6chal? I1 est difficile de Pen-
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mareşalul ? E greu să-l trimiţi la Craiova, (71). Nu se pot scoate ofiţeri din Bucureşti : aceasta e cauza pentru care se admit aşa de greu refugiații. | 
Horstmann e foarte sceptice asupra sfârşitului răz- boiului: «Nu ne rămâne de cât să ne punem în defen- sivă la vest şi să organizăm bine Rusia, din care se poate avea de toate şi să mai aşteptăm încă doi ani». Horstmann găseşte că submarinele nu au dat ceia ce se făgăduise : a fost o mare greşală. 
Czernin a pronunţat la Camera Seniorilor un discurs foarte germanic: «Nu se poate face o adevărață, politică externă, dacă nu e de acord cu cea internă». Horstmann Va admirat mult : e un caracter mare. 
10/23 Iulie. — Horstmann sa întâlnit cu Arion la mine. Vorbim de ratificare; crede că va, putea avea, loe pe la 15 August, şi că ne putem lipsi de Bulgari. — La dejun cu Bellow şi Gebsattel ating direct che- stiunea buletinelor de război. Francezii au reluaţ ofen- siva şi au silit pe Germani să se retragă dela Marna. Vestea era cunoscută ]a, Taşi de Sâmbătă 20 : 17.000 de 

voyer â Craiova. (1). — On ne peut faire sortir les officiers de Bucarest; c'est la raison pour laguelle on admet si diffi- cilement les râfugiâs. 
Horstmann est trâs sceptique sur la fin de la guerre: «II. ne nous reste qu'â nous mettre sur Ja dâfensive ă POuest et bien organiser la Russie, dont on peut tout avoit et attendre deux ans encore». 
Horstmann trouve que les sous-marins n'ont pas donnâ ce: qu'on avaiţ Promis: «ca 616 une grande faute»! Czernin a prononcă â lia Chambre des Seigneurs un dis- cours tres germanique: «On ne peut faire une vraie politique Strangăre si elle n'est pas d'accord avec la politique int- rieure». Horstmanh Pa beaucoup admir6; c'est un grand caractăre, 

10/23 juillet. — Horstmann s'est retrouvâ avee Arion chez moi. Nous causons de la, ratiiieation; îl croit qu'elle peut avoir lieu le 15 aoât environ et qu'on peut se passer des Bulgares, 
A dâjeuner avec Bellow et Gebsattel jaborde carr6ment la question des bulletins de guerre. Les Francais onț repris Toftfensive et contraint les Allemands â se Tetirer de la Marne. La nouvelle 6tait connue â Iassy le samedi 20 juillet
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prizonieri, 360 tunuri. Nici o vorbă de acsasta în buleti- 
nele din Bucureşti, afară de fraza stereotipă : buletinele 
inamice n'au sosit. Las să se înţeleagă că acest mod de 
a lucra dă crezare veştilor celor mai exagerate. Lucru 
curios, cum Horstmann pretinde că adevărat mau avut 
buletinele, puteam să le telegrafiez eu dela, Iaşi ! 
După dejun contele Praschma vine să-mi prezinte 

scuze relativ la afişul dela Etapa Craiova, care arunca- 
se pe guvernul român vina lipsei de hrană. Or, chiar în 
acea, zi un nou document de acest fel dovedea că e vor- 
ba de un cuvânt de ordine, 

11/24 Iulie. Iaşi. — Chiar la sosire, generalul Chris- 
tescu îmi aduce o telegramă semnată de Saint-Aulaire 
prin care, în numele celor patru țări (cred Franţa, En- 
glitera, Italia şi Statele-Unite) se semnala tonul inju- 
rios (?) al presei guvernului; faptul că «Steagul» nu 
publicase buletinul victoriei franceze, ete. Tot atât de 
falş pe cât de agresiv. Am oprit transmiterea. telegra- 
mei şi cu un ton decis am cerut lui Arion să pretindă 
explicaţiuni dela decanul corpului diplomatic, fără de 

  

dejă; 17.000 prisonniers; 360 canons. Pas un mot. de cela dans 
les bulletins de Bucarest, sauf la phrase stârâotypique: «les 
bulletins des ennemis ne sont pas arrivâs». Je fais com- 
prendre combien cette facon d'agir donne creance aux bruits les plus exagârâs. Chose curieuse, comme Horstmann prâtend 
que râellement ils n'ont pas eu les bulletins, je pouvais les 
t6l&graphier de Iassy! 

— Apres dâjeuner, le comte Praschma vient me presenter 
des excuses au sujet du placard de Etape Craiova, qui 
avait rejete sur le gouvernement roumain la faute de ce qu'on 
manquait de vivres. Or, le jour mâme, un nouveau document: 
cette fois-ci îl pronvait que c'stait un mot d'ordre! 

11/24 juillet. — /assy. — Des mon arrivee, le  genâral 
Christescu m'apporte un tâl6zramme că diplomatie» sign 
de St.-Aulaire, par lequel, au nom des quatre pays (je suppose 
France, Angleterre, Italie et Etats-Unis), on signalaiţ le ten 
injurieux (?) de la presse du gouvernement, le fait que le «Steagul» n'avait pas publi le bulletin victorieux francais, 
ete, Aussi faux qw'agressif, J'ai: detfendu, la transmission du 
telegramme et de ma bonne encre j'ai demand ă Arion d'exi- 
ger des explications du doyen; sans cela je serais oblig& de
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care voi fi silit să întreb la Paris dacă menţinerea d-lui 
de Saint-Aulaire era compatibilă cu buriele raporturi ce 
voim să păstrăm cu Yranţa. 

— Căderea ministerului von Seidler la Viena. 
— Legea evreilor e votată de Senat; cele două din urmă, discursuri, lungi şi tinzând să dovedească, că nu 

se dă destul: Motru şi Bădărău. 
Mi se cere din nou, prin telefon, pentru Afacerile 

Străine dela Berlin, textul legei de amnistie. Bănuese că 
Regele a telegrafiat Impăratului la 12 Tulie, 

12/25 Iulie. —— Săulescu nu admite să ne atingem de 
Credite şi cum simte că -legea propusă de Miteseu va fi 
admisă de Cameră, îmi prezintă  demisiunea. Ştiu că 
ceia ce-l supără mai muut e legea Băncei. Il rog să aş- 
tepte până Sâmbătă, iar Consiliul ce ţinem la. ora 10 
fixez pentru Sâmbătă un Consiliu special pentru - Fi- 
nanţe. | 

Răsunet al înfrângerilor din Occident? __ Germa- 
nii fac o serie de propuneri bine voitoare şi pentru regi- 
mul care va urma ratiticărei şi pentru achiziţiunile ce 
mai sunt de făcut în Basarabia. 
  
demander ă Paris si le maintien de Mr. de St.-Aulaire 6tait 
;compatible avec les bons rapporis que nous dâsirons garder 
avec la France. | 

— Chute du ministere von Seidler â Vienne. 
— La loi des juifs est votâe par le Sânat; les deux der- 

niers discours, longs et pour ne rien dirs, tendaient ă prou- 
ver qu'on ne donne pas assez: Motuu et Badarau. 

— On me demande par telephone encore une fois, pour affaires 6trangeres Berlin, le texte de la loi amnistie. Je - Buppose que le Roi a tâlâgraphi6 â VEmpereur le 12 juillet, 
12/25 iuillet. — Seulescu n'admet pas qw'on touche aux Crâ- 

„dits et comme il sent que la loi proposte par Mitescu sera ad- 
mise par la Chambre, il m'offre sa dâmission. Je sais que c'est la loi de la Banque Nationale qui Vennuie le plus. Je le 
prie d'attendre ă samedi et, au conseil que nous tenous ă, 10 
heures, je fixe pour samedi un conseil exelusivement consa- 
cre aux finances, DN 

— Estee le contre-coup des dâfaites ă, P'Ouest? Les Alle- 
mands font une sârie de propositions amiables et senstes et 
pour le regime aprâs la ratification et pour les acquisitions 
A faire encore en Bessarabie,
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— Mulţi deputaţi şi senatori sunț speriaţi de proiee- 
tul lui Garoflid, pe care ei nu-l cunosc, şi mai ales de de- 
elaraţiunile lui Arion, care a vorbit de locaţiune siliţă. 

13/26 Iulie. — Vizită, anunţată din ajun, a lui Sir 
Georges Barclay, care se scuză că nu e în jachetă neagră. 
Solemn, gângăvind, dar cu lecţia, bine învățată, vine să se explice privitor la telegramă. Saint-Aulaire nu e de vină, căci era o telegramă convenită. Nici o intenţie de 
a se critica guvernul român. S'a luat ca pretezt (sic) o 
greşeală a «<Steagului». spre a se face reclamaţiunea. 
Nu ştiau că jurnalele din Bucureşti nu primeau de cât 
buletinul german, — aceasta e toată cauza, confuziunei. 
Ei nu mai cer expedierea telegramei lor, dar, de formă, 
vor trimite o notă ca, să-şi menţie dreptul de a informa 
guvernul lor de ceeace li se pare trebuincios, căci altfel 
ei n'ar mai fi decât nişte corespondenţi de gazetă. Scurt, 
retractare absolută, 

Arion, pe care l-am văzut, mi-a spus că atunci când Nanu le-a dus nota mea, erau foarte mititei. 
— Aurii, însăreinatul de afaceri al Italiei, vine la 

    

'Beancoup de dâputâs et de s6nateurs sont alarmâs par le projit de Garoflid — qutils ne connaissent pas — et surtout par les dâclarations d'Arion qui a parle de location forese. 
13/26 juillet. — Visite, annoncâe de la veille, de Sir Geor- ges Barclay qui s'excuse de ne pas âtre en Jaauette noire. So- lennel, bâgayant, mais ayant bien appris sa lecon, il vient s'expliquer au sujet du t6lezramme. St. Aulaire n'y est pour rien, car c'6tait un tâ'6gramme convenu. Nulle intention de vouloir diffamer le gouvernement roumain. On a pris pr6- texte (sic) d'une erreur du «Steagul» pour faire la r6clama- tion. Ils ignoraient que les journaux de Bucarest ne rece- vaient que le bulletin allemand, — cause de toute cette con- fusion. Ils ne persistent plus ă demander Vexpâdition de leur dâpâche, mais pour la forme ils enverront une note pour maintenir leur droit d'intormer leurs gouvernements de ce qu'il leur paraîtra utile, car autrement îl ne seraient que des correspondants de journaux. — Bret, retraite absolue. Arion, que j'ai va ensuite, m'a dit que lorsque Nanu a port6 ma note, ils 6taient tres petits gargons. 

— Auriti, charg6 d'affaires d'Italie, est venu â son tour.
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rândul său. Navea nimic să-mi spuie. Vizită lungă; bă- 
nuese că și el voia să şteargă impresiunea urâtă. 

— Generalul Pătraşcu, mutat peniru a tăia lui Ave- 
rescu mijloacele de a lucra asupra armatei, dela Bacău 
la Kişinău, a venit să se prezinte: Hârjeu îmi teletonase 

-să arăt că nu ştiu cauzele politice ale transferărei sale. 
Dar eu am atins deadreptul chestiunea. : Pentru mine era 
rău notat încă dela interpelarea mea lui Averescu, mi- 
nistru de războiu, şi l-am făcut să simtă “neîncrederea. 
mea, fără înconjur, sincer. Mi-a jurat credinţă Regelui 
Și guvernului. A blamat pe Averescu că face politică şi 
că sa lăsat pe mâinile lui Argetoianu şi Grigore Fili- 
pescu... 

14/27 Iulie.—Consiliu animat şi foarte serios, Trebuia 
să rezolvăm. greutăţile de ordin financiar privitoare la 
Săuleseu. Prevenisem pe Arion că eventual va avea in- 
terimul Finanţelor. Chestiunea Creditelor Funciare : 
Sălescu pretinsese că n'aveam dreptul de a, legifera. 
După ce am stabilit acest drept, propun soluţiunea pri- 
mită de toţi : o lege generală care să nu mai permită, 
votul prin procură; votul proporţionat cu'suma datoriei; 

  

Il n'avait rien ă me dire. Longue visite. Je suppose que lui aussi voulait effacer la mauvaise impression, 
— Le gânâral Patrascu, transferâ, pour couper 4 Ave- rescu les moyens d'agir sun Parmâe, de Bacau âă Kisinau, est venu se prâsenter. Herjeu m'avait t6l&phon6 d'ignorer les causes politiques de son dâplacement. Moi j'ai franche- ment abordă la question: pour moi îl 6tait mal note depuis mon interpellation ă Averescu, ministre de la guerre, et lui ai fait sentir ma defiance, mais rondement, franehement, Il ma jură fidâlite au Roi et au gouvernement. Il a blâme& Averescu de faire de la politique et des'âtre mis aux mains d'Argetoianu et de Grigore Filipescu. 
14/27 juillet. — Conseil animâ eţ irâs s6rieux, Nous de- vions r6soudre les difficultâs d'ordre financier touchanţ Seu- lescu. J'avais prâvenu Arion qu'6ventuellement îl aurait Pin- trim des finances. La question des Credits fonciers: Seu- lescu avait prâtendu. que nous n'avions pas le droit de l&gi- ferer. Apres awoir stabli ce droit, j'ai proposs la solution ucceptâe par tous: une loci gânsrale ne permettant plus le vota par proeuration; le vote proportionns au montant de la
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incompatibilităţi pentru consiliu; reînoirea consiliilor ; adunări generale punând funcţionarea în acord cu legea. Chestiunea Băncei Naţionale: Săulescu spune că banca restitue guvernului cele 6000 de acţiuni ale sale pe care le va plăti fondul de rezervă şi acordă un număr propor- 'țional de voturi; însă Banca va alege ea pe toţi directorii , :Şi va da guvernului pe toţi cenzorii. Discuţie lungă. A- rion găseşte că e un teren de împăcare. Atrag atenţiunea că banca de stat modernă nu mai este o instituţie pentru -a da bani Statului ; ea este furnizorul de monedă fidu- ciară, dar mai ales regulatorul creditului şi al balanței “comereiale. În aceste condiţii spiritul de câştig trebue înlăturat; după cum şi Statul are şi el ceva de spus. :Cer : Majoritate în consiliu pentru Stat, adică jumătate din directori plus guvernatorul; censorii desemnaţi de acţionari vor fi adevăraţi comercianţi şi industriaşi; Banca va face serviciul de casierie şi va stabili sistemul cekurilor între casele publice pentru a evita prea mare circulaţie: de bilete. Direcţiunea, bine plătită, nu va par- 

      

dette; incompatibilitâs absolues pour le conseil; renouvelle- "ment des conseils; assemblâes gentrales mettant le fonction- nement d'accord avec la loi, 
La question de la Banque: Seuleseu raporte que la Ban- -que restitua au gouvernement ses 6.000 actions que le fonds de râserve paiera et accorde un nombre proportionnel de voix, mais la Banque 6lira elle tous ses directeurs et donnera au gouvernement tous les censeurs. Loneue discussion. Arion trouve que c'est un terrain de conciliation. Je fais remar- quer que la Banque d'Etat moderne n'est plus ung institution Pour donner de Pargent â VEtat; elle est bien le fournisseur de monnaie fiduciaire, mais surtont le regulateur du crâiit et de la balance commerciale. 
Dans ces conditions, Pesprit de lucre doit 6tre expulst de mâme que VEtat doiţ avoir son mot â dire. Je demande : majorit€ dans le conseil pour IEtat, soit :4 aes directeurs Plus le gouverneur; les censsurs dâsignâs par les actionnai- res seront des commereants ou des industriels rels; la Ban- que fera le service de caisse et 6tablira le systeme des ieh&ques entre caisses publiques pour 6viter la trop grande “cireulation des billets; la direction richement payte ne par-
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ticipa, la beneficii; limitarea câştgurilor; dincolo de 6% divident asigurat, Banca va da 25% din beneficiu netto. acţionarilor, iar Statul va, lua, restul. Primit cu unanimi-. tate. Săulescu va trata. Dacă Banca, primeşte, nu va fi lovitură de Stat. 
| Stabilim de asemenea bazele creditului de ceruţ pen-: tru a ajuta pe locuitorii ruinaţi de războiu. Arion, Mitili-- neu şi Săulescu trebuie să aducă un proiect, ale cărui baze le-am fixat, 

Ministrul de război îmi comunică o notă: generalul Lafond s'a prezentat pentru a întreba dacă întradevăr procurasem Germanilor un batalion de schimb la Odessa. Desminţire absolută. Dar ieri, Cuza mă întrebase la Ca- meră, dacă într'adevăr regimente din diviziile noastre: din Basarabia, înaintează spre Odessa. Această coineiden- ță arată ce oficină fabrică aceste vorbe. 
17/30 Iulie. — Iaşi. —Comisia, de informaţii îşi depune. raportul citit de Lascăr Antoniu, Sunt părţi care fac. senzaţie. Pentru mine sunt unele formule prea, desvolia- te şi tapte precise cam slăbite, din cauza felului cum sunt 

  

ticipera pas aux bân6fices; limitation des gains: au-delă de- 6%, dividende assur€, la Banque distribuera 25% du ben6fice- net aux actionnaires et PEtat prendra le reste. C”est accept&: â Tunanimit6. Seuleseu negociera. Si la Banque accepte, il n'y aura pas de coup d'Etat. 
Nous 6tablissons aussi les bases du crâdită demander: pour alle au secours des habitants ruinâs par la guerre. Arion, Mitilineu e Seulescu  doivenţ apporten un projet dont nous avons fix6 les bases, 
— Le ministre de la guerre m'a fait tenir une note. Le. gântral Lafond s'est prâsent6 pour demander si r6ellement nous avions fourni aux Allemands un. bataillon de releve pour Odessa, Dementi absolu. Mais hier. Cuza m'avait pos6 la question ă la Chambre si r6allement des rgiments de nos. divisions de Bessarabie mărehaient sur Odessa. Cette coinci- dence indique Poffieine qui 6labore ces poting. 

17/30 juillet. — Iassy. — La Commission d'informations. d&pose sont rapport que lit Lascar Antoniu. Il y a des pas- sages qui font sensation. Pour moi, il y a des tformules trop. largement indiqu6es, des faits prâcis estompâs dans la facov:



574 NOTE POLITICE — 1918 

arătate, Bi dorese să lase celor ce fac ancheta materia] 
virgin, 

— Incepem legea, evreilor. Cuza, vorbeşte dela, 3—8 
ore şi tot n'a isprăvit. In loje şi mai ales la galerie: mul- 
ţime de prieteni şi de studenţi, a căror atitudine e ne- 
îndoios foarte favorabilă oratorului. 

— Arion soseşte dela, Bucureşti. Kriege ar mai vrea 
o modificare: prelungirea termenului de recurs de la 
10—21; — refuz categorie acest amestec copilăresc în re- 
dactările noastre de articole necontractuale. Dar, se pare 
că Germanii sunt îngrijaţi: lovitura, dela, Marna, crede 
Horstmann, îi va obliga să retragă trupele lor pe vechea 
linie. 'Tot rezultatul ofensivelor din primăvară va fi 
pierdut. Ce schimbare! Cu noi dulcegi (expresiunea lui 
Arion). 

— Hârjeu îmi spune că Râmniceanu a venit din par- 
tea Regelui ca să-l întrebe dacă e adevăraţ: 1. Că dăm, 
sub formă, de gardă, trupe la Odessa. 2. Că, fortificăm ma- 
lul stâng al Dunărei. Aceiaşi scorneală Lafond-Cuza, 
sub altă formă. 

  

de les rendre. Ces Messieurs dâsirent laisser aux enquâteurs 
du materiel vierge. 

Nous commengons la loi, des juifs. Cuza parle depuis 3 heures jusqu'ă 8 heures et n'a pas fini. Dans les loges et surtout ă la galerie foule d'amis et d'âtudiants dont Vatti- 
tude est &videmmeni tres îavorable ă Yorateur, 

— Arion arrive de Bucarest, Rriege voudrait encore une modifieation; prolonger le dâlai de recours de 10—21, — je 
refuse net cette immixtion enfantine dans nos râdactions d'artieles non contractuels —, mais il semble que les Alle- mands sont soucieux: la tape sur la Marne les obligera — pense Horstmann — â retirer leurg troupes sur leur ancienne ligne. Tous les râsultats des offensives de ce printempa se- ront perdus. Quel dâclanehemenț!... Avec nous douceureux. (S'est Pexpression d'Arion), 

— Herjeu me dit que Ramniceanu est venu de la part du Roi lui demander sil &tait Vrai que nous donnons, sous prâ- texte de gardes, des troupes â Odessa, que nous fortifions la rive gauche du Danube. Cest la mâme invention Latond-Cuza sous une autre forme (v. 14 juillet).
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18/31 Iulie. — Henri Catargi îmi aduce o scrisoare dela Rege, în care e vorba toţ de amnistie. Regele n'a te- legrafiat, după cum crezusem; ar voi ca legea să vie di 
inițiativă parlamentară. Intâlnire Duminică la Bicaz: 
de altfel e ziua Reginei. Comunie această scrisoare lui 
Arion care e de părerea mea că ar ți mai rău şi că faţă 
de contractanţii noştri ar fi o neţinere de vorbă, 

— Buletinul cuprinde un pasagiu care pare că con- firmă temerile lui Horstmann, Radio din Nauen dă un | articol din «N ational-Zeitung»: «Comandamenţul german, nefixat de linii geografice şi având destul teritoriu ina- mic în stăpânire, îşi retrage diviziunele din sacul înain- tat dela Marna pe un front scurtat, care cere mai puţine 
* trupe şi care ridică dintr'o dață adversarului baza pen- tru noi atacuri» (?) Restul articolului la fel şi pentru ca Radio să dea în întregime articolul, se vede nevoia, de a se pleda, circumstanţe atenuarite. Impresiunea e rea. 

— La ora, 10 sfârşim legea evreilor. Cuza, a mai vor- 
bit încă trei ceasuri, Am răspuns în mod sobru. Zelea 

  

18/31 juillet, — Henry Catargi m'apporte une lettre du Roi; îl sagit toujours de Pamnistie. Le Roi n'a pas tâlegra- phi6, comme je P'avais cru; îl voudraiţ que la loi vint dini- tiative parlementaire, Rendez-vous dimanche ă, Bicaz: est d'ailleurs la fâte de la Reine. 
Je fais part de cette lettre ă Arion, qui partage mon avis que ce serait pire et que vis-â-vis de nos contractants ce serait un manguemenţ. 

— Le bulletin contient un passage qui semble confirmer les appr6hensions de Horstmann. Le Radio de Nauen donne un article de la «National-Zeitung» ; «Le commandement allemand, non rivâ â des lignes gtographiques et ayant en abondance du territoire ennemi en sa possession, retire ses divisions du cul-de-sae avanc6 de la Marne, sur un front Geourt€ qui demande moins de troupes et enlăve du coup ă son adversaire la base pour de nouvelles attaques (9)>. 
Tout le ton est du mâme goât et que pour le Radio donne en entier article, est qu'on a besoin de plaider les cireon- stances attenuantes, impression est mauvaise. 
— Nous finissons ă 10 heures la loi des juifs, Cuza parlg encore 3 heures. J'aj r6pondu par un diseours sobre. Zelea
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Codreanu producând un scandal, tribunele au trebuit e- vacua e. Printre cei arestaţi, faimosul Ghibăneseu, care Sa grăbit să ceară scuze, 

L
D
 

Codreanu a produiţ un scandale et on a dă 6vacuer les tri- bunes. Parmi ceu qu'on a arrâtâs, le fameux Ghibanescu qui s'est empress6 de faire des 'excusee,. 
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