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(Continuare)

22 Iulie (4 August). — 'Toată Săptămân
a lucru mult
la Cameră. Şedinţe de zi şi de dimineaţ
ă; ajungem uşor
până la 9 seara. Dar puţină solidari
tate printre oamenii
majorităţii, cari se atacă între
„ei pentru nimicuri. La
unii, s'ar
spune, aproape părerea,

de rău de a

nu putea
îace ca liberalii, cari traficau cu
mandatul lor. Foarte
curioasă o petiție de senatori, în cap
cu A. Cantacuzino
Paşc
anu : «să ni se dea şi nouă stofe
dela

mini

ster !».
Puţină cenşetorie, — dar mai ales
prostie.
— Pronosticurile lui Horstmann se
realizează : mare retragere germană care părăseşte
Soissons. Ludendorf
a comunicat gazetelor că «de data aceas
ta, planul nostru
strategie n'a reuşit». Aceasta, înseamnă
, desigur, pierderea întregei campanii de primăvar
ă,
— La Bicaz. Ziua Reginei. Iau cafeaua,
de dimineaţă
PI

22 juillet (4 aoât). — Toute la, sema
ine travail tres intense
ă la Chambre. Stances de jour
et du matin; on va facilement
A 9 heures du soir, Mais peu
de solidarite parmi les gens
de
la majorită ; entre eux ils satt
aquent pour, le moindre rien.
“Chez certains on dirait presque
du regret de ne ponvoir en
faire autant que les libâraux,
qui trafiquaient de leur mandat. 'T'r&s curieuse une pâtition
de sânateurs avee Alex. Cantacuzene-Paseanu en tâte: «Să
ni se dea şi nouă stote de la
Minister!» Un peu de mendicit
ă, mais surtout de Ia, sotise.
— Les pronosti
es de Horstmann 6taient un
tuyau: grande
retraite allemande qui aba
ndonne
Soissons.
Ludendorf
a
“communiqu6 aux journaux
que «cette fois-ci notre plan
stra-

tegique

n'a pas

“Campagne

—

A

reussi»,

de tous

Bicaz.

C'est

ce printemps.

C'est

la

fâte

certainemenţ

de

la Reine.

la perte
Je

prends

de

la

mon

6
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cu familia regală în sala de mâncare, apoi dejun mare
de 38 tacâmuri pe terasă. Frumoase «menus»-uri desemnate cu peniţa. Afară de familia regală — casele civile
şi militare, Culcer, Mişu şi cu mine.
Dela 11 jum.
la 1 jum. lucrez cu Regele:

suntenv

chiar întrerupţi de Regină, strigând în numele celor:
40 de înfometați. — Revăd pe M. S. şi după masă. —
Legea de amnistie îmi vă trimite-o, dar «pentru a o sancționa — o spun pe faţă— e alteeva». «Dar, zic eu, altfel

nu se poate ratifica». — Răspunsul e că nu e nici-o grabă. —

Cred că retragerea, germană îl influenţează mult,

“este o vagă speranţă că totul nu e sfârşit». Dar îndată

Regele adaogă: dar nu sper :mare lucru de la această
armată.— Cum trebue câştigat Regele. puţin câte puţin;
nu vreau să-i ating prejudecățile: de Flersa stat două
zile la Bicaz, iar atașatul' militar englez, plus Boyle și

Mișu sunt acolo ca să îngrijească pe bietul Boyle care
a avut o apoplexie.
a
-» Regele adaogă: Se formează şi un început de front:

rusesc : e prea 'vast pentru ca să fie bine legat ; embriopremier

d6jeuner

manger;

grand

et demie,

avec

dejeuner

la

famille

royale

dans

de 38 couverts; ensuite,

sur la terasse. Menus

la
i une

dessinâs ă la plume

salle

&

heure

char-

mants.
Outre
la famille royale, — les maisons civile et
miiitaire, Culcer, “Misu et
moi. Je travaille
avee
le
Roi de 11%4
â 1%: nous sommes
mâme
interrompus

par

la Reine

Je
revois
lamnistie,
je.

te

dis

ccriânt

au

nom

de

49

bouches affamâes».

franchement.—

est

autre

chose».

dis-je — on -ne peut ratifier. autrement». — La
que

ca

ne

—

Sa Majest6: aussi - apres
le repas. La
loi de
il me V'enverra, mais
«pour la sanctionner —
presse

pas, —

La

retraite

allemande

—. «Mais

—

influence,

Je

râponse est

suppose, beaucoup. «Îl y a.un vague espoir que tout
n'est
pas fini». — Mais aussitât'le Roi ajoute: «Moi je n'espăre
pas grand chose de cette armâe». — Comme il- faut amener

le Roi, petit ă petit, je ne heurte pas ses prejugâs:
de Flers
a pass6 deux jours ă :Bicaz et Pattachă militair
e anglais,

plus Boyle et Misu s'y trouvenţ pour soigner
le: pauvre
Boyle qui a eu une apoplexie.
Iu
Le Roi ajoute: «Il se forme aussi un commencement
de
front russe: c'est trop vasta pour que ce soit
soud6; lem-
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nul este corpul
cehoslovac; Sârbii nu
sunt buni ;
este fosta diviziune din Odessa pe care am refuza
t-o, pe
frontul nostru, fiind bolşevică. — Retragerea
din apus
«e de o mare importanţă morală» (ceeace cred
şi eu).
Despre Averescu:
Sunţ răspunzător de faptul că

„Averescu a intrat în politică : mă gândisem
la el înainte

de iarna trecută şi apoi mi-am zis că nu o să se schimbe

nimic. Pe atunci Averescu se gândea să ia pe Mitili
new,

Oscar Niculescu, Garoflid;

fără Argetoianu şi Filipescu.

Asupra dramei Wexler de care s'a vorbit la Cameră,

nu i-am putut niciodată pătrunde misterul;

preună cu Rakowski, Marele

trebuinţeze

socialist îm-

Cartier hotărâse să-l în-

la, serviciul dinapoi ; el a fost trimis la un

regiment din armata II-a ; iar pe drum a fost executat.
Fiul

d-rului Romalo

a

mărturisit

aceasta ;

a avut

ordin scris: dela cine? — brigadă ? corp de arma
tă ?
— Dar acest ordin a fost rupt după executare
; un camarad al lui Romalo, maiorul Camille..., a afirmat
Re-

gelui acest lucru,

Regele ţine ca arendăşia să tie făcută.
23 Iulie (6 August), — Depeşă dela Horst
mann care
bryon est le corps slovaque-tehâque; les Serbes
sont mauvais : c'est Pex-divisioni d'Odessa que j'ai refuse
, sur notre

front,

6tant

bolcheviste.

—

La

retraite

de

P'Ouest

est

d'une
grande importance morale (C'est ce que je
crois aussi).
— Pour Averescu je suis responsable de ce
que Averescu

a vers
dernier,

dans la, politique; Yavais song ă lui
avant Vhiver
et puis j'ai pensâ que ca ne changerait
rien; de ce

temps

Averescu

lescu,

Garoflid;

mâditait

Argetoianu

de prendre Mitilineu,
et Filipescu

n'en

Osear Nicu-

6taienţ pas.

— Sur le drame Wexler, dont on a parle
ă la Chambre:
je m'ai jamais pu en pânetrer le mystere;
socialiste avee
Rakowsky, le Grand Quartier avait dâcid6
de Yemployer,
mais dans le service d'arriere; on Va envoy6
ă un regiment;
câtait dans la 2-me armâe ; en route il a
646 ex&cutâ. C'est
le fils du doeteur Romalo qui en a fait Vaveu;
il a eu Pordre
€crit: de qui? brigade, corps d'armâe? Mais
on a dâchirâ cet
ordre aprăs Vextcution; un camarade
de Romalo, le major
Camille, Pa affirm6 an Roi,
—

Le

Roi

23 juillet

tienţ

ă ce que

(5 aoât). —

«Areridăşia»

Dâpâche

se fasse,

de Horstmann

qui

avait

8
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avea, ceva urgent să-mi spue şi care regretă lipsa mea din
Bucureşti. Il poftese la Iaşi : Arion e de aceiaşi părere.

26 Iulie (8 August). — Poklevski îmi cere din nou să
intervin

pentru

ca

Cerbacew

şi mai

mulţi

ofiţeri

să

poată pleca în Elveţia. Când au avut trenul, n'au plecat... Siguranţa, pretinde că ei sunt, cu Poklevski în cap,
constituiți întrun comitet
de restaurare
Dar lucrările lor nu sunt ostile României.

monarhică.

— Barclay vine de asemenea, să mă prevestească, că,
după câte ştiu ei, sau recrutat la Chişinău 'Turei pentru
a asasina în Moldova pe miniştrii Antantei, ca represalii
pentru Bichhorn şi Mirbach. Il liniştese dând, sub ochii

săi, ordine Siguranţei.

— Germanii se retrag pe scară mare
atacă într'una, de aproape.
27 lulie (9 August). — Buletinul german

şi aliaţii îi
|
e prost. De-

altfel au protestat la Galaţi şi la Sulina contra afişajului
pe care lam recomandat prefecturilor. — Eri a fost
chiar o surpriză : tankurile au pătruns până în liniile
quelque
sence
mâme

chose

durgent

de Bucarest.
avis,

Ja

ă me

dire et qui

Pinvite

â venir

regrette

Iassy;

mon

Arion

est

abdu

26 juillet (8 aoâi). — Poklevsky me demande de nouveau
d'intervenir pour que 'Teherbateheff et pas mal d'officiers

puissent

partir

pour

la Suisse,

Quand

ils ont eu Je train, ils

ae sont pas partis, La Sâret6 prâtend qu'ils sont, Poklevsky
en tâte, constitues en comită de restauration monarehique.
Mais leur travail n'est pas hostile â Ja Roumanie,
Barelay vient aussi me prâvenir que selon leurs informations on a reerut6 ă Kisinau des Tures pour assassiner
en Moldavie des ministres de !Entente comme reprâsailles
pour Richhorn et Mirbach. Je le rassure en donnant, sous
ses yeux, les ordres ă la Sâretă,
— Les Alemands se retirent en grand et les alli6s les
attaquent de trâs pr&s constammenț,
21 juillet (9 aoât). — Le bulletin allemand est mauvais;

ils ont

chage

Wailleurs

protest

que j'ai preserit

Y a eu mâme

une

â Galata

aux

surprise;

et â Sulina

prâfectures.

les tanks

contre

Le 8 acât

ont peres

Pafţi-

(hier)

il

jusqu'aux
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artileriei grele; tunurile anti-automobile nau putut
acţiona ; un general de divizie a fost făcut prizonier.

— Zi bună, două discursuri cu succes mare, unul la

Cameră asupra ratificărei decretelor-legi, — toată chestiunea economică — celalt la Senat privitor la legea

Eforiilor şcolare. Efectul a fost mare şi votul obținut
pe dată.
|
28 Iulie (10 August). — Barclay revine iar. Este neli-

niştit ; Sar fi semnalat comitagii bulgari. Reînoesc ordi-

nele mele Siguranţei. Alarma vine dela cercurile
franțuzeşti, după cum mi-a spus Svilocosici.
— Hârjeu vrea să se retragă fiindcă Stoianovici l-a

supărat

printr'o

interpelare,

iar

Gârlişteanu

demi-

sionează, pentrucă, pretinde el, nu aprob modul cum regulează convenţia grâului din Basarabia cu Germanii.

— Săulescu, lipsă din Iaşi, pentru îngrijiri
medicale şi care a lăsaţ baltă toate lucrările, — sgomote
de
demisiune au fost chiar înregistrate de presa din Bucureşti, — sa întors Vineri de dimineaţă : «orice sar în-

tâmpla, trebuie să ştii că mam să iau niciodată parte la,
lignes de la grosse artillerie; les canons anti-au
tomobiles
n'ont pu jouer; un gânâral de division a Et6 fait
prisonnier,

— Bonne journâe, deux discours ă grand suceâs: un â la
“Chambre sur la ratifieation. des dâcrets-lois.— toutes la question 6eonomique; — Vautre au Sânat au sujet de la loi
des
Ephories scolaires. A la Chambre, Leffet a 6t€ trâs grand
et le vote a 6t4 enlev€ haut la main,
28 juillet (10 aoât). — Parclay revient ă la charge. Il
est

inquiet; des comitadgis bulgares auraient 6i€ signalâs
. Je
renouvelle mes ordres ă la Sfirete, L'alarme vient
des cereles
francais, â ce que m'a dit Svilokositeh.
— Herjeu veut se retirer paree que Stoianovici l'a
agace

dans

une

interpellation

et

Garlesteanu

d&missionne

parce

„que, soit-disant, je n'approuve pas sa facon de răgler
la convention des blâs de Bessarabie avec les Alheman
ds.

Seulescu,

absent

de Iassy

pour

soins mâdieaux

et qui a

laiss6 en plan tous les travaux — des bruits
de d&mission
ont mâme 6t6 enregistrâs par la presse de Bucares
t — est
xentr€. Sa visite matinale: «N'importe ce qui
arriverait, îl
faut -que tu -saches que je ne tremperais jamais
dans les

10
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sunt credincios».

Intrigile

lui Arion ? Vorbele d-nei Arion, că în curând «bietul său
soț» va avea toată sarcina guvernului, răspund atunci
la, un lucru care se urzeşte !

29 lulie (li August). — Fac o vizită lui Hârjeu; mă.
înştiinţează că voi primi demisiunea, lui; de altfel am
primit hârtia chiar seara. I-am spus că este o copilărie şi
pentru că Stoianovici la necăjit nu e un motiv ca, să-şi
cedeze locul. E foarte nervos : un om de treabă şi cinstit.
— Imi petrec seara la Piatra şi noaptea la Almaş.
Slujba de miezul nopţei în această
mânăstioară
perdută într'o cută a munţilor, mi-a, făcut o adâncă, impre-

siune. Dimineaţa,

preotul

au binecuvântat odaia
cător şi mângâetor.

şi

călugărițele

care slujeau.

în care dormisem.

Foarte

miş-

30 Iulie (12 August). — Am vizitat Văraticul, — dejun excelent şi curăţenie plăcută, — Agapia, pentru picturile lui Grigorescu. Un Sft. Gheorghe, în unul din micele altare, de o curăţenie ideală.
21 Iulie (13 August). — Discuţiune

cu Horstmann:

intrigues de Arion et que je te suis fidâle». Les intrigues:
d'Arion!? Les paroles de Louise Arion que bientât son
«pauvre

mari»

aura,

touţ

le

poids

du

gouvernement

râpon--

dent alors ă un travail qui se fait?
29 juillet (11 aocât). — Je fais une visite ă Herjeu; îl
m'annonce que je recevrai sa dâmission; j'ai eu d'ailleurs le

soir son papier. Je lui ai dit que

ctait

un

enfantillage:

et que parce que Stoianovici le turlupinait ce n'âtait pas
une raison pour câder la place, Il est tr&s nerveux. Brave et

honnâte homme.
Je passe la soirâe ă Piatra et la nuit ă Almas. La messe

de minuit

dans

ce petit

oloître

perdu

dans un

pli de la mon-

tagne m'a faite une impression profonde, Le matin, le prâtre
avec les nonnes officiantes ont b6ni la chambre dans laquelle

Javais

repos€.

'Prăs touchanţ

et consolant.

30 juillet (12 aoât). — Visit6 Varatec, excellent dâjeuner et propret€ charmante — et Agapia pour ses peintures:

de Grigoreseu.
dune

puret

Un

idâale.

St, Georges

sur une des portes

de V'autel

31 juillet (13 aoât). — Bucarest. — Discussion avec Horst-
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Se voieşte oare ca să mă retrag? Nu înţeleg altfel atitudi-

nea <Renaşterei», jurnalul Germanilor. Proţestări. — De
fapt, adevărul e, aşa mi se spune, că Bussche nu se împacă cu gândul că Regele a, fost menţinut; Feldmare-

şalul a rămas antidinastie. De altfel Tzigara îmi poves-

teşte că la Sinaia, Liman arătând planurile lucrărilor
de făcut, Mareşalul a spus: «Bauratul îşi închipuie că
Regele se va mai întoarce aici !»
— Toată săptămâna a trecut în conferinţe privitor

la convenţiunea de strămutare a administraţiei. In fond,
Germanii propun aproape o revizuire a tratatului. Lu-

mea e foarte excitată în potriva lor. Nu se ţin de cuvânt.
Pentru rechiziţii, în fiecare zi o nouă pacoste. Numai

Suchkolonnen,

adevărate

expediţii de jaf, au încetat.

Ultima conferinţă cu Sehwratzkoppen, Horstmann,
Deckert, Arion şi cu mine a fost mai ales asupra frontierei Mărăşeşti, pe care dorim să o suprimăm şi asupra.
bugetului de întreţinere a armatei de ocupaţiune : După

ce ne ceruse 30.000.000 pe lună, acum vor 60.000.000. —
720 milioane pe an pentru 6 divizii. Mi-am bătut Joe
amann.

Veut-on

que

je

me

retire?

Je

ne comprends

pas

au-

trement Vattitude de la «Renaşterea», Benjamin
des Allemands. — Protestations. — Au fond, cest vrai, me dit-on;

Bussche

le

gara

plans
se

ne se consola

Feldmarâchal
me

raconte

de travaux

figure

que

est

pas

rest

qu'ă

de ce que

le Roi

antidynastique.

Sinaia,

Liman

ă executer, le Marâchal

le Roi

va

revenir

a 6t6 maintenu

«D'ailleurs,

ayant

a dit:

montr

;

Tzides

«le Baurat

ici !.

— 'Touta la semaine s'est pass en confârences au sujet
de la convention de transmission de Padministration.
Au
fond les Allemands proposent une quasi-revision du
traite,

Il y a une grande exeitation contre eux. Ils
ne tiennenţ pas
parole. Pour les r6quisitions, cest chaque jour
une avanie
cruelle. Seules les Suchkolonnen, vâritable expediti
on de ra-

pines, ont cess6.
La dernitre conference avec Schwarzkoppen, Horstmann,
Arion, Deckert et moi, a surtout roul6 sur la fronti&re
Mara-

seşti que nous dâsirons abolir et sur le budget
d'entretien de
Parmâe d'occupation: apres nous avoir demandâ
30 millions

par mois, ils en veulent 60 maintenant. 720 millions
par an
pour 6 divisions! Je me suis tellemenţ moqu€ “de
cela que

12
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lucru,

încât

Deckert

sa

încurcat,

iar

Horsimann a spus că i se pare şi lui colosal.
Intre alte bune voințe, sa refuzat în seris intrarea
ofiţerilor activi, chiar în mod excepţional, pentru că liberalii şi agenţii Antantei întreţin prea multă agitaţie
în Moldova!

1/20 August, — Intors la Iaşi. — Deputaţii cari se întore sunt excitaţi contra Germanilor ; rechiziţiile, procedeele dela Mărăşeşti,
unite cu veştile de pe frontul

„occidental fac atmosfera încărcată.
— Germanii cedează mereu şi pierd terenul câştigat
dela

ofensiva din primăvară.
8/21 August, — Foarte bun

succes

în

interpelarea

privitoare la hârtiile Giinther. Opoziția, cu Cuza în cap,
atinge chiar ea cu degetul urmele falşului.
Săulescu, care de mai mult timp nu vrea ca, cineva

să se atingă de legea Creditelor funciare şi nici de Banca Naţională îmi trimite, cu o serisoare afeetuoasă,

misiunea, sa. li dau un concediu;

de-

interimul lui îl ia

Arion.

11/24 August. — Se serbătoreşte la Bicaz ziua RegeDeckert

a marqu6
aussi

lui semble

Entre
officiers

beraux

de la confusion

autres amânitâs
actifs

mâme

et les agents

et Horstmann

a dit qui!

c'âtait colossal.

que

ă

on a refusâ, par 6crit, Pentrâe des
titre

exceptionnel,

parce

de PEntente entretiennent

en Moldavie,
1/20 aoât. — Retour Jassy. —
sont excit6s contre les Allemands:
vais procâdâs â Marasesti, joints

que

trop

les

Li-

d'agita-

tion

front Ouest

mands

constituent

une

cădent constamment

Les deputâs qui rentrent
les râquisitions, les mauaussi
aux
nouvelles
du

atmosphere

et perdent

charge.

Les

Ali

dâjă tout le terrain

gagn6 depuis leurs offensive de ce printemps.
„8/21 aoât. — 'Trăs bon suecâs dans Pinterpellation au suJet des papiers Giinther. L'opposition — Cuza en tâte — touche
Iui-mâme du doigt les traces du faux.
—

Seulescu,

qui

depuis

longtemps

ne

veuţ

mordre

ni

ă

„la loi des Credits fonciers, ni de la Banque Nationale,
m'envoie dans une lettre affectueuse sa demission. Je lui donne
un cong6; Arion prend son intârim.
11/24 aofit. — On fâte ă Bicaz la, fâte du Roi. Tous les
mi-
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lui. Toţi miniștrii, afară de Hârjeu care, rău dispus, a.
declinat venirea : a rămas pentru Te-Deum la Mitropolie. Dejunăm pe terasă. Mi sa cerut un toast; e bine ve-

nit. Regele răspunde printr'o

parafrază.

Inainte

de

masă, lungă conversaţie. Rezistență mare pentru legea
din iniţiativa Senatului, care acordă comisiunei Came-rei dreptul
de arestare.
Asupra celei dintâi legi îmi
spune: «Te-am apărat întotdeauna, Marghiloman !» —:

Mi se pare că mai mult eu

l-am

apărat... —

Asupra

amnistiei mă roagă «să-i fac concesia» ca să o prezint.
din iniţiativă parlamentară. Ii spun că este de absolută,

nevoe politică ca să dau drumul la amândouă legile. In

urmă a avut aceiaşi indicație dată şi de Arion şi de Mitilineu. In salon, când se făcu cere, i-am vorbit din nou,

agitat, aproape mi-a strigat că e o lege rea.
Şi toată, această conversaţiune
de anecdote copilăreşti.
|

serioasă

întretăiată:

Trebuia să mai văd pe Rege după masă. Imi face:

cunoscut că, sunt liber şi că îmi va trimite seara mesa-

nistres, sauf Herjeu qui, de mauvaise humeur, a declin de:
s'y rendre! Il reste pour le Te-Deum ă la Mâtropole. On
d6--

jeune sur la terrasse. Un
venu. Le Roi repond
tion avant d6jeuner.

tive du
droit
vous

S6nat

aecordant ă la commission

d'arrestation.
ai toujours

que

c'est plutât

prie

de

«lui

toast m'a 6t6 demands:

— Sur la
dâfendu.

moi

faire

îl est bien:

par une paraphrase. Longue conversa-:
Grosse râsistance pour la loi dinitia-

qui Pai

de la Chambre

le:

premitre loi, il me dit: «Je:
Marghiloman!»
— Je
crois

dâfendu,.

la concession»

Sur amnistie

de la presenter

il me-

d'initiative-

du Parlament. Je lui dis que c'est de toute premi€re n6cessi-.
t6 politique de laisser passer les deux lois, Dans la suite il
a eu la mâme note donne et par Arion et par Mitilineu. Au
salon, dans le cerele, quand je lui en ai parl6 de nouveau,
avec agitation, il m'a presque cri6 que s'âtait une mauvaiseloi.

Et toute
enfantines,

cette

conversation

sârieuse

coupâe

d'anecdoteş.

Je devais revoir le Roi apres djeuner, Henry Catargi
rentre pour le lui rappeler, Il me fait dire que je suis libre:

st qu'il m'enverra ce soir les messages

et les dâorets. Le Roi:
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giile şi decretele. — Regele mă întrehase dacă Hârjeu
îşi dăduse demisia, ca un om care ar fi fost mulţumit
să o aibă.
E

14/27 August. — Mare mişeare în

public şi

la Ca-

meră. E vorba să se interpeleze privitor la legile în suspensie. «Renaşterea» din Bucureşti anunţă că este eriză. Miniștrii

sunt miraţi că Regele întârzie atât de ex-

traordinar. — Henri Catargi, foarte îngrijat de ce aude,

se însărcinează

să pue la curent pe Stirbey, în trecere

la Iaşi, pentru ca la rândul lui să înştiinţeze pe Rege.

De altă parte aflu că Regele şi Regina, întovărăşiţi

de Boyle, se due la Roznov, unde

se întâlnese cu d. de

Saint-Aulaire.
|
|
15/28 August. — 'Tensiunea e aşa de mare încât tre-

buie să lămurese situaţia. Trimit Regelui prin curier de-

misiunea, mea motivaţă.
Arion,

i

Mitilineu şi Mehedinţi

sunţ cei cari se pro

nunţă cei mai deschis pentru clarificare. Nici un minis

tru nu ştie nimic de hotărârea mea. Curierul meu a sosit
la miezul nopţii. I sa spus că nu era răspuns fiind-că
Regele îmi scrisese chiar atunci. La 12 jum. soseşte o
m'avait demande si Herjeu avait donns sa Admission, comme
un homme qui eut 6t6 content de lavoir,
14/27 aoât.—Grand &moi dans le public etă la Chambre: on
veut: interpeller au sujet des lois en suspens. La «Renaşterea» de Bucarest dit clairement qu'il y a crise. Les ministre
s
sont €tonnâs que le Roi-mette ce râţard-extraordinaire.
Henry
Catargi, trâs soucieux de ce qu'il entend, se charge
de saisir

Stirbey

de passage

au courant.

Dautre

â Iassy pour
part

qu

japprends

Stirbey mette le Roi

que le Roi

et la Reine

aceompagnâs de Boyle vont ă Roznov, o on se retrouve avec
Mr. de St.-Aulaire,
15/28 aoât. — La tension est elle que je dois clairifier la

situation. Par un courrier penvoie au Roi ma demissi
on motivee. Arion, Mitilineu, Mehedinţi sont ceux qui
se pro-

noncent le plus

ouvertement

Aucun

ne sait rien

ministre

en faveur

de

ma,

de la elarification.

dâcision.

Mon courrier est arrivâ ă minuit,
On lui a dit qu'il n'y
avait pas de râponse, parce que le Roi a
âorit ă Pinstant

NOTE

POLITICE

— 1918

15

dungă telegramă cifrată, a cărei cheie mi-o dăduse, din

fericire, Regele acum două zile, şi fără de care maşi fi

ajuns

s'o deseifrez.

|

Pe neaşteptate colonelul de Brandenslein
din partea

lui Schwartzkoppen

îmi cere

o întrevedere

urgentă.

Primindu-l la 8 şi 1/4, el mă întreabă dacă Regele a refuzat legea. Spun nu, discutăm. — Dar dacă Regele reiuză? — Nu va refuza. — Dar dacă tot va refuza? —

Voi pleca. Vreau să se știe bine, şi dv. cei dintâi, că în
jocul meu cu Brătianu sunt sincer.

16/29 August. — 'Trebue patru ore spre a se descifra
serisoarea, Regelui. Ba răspunde mai mult unei comuni-

cări a lui Catargi decât serisoarei mele — Regele face
aprecieri tari asupra legei de revizuire, la care sunt
silit să răspund foarte aspru. Menţiu demisiunea; mea
şi adaog o critică severă asupra intrigilor dela Curte.
Scrisoarea mea pleacă la 8 seara.

Interpelarea lui Gerota asupra

ambulanţelor

«Re-

gina Maria» şi asupra, spitalului Coţofeneşti. Intore în
mod destul de fericit chestiunea şi discuţia, se sfârşeşte

cu o bună impresie.

mâme. A minuit et demie arrive un long tâl&gramme chiffrs,
dont beureusement le Roi m'avait. depuis deux jours donn€

“la elef ă nouveau, sans quoi jamais je n'y serais arrivă,
Inopin6ment le colonel de Brandenstein me demande de la
part

da

Schwarzkoppen

une

entrevue

urgente;

je

le

recois

dans

mon

a 8 et quart,Il me demande și le Roi a refusâ la loi. Je dis
non, nous discutons. Mais si le Roi refuse? Il ne refusera pas.
“<Toute de mâme, sil refuse?» — «Je m'en irai. Je veux que
tout

le monde

sache

jeu aveo Bratianu
16/29

aoât.

—

bien,

vous

les

je. suis 'sincâre».
On

passe

quatre

premiers,
heures

que

â dâchiffrer

la d€-

pâche du Roi. Elle râpond ă une communication de Catargi
plutât qu'ă ma lettre. Le Roi
fait des apprâciations
se
veres

tr&s

sur

la

durement.

loi

Je

de

râvision,

maintiens

qui

ma

critiqne severe sur les intrigues
8 heures du soir.

m'obligent

dâmission
de la Cour.

ă

râponăre

et Pajoute
Ma

une

lettre part

ă

Interpellation de Gerota sur les ambulances
«Regina
Maria» et sur Cotzofenesti, Je tourne assez heureusement
la question et la discussion finiţ sur une bonne impress
ion,

16

NOTE

17/30 August.

—

POLITICE

—

1918

Dis de dimineaţă

mi se

comunică

că Regele pleacă dela Bicaz seara la 6 şi că va fi între
9—10

la Iaşi. Din

altă parte

ştiu că Wopicka,

şi ataşa-

tul militar sunt la masă la M. S.
La ora 1 soseşte o telegramă foarte grabnică a Regelu. A semnat. E] serie: «Astfel fac din nou cel mai
cald apel la sentimentele dv. de devotament către Coroană,

de care nu.mă îndoese,

mă, lipsi de concursul
grelele împrejurări

pentru

a vă ruga a nu

dv., mai necesar ca ori când în

de astăzi».

Colonelul Stârcea vine să protesteze în cei mai

—

buni termeni, în numele său, al lui Cezăreseu şi 'Țenescu,

contra imputării că Casa Regelui ar fi contra guvernului. La început pusese şi pe Râmniceanu, dar apoi, cu prudenţă,

Imediat
plângerile

Pa lăsat deoparte...

după

aceasta vine Nicoleanu să-mi aducă

generalului

Râmniceanu.

Devotat,

el şi fa-

milia sa; cum poate să fie bănuit 7...
|
— Awut la dejun pe Brandenstein şi von Riizel cu
Nicoleanu. După masă spun lui Brandenstein -că totul
e în ordine;
17/30

Roi

aoât.

n'am

vorbit de demisie, o simplă neînţele-

—

grand

quitte Bicaz

heures

De

matin

on me

ce soir ă 6 heures

ă Iassy. —

D'autre source

communique

et qu'il sera

je sais

que le

vers

que Vopieka

tach6 militaire sont ă dâjeuner chez Sa Majests.

A 1 bh. arrive un tâl6gramme

sign. Il €crit:
timentele

dv.

trăs pressant du Roi. Il a

«Astfel fac din nou cel mai
de

devotament

9-10
et Pat-

către

cald apel la sen-

Coroană.

de

care

nu

mă

îndoese, pentru a Vă ruga a nu mă lipsi de concursul dvs

mai nceesar ca ori când în grelele împrejurări de astăzi».
— Le colonel Stîrcea est venu profester en bons termes
en son nom et au nom de Cezarescu et Tzeneseu contre
Vimputation

que

la

Maison

du

ment, Il avait W'abord englob6
demment il Pa mis & Vâcart..,

Immâdiatement

est venu

Roi

est

contre

le

aussi Ramniceanu,

le gânâral Nicoleanu

gouverne-

puis

pru-

m'appor-

ter les plaintes du gânâral Ramniceanu. Devous, lui et sa
famille, comment ponvait-on la soupgonner?.,
— Eu ă dâjenner Brandeustein et von Kitzel avec Nicolea-

uu. Aprăs dâjeuner dit i Brandenstein que tout &tait en ordre,

pas parle de demission; simple malentendu de la part du Roi.
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ceeace-l priveşte

fave cele

mai mari protestări de prietenie din partea, Oberk
omandei. l-am spus: avem nevoie de dv. dar aveţi
şi dv.
revoie de noi; trebue dar să, ne facem viaţa, de
înţeles.
-— O interpelare a lui Zelea Codreanu asupra
alegerei dela Suceava îmi dă ocazia unei replici
bune şi
a unei bune teorii, puternie aplaudată, asupra
libertăţei
alegerilor.
cp
e
— La 10 sunt chemat de Rege, care sosise atunei.

Convorbire de un ceas, sinceră, deschisă. In fond el nu

şi-a dat seamă de însemnătatea actului său. Pe
cine acu-

zăm dih cei din jurul său? Nici odată nu face
politică

cu adjutanţii săi ; Râmniceanu

nu e consultat decât în

chestiuni militare; de aceia «este pe lângă mine». —
În-

treb de ce se fac imprudenţe
Plers, de a vedea la Rosnov
întovărăşit de Boyle. 'Totul
manii cer acum retrimiterea

ca, aceia de a: primi pe de
pe Saint-Aulaire, de a fi
se ştie, şi ca dovadă Ger]ui Boyle. — Regele măr-

turiseşte că a dorit vizita, lui de Flers (Doamnele dela
Curte Sau însărcinat cu aceasta), dar că ideia cu Boyle

a avut-o

într'a sa!
De

son

Regina;

cot,

acesta

a fost în trăsura

il a fait les plus

grandes

Reginei,

nu

protestatiăns d'amiti6

de IOberkommando. Je lui ai dit:
«Nous avons besoin de
Vous, mais vous avez aussi besoin de nous: îl faut
done se

faire la vie supportable».
Une interpellation de

sion bune

bonne

A

donne

replique sur Pelection de Suceava

bonne thâorie fortement

—

.
:
Codreanu me

Zelea

dix heures

applaudie

Pocea-

et d'une

sur la libertâ des slections.

le Roi, qui vient darriver,

me

fait de-

mander. Conversation d'une heure, franche,
owverte. Au fond
il ne s'est pas rendu compte dela portâe de
son action. Qui
aceuse-t-on de son entourage? Jamais îl ne fait
de politique
avec ses aides de camp. Ramniceanu, rien que
dans les ques-

tions militaires, est consultă; «e'est pour cela quiil
est auprâs
de moi». — Je demande

comme

nov,

de reecevoir

se faire

pourquoi

de Flers,

accompagner

commettre

de voir

de Boyle:

des imprudenees

St.-Aulaire
tout

ă

Ros-

se sait, et, comme

preuve, les Allemands demandent maintenant
le renvoi de
- Boyle. — Le Roi avoue qu'il a dâsir6 la visite.
de Flers —
(ces Dames de la Cour sen sont chazrgâes),
mais que c'est
:

PN

e

pai

EIN

.
a

Da

p.

,

să

$
s

95
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a semnat

totul şi desi-

gur dacă i sa dat un sfat în legea recursului, a fost v
întâmplare pe care n'a căutat-o. Cum vizita avusese mai
ales ca, ţintă să mi se dea mesagiul legei arestărilor, mi-a

cerut să mă întore a doua zi.
18/31 August; — La 11 jum. la Rege, care-mi spune:
—

Sunt acuzat că sunt. supus

la influenţe;

nu e adevă-

rat. — Eu : Cu atât mai bine, Sire, M. V. e totul şi n'ar
trebui nici odată ca să se încerce ceva asupra hotărârei
sale — EI: Se învinovăţeşte mai întâi... — Eu: Regina.
— El: S'a spus chiar că Regina m'a făcut să hotărăse
războiul; este calomnia răspândită de Carp la Bussche
şi la Ozernin ; mi-a spus-o Czernin.—Bu: Din intimii M.
V. s'a spus, câteva zile înainte de 14 August, că Regina
era, ca o femee care a repurtat o mare victorie. — Regele:

Cine a spus aceasta! — Bu: Nu pot să o spun. — Regele:
Regina, deși are ideile ci, nu exercită nici o influenţă politică. A fost acuzat, de asemenea, şi Barbu Știrbey.
— Bu: Că serveşte de unire între M, V. şi Brătieni. —
la Reine qui a eu Pidâe de Boyle; c'est dans la voiture de la
Reine, pas dans la sienne qu'il a 6t€! — Sur la question politique, il a tout signe et certainement

que

si on

lui a donn€

un avis dans la loi du recours. s'est acoidentel, il) ne l'a pas
vechereh6.
Comme la visite avait surtout pour but de ma remettre
le message de la loi des
venir le lendemain.

arrestations, il m'a
|

demand

de re-

18/31 aoât. — A îl heures et demie chez :. Roi, «On m'acuse de subir des influences; ce n'est pas vrai». — Moi: «Tant
mieux, Sire; Votre Majestâ est la elef des voutes, elle ne doit
jamais laisser prendre prise sur ces dâcisions». — Lui: «On

accuse
dit que

d'abord...» — Moi:
la Reine

m'avait

«La Reine». — Lui:
faiţ decider

la guerre;

«On

a mâme

“est

la ca-

lomnie colportâe par Carp chez Bussche et chez
Czernin:
Czernin me Pa dit». — Moi: «De Pintimit6 de Votre Majeste
on a dit quelgues jours avant le 14 aoât que la Reine a 6tâ
comme

la

femme

qui

vient

de

remporter

une

grande

vie-

toire». — Le Roi: Qui a dit cela? — Moi: «Je ne puis le
dire». — Le Roi: «La Reine a ses idtes, mais elle mexeree aucune influence politique. On a accus6 aussi Barbu». — Moi:.
«De servir de trait dunion entre Votre Majestâ et les Bra-

NOTE

POLITICE

—

1918

19

Regele: Prin Barbu ştiu care e starea de spirit a acestora, şi întru aceasta îmi serveşte, N'am făcut; niciodată
vre-o comunicare lui Brătianu. Cât despre d-ta, trebue să
ştii că Barbu e avocatul d-tale pe lângă Regina. Dar ce
voiese Germanii? — Fu: Ca România să nu se schimbe
iarăşi. — Regele: Ei voiese mai ales să se atingă de armată şi să o slăbească în toate felurile. Nu zeu, vezi oare
d-ta vre-un alt guvern posibil? — Eu: Averescu, dax

cum e antantist... — Regele : Nu tocmai atâta. (după de-

slaraţiile făcute în Parlament, această. afirmaţiune mi
se pare ciudată). Da, Averescu şi Stere, şi cu ineapacitatea de organizare a lui Stere. ar fi un haos.

Regele desaprobă eşirea miniştrilor basarabeni con-

tra, marilor proprietari, a, căror atitudine o găseşte des-

tul de înţeleaptă. E] admite o înţelegere Pelivan-Averescu-Ciugureanu.

pentru formarea

notele poliţiei mi Va semnalat.
Am vorbit de asemenea, de

partidului,

pe

care

atitudinea personalului

Curţei. Nici odată, declară Regele, nu vorbesc politică
cu adjutânţii mei.
Regele a râs de o combinaţie Arion sau Carp-Arion;
“tianu». — Le Roi: «Par Barbu je sais quel est Lâtat W'esprit
de ce monde et en cela Barbu me sext. Je n'ai jamais fait une
communication ă Mr, Bratianu. Et quant ă vous, sachez que
Barbu est votre avocat auprăs de la Reine. Mais que veulent

les Allemands?» — Moi:

«Que la Roumanie ne puisse tourner

casaque». — Le Roi: «Ils veulent snrtout toueher â Parmâe
et affaiblir de toutes facons. Voyons! voyez-vous un autre
gouvernement possible?» — Moi: «Averescu, mais comme il
est ententiste....» Le Roi: «Pas tant que cela (apr&s les d€clarations faites au Parlement, cetie affirmation me paraât
bizarre!) — Oui, Averescu et Sterse et avee Vineapacită d'ox-

ganisation de Stere, ce serait le haos», — Le Roi blâme la
sortie de ministres bessarabiens contre les grands propri6taives, dont il trouve Lattitude assez sage, Il admet les aecoinţances Pelivan-Averescu-Ciugureanu en vue de former
le parti, que des notes de police m'ont signal€.
— Parl€ aussi de Pattitude dn personnel de la Cour. «Ja-

mais — dâelare le Roi — je ne cause politique avec mes aides
«le camp».

— Le Roi

a ri d'une

combinaison

Arion

ou Carp-Arion;

20
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doreşte ca Parlamentul să fie închis cât de curând; nu va.

mai face înaintări în armată. Seara Mitilineu îmi spune

o mulţime de combinaţiuni,

lui Arion.

care se învârtese

în

Juzul

30 Aug. (12 Sept.) — Ziua; mea dă loe unei calde mânifestaţii; întrunirea majorităţii dimineaţa pentru ca Canera, să ia pe seama, ei legea amnistiei; rezistenţă din

partea lui Vietor Miclescu, Meţulescu, Baranga, Berceanu

ŞI Juvara au o atitudine excelentă şi dau semnătura lor

împreună cu lie Stroici, Apostolu, ete. Puțin înainte, .
frumos discurs de felicitări al lui -Meisner.— Inainte de

ora ] generalul Râmniceanu îmi aduce telegrama de fe-

licitare

a Regelui. Dejunez la popota parlamentară. Mul-

ţime. Discurs al lui Dobrescu;al meu câştigă toată sala;
Pătrășcanu m'a felicitat în numele minorităţii; atmos-

feră foarte comunicativă.

31 Aug. (13 Sept.)—'Telegramă dela Regina. Mai târziu
mareşalul curţei mi-a explicat că fusese dată chiar în acca zi, dar că telegrafistul o uitase din gveşală în buzu-

nar...

il dâsire que les Chambres soient fermâes le plus tot; il. ne
fera plus dVavancement dans Parmâe.
— Samedi soir, Mitilineu rapporte un tas de combinai„sons, dont Arion est le giron.
:
30 aoîit (12 sept.). Ma fâte donne lieu ă chaude manifestation; râunion de la majorite le matin, pour que la
Chambre
„prenne la loi d'amnistie ă son compte; resistance de Victor

Miclescu, Meţulescu, Barânga. Jean Berceanu et Djuvara ont
une aftitude tr&s chic et donnent leurs sigmatures avee Ilie
Stroiei, A. Apostolu, ete. — Auparaăvant joli discours de f6licitation de Meisner. Avant une heure, le general Ramniceanu m'apporte la bande du tâlegramme de fâlicitations du Roi.

Je

dâjeune

ă la popote

parlementaire;

foule.

Discours de Dobrescu; le mien enleve la salle; Patraşeanu
flicite au nom de la minoritâ; la «chaleur des banguets»

Stait tres

communieative.

.

21 acât (18 set), — Tâlâgramme de la Rein— e.
Plus tard
le Marechal m'a expliqu6 qu'on Pavait donn6 le jour 'mâ6me,
mais..que le telegraphiste avait gard dans sa poche par
"mâgarde.
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1/20 Septembre. __ 5 ore. Ies de la

ochii roşii de lagrimi. Pare
tiunea; o pun imediat: «M.
țul: aşi sfătui să nu-l vadă
ziune. — «Dar care? — Aşa.
de reflexiune?> — Eu: Am
denţii; nu am vorbit cu cei

21

Rege,

care

are

mai mult că „aşteaptă chesV. doreşte să vadă pe Prin:
înainte de a, fi luat o desiîndată şi fără să an timpul
consultat miniştrii şi prezidin opoziţie, dar cunosc pă-

rerea generală a publicului: Prinţul trebue să fie deela-

rat decăzut din prerogativele sale; Prinţul
Nicolae proclamat în locul său, şi pentru el făcută
o educaţie severă
şi serioasă. — EI: Prinţul poate că-şi recunoaşte
greşala
şi a-i zdrobi viaţa, (briser sa wie ) pentru un
prim păcat,
căci nu mai poate să facă altul, el trebuie să
se expatrieze?» Regele mai pledează şi alte circumstanţe
atenuan-

te. — Eu spun: Prinţul nu e iubit; e complect indife
- .

rent și a dovedit
ială pentru viitor
le are. Şi poţi şti
Frederic II, care

o lipsă de judecată. care nu e o făgădu—EI: Nu se cunosc părţile bune pe cari
în ce mod un om se desvoltă? Dovadă
fusese condamnat la moarte, — Eau: A-

tanei tatăl a fost erud pentru fiu; acum se întâmplă contrariul. Este în interesul Dinastiei de a se lucra
repede

i

a

RR

II

II

III

1/20 septembre.— 5 h. Je soxs de chez le Roi, Les
yeux rouges de larmes. Il attend plutât la question. Je
la pose: «Votre Majest6 desire voir le Prince. Je consei
llerais de ne pas

le faire avant davoir pris une dâcision». — «Mais
laquelle?
Sitât et sans se domner le temps de la râflexion?>
— Moi:
«J'ai consult ministres et prsidents; je n'ai
pas parlă aux
opposanis, mais je sais Pavis,gân6ral du public :
e le Prince
«loit &tre dâchu de ses pr6rogatives, le Prince
Nicolas proclame ă sa place et; une 6dueation svăre et sâriense
pour lui».
— Le Roi: «Mais peut-âtre qu'il reconnaît sa
Taute et pour
un premier pâche «briser» sa vie, caril ne peu
plus rien faire

Wautre et doit s'expatrier?» — Le Roi plaide d'autr
es cireonstances attânuantes. Je dis: «Le Prince n'est pas aim6;
îl a en
tout de Pindiffârence et a pronv& une absence
de jugement

qui ne sont pas des gages Vavenir>. —
Le Roi: <On ne connaît pas ses bons câtâs et il en a. Et, est-ce
qw'on sait com-

ment un homme se dâveloppe? Temoin Prederie
II qui avait
Si6 condamne î mort». — Moi: «C'est le pere
qui a 6t6 eruel

pour le fils; ici c'est le contraire. Cest dans Pintâr
ât. de

dynastie

dWagir

promptement

eţ dans

la

le sens que jindique;
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Şi în sensul pe care îl arăt; executarea va face cel mai
mare bine M. V. şi va închide gura antidinastieilor; nici
odată nu sa spus contra, M. V. ceia ce se adună contra
Prințului.

Propun Regeluisă vadă şi pe alţi oameni politiei ;

sunt, poate unii cari vor vedea altfel chestiunea de câţ
noi. Regele vrea să se reculeagă şi să cerceteze totul.

Stătuiese să nu vadă pe Prinţ de cât

apropiindu-l

de

Prut. Nu trebue să vie la Iaşi. La Oristeşti, spun eu, —
şi Regele aprobă. Şi mai ales să nu se lase înşelat de
"comedia, care i se poate juca.
La plecare: «Marghiloman, ceea ce mă face şovăifor,
este că şi eu am avut o chestiune sentimentală». Protestez: «M. V. n'a comis nici un act, n'a dezertat, şi era vorba de o femeie superioară, nu ușuratică, şi era, încurajat

de Regina»: — Regele: «Este adevărat. Dar şi eu m'am

aflat odată

robul

sentimentului...»

lui tărie.

—

Recomand

Rege-

|

Eşind, vorbese cu Barbu

(Stirbey), îi spun din nou

că hotărârea mea e luată. Regele vorbindu-mi că vrea
să-i dea 60 de zile de închisoare, i-am recomandat să nu
une

exâcution

fera

le

plus

grand

bien

ă Votre

Majeste

et

fermera la bouche aux antidynastiques; jamars on Wa dit
ccntre Votre Majest6 ce que Pon accumule contre le Prince».
Je propose
au Roi
de
voir aussi
d'antres
honmes

politiques;

il

question autrement
pecusâe et examiner
qu'en

le rapprochanț

y

en

a

qui

verront

peut-âtre

la

que nous. — Le Roi veut recneillir sa
tout, Je conseille de ne voir le Prince
du

ă lassy... A Cristesti, —

Pruath... Je ne veux

pas

dis-je et le Roi admet.

se laisse pas jover la comâdie,

qu'il vienne.

Et qui]

ne

En partant: «Marghiloman, ca yui me end si hâsitaut,
c'est que moi. aussi j'ai eu 15 coup du sentiment!» Je proteste:

«Votre

Majeste

n'a

pas

commis

Pacte,

n'a

pas

dâserte,

n'a

pas fourrag6 sous les jupes d'une femme supârieure, pas une

peronelle,

et &tait

encourag&

par

la Reine...»

Le

Roi:

«C'est

vrai. Mais j'ai aussi subi le sentiment...» Je recommande la
fermetă,
— En sortant je cause avec Barbu. Je lu: dis de nouveau que ma dâcision est prise. Le Roi m'ayant pari de
dlonner 60 jours de prison. jai recommând6 de ne pas le.
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publice acest lucru, căci pedepsele militare nu trebuie
publicate, şi mai ales să nu lase să se creadă că în acest
mod este începutul buretelui,
In faţa lui Petala şi a lui Catargiu, cari sunt categorie de aceiaşi părere, cădem de acord că trebuie lucrat
repede şi tare. Dar mijlocul ?

— Regele se hotărăște să convoace pe Brătianu, Averescu şi Cantacuzino sau Greceanu şi, prin prefectul
de poliţie, mă întreabă dacă face el convocarea, anunțând că e de acord cu mine. sau dacă îi poftese eu să

vie,

Aleg

această din urmă

cale. Trimit un automobil

prefectului pentru cei doi cari sunt la Piatra (Brătianu-Averescu) şi cari primese să facă drumul împreună.
Sunt destul de mirat de această confirmare indirectă a
vapoartelor ce aveam asupra, apropierei căutate
între
liberali şi Averescu. Regele convoacă în plus, direct, pe
cei trei inspectori de armată, Coandă, Văitoianu şi Grisorescu.
8/21 Septembre. — Se spune că Brătianu nu e pentru
o soluțiune radicală.
După:'el, Camerile actuale n'au
existenţă legală: asociindu-le unui act sclemn ca decăpublier. — car les peines militaives ne se publienţ pas — et
surtout de ne pas laisser eroire ainsi que c'est le commencement de P&ponge.
,
— Devant Petala et Catargi, categoriquement du meme
avis, on tombe d'aecord qu'il faut agir vite et sec. Mais le
movyen î

—

Le Roi

Cantacuzene

cemander
d'accord

se dâcide ă convoquer
ou

Greceanu

Bratianu,

et m'envoie

sil fait: Imi la convocation,
avee

moi,

ou si c'est moi

qui

Averescu

le prâfet

de police

apnoncant
les invite

que c'est
ă venir.

prends cette derniăre voie. J'envoie une auto au prâfet
les deux

qui sont ă Piatra

(Bratianu-Averescu)

et
me
Je

pour

qui. acceptent

de faire le voyage ensemble. Je suis assez 6tonne de cette
confirmation indirecte des rapports qu'on m'avait faits sur
le rapprochement chereh6 entre libâraux et Averescu.
“Le Roi convoque, de plus, directement les trois inspeeteurs

d'armee

Coanda,

Vaitoianu

eţ

Grigorescu.

8721 septembre. — Il transpire que Bratianu n'est pas
pour une solution radicale. Selon lui les Chambres actuelles
n'ont aueune

existence l&gale;

les associer

â un

acte solennel
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derea Prințului, sar recunoaşte legitimitatea lor.
De
altfel, cum nu poate lua succesiunea, de ce sar
strica
cu Coroana şi mai ales cu Regina ?
— Grigorescu vine să-mi expuie sistemul său : E!

e militax, actele politice nu-] privesc. Prinţul
a dezertat ; a făcut o căsătorie fără autorizare ; amând
ouă ca-

zurile sunt pedepsite cu severitate, cea de a
doua atrage
demisiunea din armată, deci nu mai poate să rămân
ă.
Dacă anulează căsătoria, caz de reformă, pentru că şi-a

călcat cuvântul. Vom vedea pâriă unde gener
alul va fi
"consecvent cu aceste premise,

—

Văitoianu, pe care Pam chemat, are obiecţiuni;
ce se întâmplă dacă rămănând numai cu Prinţul Nicu-

lae, acesta ar muri

? Sub ce formă

se poate demite un

Prinţ ? Regele îmi spusese că se putea. bizui pe el: eu
cred că va face ce va voi M. $.
-— Brandenstein mă sâcâie ca. să aibă un
comunicat,

cenzura din Bucureşti ne mai putând

din

Bucureşti,

iar Barclay

mă

stăpâni gazetele

asasinează 'cu reclama-

țiunile sale contra, cenzurei. Păstrez scrisorile lui
ea do-

cument

de copilărie politică.

comme la d&cheance du Prince, serait reconn
afître leur legitimite. D'ailleurs, comme îl ne peut prendrela sueces
sion, pourquoi se gâterait-il avec la Couronne et surtou
t avec la Reine?

— Grigorescu est venu m'exposer son systâme:
îl est militaire, les actes politiques ne le regardent pas;
or, le Prince

a desert;

îl a fait un

espăces

sont

mission

de Parm&e;

punies

mariage

sans

sevărement;

auntorisation:

la seconde

donc îl ne peut

les

entraîne

deux

la dâ-

reste». S'il annule le ma-

viage,.cas de râforme pour avoir manqu€ de parole.
Nous
verrons jusgw'oh le gântral sera consâquent
avec ces pr6-

misses !

— Vaitoianu, que j'ai fait venir, a des objeetions : Quid.
si rest avec le seul Prince Nicolas, celui-ci meurt
? Dans
quelle forme pent-on dâmettre un Prince?
Le Roi m'avait dit qu'il pouvait compter sur lui: je
erois
qu'il fera ce que Sa Majeste voudra.
Brandenstein commence â me harceler» pour
avoir un
communiqu6, la censure de Bucarest ne pouvan
t plus com-

primer les journaux de, Bucarest, et Barclay m'assassine avec
r6clamations

ses

comme

contre

documents

de

la

censure.

pucrilită

Je

conserve

politique,

ses

lettros
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— Nicoleanu raportează că Aver
escu
contra Prințului şi că nu se va lăsa.

9/22 Septembre. —

sa

declarat

Rapoartele poliției spun

că pu-

blicul e foarte îndârjit contra, Prințulu
i Carol şi că nu-

inele lui Nicolae e bine primit.
—

Coandă,

sosit

din

Bucureşti,

începe

plin

a mă

vedea cel dintâi. Il pun la eurenţ, Ca înto
tdeauna, nu se
anga
jează.

Serupule constituţionale ; cum

demite un Prinţ regal ?

şi cine poate

— Francezii lucrează, pe Grigorescu,
şi cred şi alte
persoane. Teza lor : dacă se înlătură Carol
, întwo zi se
poate ridica şi Regele şi atunci ar fi pe
iron un minor,

din care Germanii pot face ce ar voi, Tot
clopotul Bră-

tianu : pericol mare dacă un eşalon dispa
re. In fond ei
caută să păstreze un campion al Antantei
, nu un Principe de Coroană.
i
— La 6 jum. soseşte Grigorescu, care a
cerut; să mă
vadă: Regele a văzuţ pe generali separ
at, şi a şi dat
Prințului 75 zile arest la Horaiţa. Generalu
l îmi spune :
1) Nu e dezertare, fiindcă a aflat că lipsa
n'a fost de
a

—

Nicoleanu

a

rapporte, qu'Âvereseu

Prince et qu'il ne demordera pas.
9/22

septembre.

—

Les

rapports

de

s'est declar

contre le

police

qu'on

sont

est
dans le publice îrăs monte contre le Prince
Caxol et que le
nom, de Nicolas est agres.
— Coanda, arrivâ de Bucarest, commence
sa tournte par

moi. Je le metis au eourant. Comme
toujours ne s'engageant
pas. Scrupules constitutionnels: comment
et qui peuvent d€-

» Mettre un Prince royal?
—

Les

Francais

d'autres

personnes

peut

jour

în0ne,

un

dont

travaillent

aussi. Leur

enlever

les

le Roi

Allemands

Grigorescu

thâse:

et cest alors

penvent

'Toujours la eloche Bratianu:
disparaît. Au fond, c'est un

et

je

suppose

Si on 6carteCarol,
faire

un

mineur

co

gu'ils

grand danger si un
champion ententiste,

sur

on
le

veulent,
6chelon
non un

Prince royal qu'on cherche î garder,
i
— A 6% arrive Grigorescu, qui a demand â
me voi: le
Roi a vu les gânâraux sâpurement et il a d6jă
donn€ au

Prince 75 jours d'arrâts

(prison)

ă Horaitza. Le gena]

m'ex-

pose: 1) Îl n'y a pas dâsertion, parce que îl vient
d'apprendre
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cât de 8 ziie şi că Prinţul a dat semn de viaţă telegra-

fiind tatălui său

formele

(1). -— 2). Căsătorie nulă:

bolşeviste.

Deci

o pedeapsă

făcută cu

disciplinară

e de

ajuns. — Ii spun că în Rusia căsătoria, n'a fost întotdeau-

na de cât religioasă. — EI: Iată ce n'am ştiut! — In
faţa acestei schimbări brusce, nu mai
insist. — EL:
Dar eu nu-mi schimb părerea, şi se va vedea: dacă e

un

Consiliu

niunea,

—

de

Coroană,

fiecare

să-şi

semneze ' opi-

!

Mai interesant Averescu

care,

după ce căutase

un contact cu mine pentru oarecari 'reclamaţiuni privitoare la «Gazeta Poporului», intră îndată în chestiune:

«Transacţiunea nu e cu putinţă ! Văitoianu are obiceiul

să o scalde

; foarte pacifist, după

două

convorbiri

cu

Regina a fost pentru. continuarea războiului. Grigorescu ? Antantist îndărâtnic, v'a. ţinut toastul pe care îl
știți. Prinţul nare nici o calitate pentru domnie... La 29
Octombrie primisem ordin să mă retrag din Valea Prahovei ; toţi erau abătuţi şi trişti ; trebuia, să se dea bătălia dela Bucureşti; sondele erau incendiate. În această
almosferă groaznică a trebuit, la 9 ore, să ordon gefique

labsence

m'a 6t6 que

de

huit jours

et que

le Prince

a

donne signe de vie en tâlâgraphiant ă son pere (!). 2) Mariage
nul: forme bolcheviste. Done une peine disciplinaire suffit.—

Jo lui dis qn'en Russie le mariage n'a jamais 616 que râligieux; lui: voilă ee que je m'ai pas su! — Devant la volte-face
je ne fais plus aucune însistance, — Imi; «Mais moi je ne
change pas davis! Et on le verra: sil y a Conseil de Cou-

ronrie, que chacun signe son opinion....!
— Plus intâressant Averescu qui, is

avoir chereh6 un .

contact pour une soif-disant reelamatian concernant la «Gazeta, Poporului». entre de suite dans le vit: «Pas de transaction possible! Vaitoyanu a Phabitude de lâcher pied; tres

“pacifiste, ă peine câlin6 deux fois par la Reine, îl a 6t6 pour
lu-'eontinuation de la guerre. Grigorescu? Ententiste enrag6;.
il vous a tenu le toast que vous saviez. Le Prince n'a aucune

qualit€

pour

regner.

—

Le

29 octobre

je

venais

de

cevoir lordre de me retirer «de la vall6e de la Prahova;

re-

on

Stait triste et abattu; la bataille de Bucarest devait se livrer;
les sondes âtaient incendites; dans cette atmosphire affreuse
Jai dâ, ă.-9 heures, ordonner aux chefs de corps de se retirer
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lor de corp să se retragă dela masa cu Prinţul, ca să
execute ordinele, dar Prinţul a stat la masă până la
2 dimimeaţa ; patrulele inamice erau la 20 kim.
Era

desgustător. — La, Consiliul de Coroană a spus : In
numele Reginei şi al femeilor române sper că se va

găsi un ministru ca să împedice pe Rege să facă,
pacea!—Din toate cele ce s'au petrecut, nu-i curat âe
cât un lucru : căsătoria. Să nu o murdărească şi pe
aceasta, !».
|
La plecare el a spus lui Miitilineu : în. această chestiune şi pentru prima oară sunt absolut de acord cu şeful d-tale.
”

— Arion a fost rechemat dela Roman

: cum vrea să

se întoarcă acolo şi că a sosit târziu seara, îmi comunică
prin Don că pentru el nimic nu s'a schimbat. Dealtfel
îmi serie : «Mi-am spus părerea. Nimie special».

10/23 Septembre.——Generalul Hârjeu vine de vreme. La
10 fusese cu cei trei inspectori la Rege. Coandă a, fost; de

părere

că Prinţul

nu trebuia pedepsit şi că toţi ofiţerii

Sar răseula dacă ar fi înlăturat dela tron ; Văitoianu a

găsit că Prinţul Carol a fost crescut în vederea tronului

du diner avec le Prinee pour aller exâcuter les ordres, maig
le Prince est reste â table jusqu'ă 2 heures du matin — les
patrouilles ennemies staienţ 4 29 kilomătres. C'âtait dâgoi-

tant. — Au Conseil de Counronne îl a dit: Au nom de la Reine
et des femmes romaines jespâre qu'il se ţrouvera un minis-

tre pour empâcher le Roi de faive la paix ! Dans tout ce qui
s'est pass6, il n'y a qwune chose propre: le mariage : qu'on
m'aille

pas

salir

cela

aussi !».

En partant îl a dit ă Mitilineu ; «Dans cette question et
pour la, premisre fois, je suis absolument accord avec vo-

chef».
— Arion a 6t6 rappele de Roman ; comme îl veut Yy reicurner, alors qu'il est arrivâ tard, dans la soiree, il me fait
tre

dire par Don que, pour ini, il n'y a rien de changs, Il m'âcrit

d'ailleurs: «Jai dit mon opinion, Rien de spâeial.
10/23 septembre. — Le gensral Herjeu

de bonne heure. Il

"a 6t5 ă 10 heures avee les trois inspeeteurs chez le Roi. Coanda a. opin6 que le Prince royal m'âtait mâme pas
punissa-

ble et que tous les officiers se souleveraient
dn

trâne ; Vaitoianu

a trouvâ

que

le Prince

si

on Peeartait
Carol

a

te
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şi.că nu putem să rămânem numai
cu prinţul Nicolae
care nu e pregătit ; Grigorescu, mai
dârz, spunecă din

moment

ce căsătoria

era valabilă, acest-

peste toate celelalte şi trebuia

să

lucru

trecea

aibă urmări pentru

Prinţ. — Hârjeu a protestat contra fapt
ului că ofiţerii
ar avea să-şi dea vre-o părere în chestiun
ea politică. Ei

r'au de examinat decâţ sreşala milit
ară;
pentru
aceasta, ministrul mare nimic de spus
; şeful de corp trebue să vorbească. In privința căsăt
oriei, trebuie să ne
gândim că poate va urma un copil.
Care va fi atunci
ordinea de succesiune ?
— La. 10 jum. la Rege. E slăbit şi
foarte trist; adesea are lacrămi în ochi.
Imi citeşte ceia ce vrea să-mi
spuie, şi din când în cânâ se opreş
te ca, înăbuşit de lacrămi. Toată. tendinţa lui este ca să câşti
ge timp. «Poate
că această lovitură îi va redeștepta
conştiinţa. E ceva

nai bine : se supune. la, toate». Regele
crede că, căsăt

oria
va fi anulată, «poate chiar din amân
două părţile» : atunei va putea rămâne. Dar Regele mai
spune formal şi
foarte decis că dacă căsătoria ar fi
menţinută, Prinţul
trebuie înlăturat dela Tron. —- Rog pe Rege
să-mi dea o

6lev&

en

vne

du

trâne

et

qu'on

ne

devait;

rester

reduit

s an
simple prince Nicolas, qui n'âtait pas
prepare; Grigorescu, plus crâne, pensant qae du moment
que le mariage 6tait

valable,

pour

cela emportait

le Prince.

—

tout eţ devait

Herjeu

avoir

a, proteste

que

des cons6quences

les

officiers

cussent ă donner un avis sur la, question
politique; ils n'avaient
qu'ă examiner la faute militaire;
lă, le ministre n'a rien ă
dire; s'est au chef de corps ă parler
, Pour le mariage, il
faut penser qu'un enfant est
peut-âtre conen.
Quel
sera
alors Pordre de suocession?
— A 10% h,. chez le Roi. Il est amaigeri

laxmes

veut

lui

me

viennent

dire

souvent

et souvent

larmes,. Toute sa tendance

aux

yeux.

il sarrâte

—

comme

est de gagner

et tres triste; les
Il Ina

lit ce qu'il

€tonff6

du temps.

par les

«Peut-âtre

que ce coup de fouet reveillera sa consei
ence. [1 Yy au dejă du
mieux: îl se soumet ă tout». — Le Roi pense
que le mariase sera annul€ «peut-6tre mâme des deux
câtes». Alors il
peut rester
Le Roi .
a dit formellement et tres dâoide quesi le
maria
ge

trâne,

Je

6tait maintenu,
le Prince devait &tre ceartă du
prie le Roi
de me donner copie
et je
donne-
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copie şi îi voi.da răspuns, după ce voi
fi consultat pe miniștri

i. Regele pune chestiunea unei «cabale»
străine :

De
„te Austriaeii Pau primit atât de bine
î De ce a călătorit
ziua în amiaza mare în Basarabia şi
n'a fost recunoseut
decât în Leraina?

(Ca şi când a» fi vina Austriacilor!).

Principele e deja la închisoare şi Regele
va veghea
ca «persoana» să nu poată, cu nici un preţ,
lua contacţ .

cu el. — M'a întrebat dacă e adevărat
că «ea» scrisese
lui Ciocârdia, că toţ pe el îl iubeşte. Am
contestat, arătând ce era în adevărata scrisoare : Regr
ete că nu
voise

el să o ia de nevastă,

căci cea urmat

întâmplat.
—

Generalul

Mitcescu

nu

nu sar fi

3
înţelege

şovăirile

Rege-

lui. "Toată lumea susţine acțiunea mea. Chiar şi adjut
au-

ţii regali. .
11/24 Septembre. — Arion vine un moment înain
te de
Consi

liu să-mi spună că, nefiind nimic schim
bat,
nu
a trecut pe la mine Duminecă seara. Nara
ţiuneă eonver-

saţiei cu Regele o dă şi la Consiliu, care se întru
neşte la

9 jum.în cabinetul
reanu,

meu,

Lipsese

Mehedinţi
Si

şi Ciugu-

Arion: A spus Regelui că vântul rău care suflă
pen-

tru Dinstii, obligă pe Rege să tie foarte
decis; că ar fi
pericol dacă se iartă Prinţul Carol. Regele
Pa întrebat

că dacă Marghiloman îşi dă demisia, cine poate
lua situaţia

? — Arion a răspuns că decizia consiliului a.
fost

xai ma reponse aprăs avoir consult les. minist
res. — Le Roi:
pose la question d'une ceabale» 6trangâre : Pour
quoi
les Autrichiens Pont-ils si bien recu? Pouzrquoi a-t-il
voyag6 de

plein jour en Bessarabie et ne.Va-t-on reconnu quw'en
.Ukraine? (Comme si c'âtait la faute des Auftriehiens!).
|

Le “Prince
ia «personne»

est dâjă en prison et le Roi veillera ă ce que
ne puisse â aucun prix prendre contact avec

lui. — Il m'a demand6 stil 6tait vrai quelle avait 6erit ă
Cio-.
cardia que c'est lui qu'elle aimait encore. Jai ni6, en relatant
la vâritable lettre: Regret
lEpouser et ce qui a suivi

de ce que lui n'avait
ne serait paș arrivâ.

Le general Mircescu ne comprend

Roi. "Tout le monde soutient

cax-mâhes.

me

mon

pas
|

voulu

pas les hâsitations du

action.

Les

aides

de

camp
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şi că nu se poate face nimic alteeva.— Arion *

Niei nu ştiu atunci de ce m'a chemat Regele; doar ca mai

bătrân...—Eu:Nu. Te-a chemat ca să vadă dacă eventual

poate contape tine în locul meu. — Arion ; Ar fi desigur

necinstit, din partea mea, dar mai ales în contra conştiinţei mele ; cred că ţara şi binele Dinastiei cer îndepărta-

rea lui Carol. Am

spus Regelui

fără Marghiloman

este o imposibilitate. Regele a insis-

:

(fuvern conservator

tat — (ceia ce făcuse, mai dulce însă, şi cu mine) — asu-

pra posibilităţei unei intrigi germane : ofiţerul Serdici
(eu eare plecase Prinţul) are un frate în armata austria-

că; fata ave un unchiu care a fost şi internat, Gottesmann;
de ce au fost duşi la Bristol unde este comandatura

ete. — Arion a spus Regelui : Dar cine a pus pe Prinţ
să fugă ? — A aflat dela Rege ce spusese Averescu, dar
nu ce a spus Brătianu. Arion crede că Brătianu face po-

liticianism execrabil: dacă suntem pentru Prinţ, ne va
acuza de trădare a intereselor ţărei ; dacă suntem contra, se va, rosti pentru, ca să placă Curţei şi Antantei.
Citese lui Arion memoriul Regelui, pe care mi l'a
trimis aseară. copiat din nou, cu plie scris de mâna lui.
Arion : După fraze se vede că este făcut de Francezi, precum oi dovedeşte şi aluzia la ducele de Berry şi

la 1870.
Mitilineu : Dacă Regele crede că Carol a putut

ademenit de Germani,

fi

rațiune mai mult de a-l depărta.

Dar textul cinic al telegramei putut-a, şi el fi dictat de
Germani ? Pot lucra ea să seap Tronul, nu ca să-l com-

promit mai mult.
nului, demisionez.

Eu,

dacă

se schimbă

părerea

guver-

Meissner, Dobrescu : Nu se poate admite ca Prințul să rămână. Să nu. se uite că poate va fi şi un copil,

şi atunci ?
Toţi miniştrii de acord.

Inculeţ : Sunt nou, dar ered că Prinţul trebuie să
plece. Dacă, cum-va, lipseşte ceva din formele religioase,
se poate amâna o hotărâre.
Propun un Consiliu de Coroană ca fiecare să-şi dea
părerea, cu răspundere ; se vor protocola
desbaterile.

?

NOTE

POLITICE

— 1918

31

Jdeia unanim primită. Discuţie numai pentru admiterea

militarilor ; armata poate ea să se rostească într'o afa-

cere politică ?
|
La 1 jum. se întoarce Arion dela palat, unde se dusese îndată după consiliu : «Regele va ceda. sunt con-

vins ; vrea să câştige timp pentru liniştea lui sufletească,

sau pentru că astfel este dorinţa Antantei. Dacă e a doua

ipoteză, urmează că Antanta începe iar să dieteze la noi.

Aceasta nu 'se poate. Dacă

10—15

e prima ipoteză, i se pot da

zile». — A văzut pe Stirbey, care este

pentru

amânare.
„— La 7 jum. duc Regelui minuta memoriului său,
pe care mi-o ceruse prin Catargiu şi o notă prin care

îi cer un Consiliu de Coroană. — «Dar, îmi zice Regele,

trebuie să-ţi spun că nu-mi voi schimba, părerea», —
«Foarte bine, Sire. dar atunci trebue să ştiţi lămurit pe
cine vă puteţi sprijini». — Chestiunea este o ches-

tiune interioară ; ea trebuie rezolvată în afară de
ori ce influenţă străină. Nu ştiu: ceea ce Latond
şi Saint-Aulaire au putut face sâu serie zilele acestea.
dar ştiu că Gerinanii nici nu şi-au permis să puie vre-o

chestiune, şi privitor la aceasta cred că se dau falşe in«Le

Roi

cedera,

jen

suis persuade ; il veut

gagner

du

“temps ponr sa paix intârieure ou bien parce que te] est le
dâsir de PEntente, Si c'est la seconde hypothâse, îl s'ensuit
que PHentente recommence ă dicter chez nous, Ca ne se peut
pas. Si cest la premire hypothâse, on peut lui donne» 10 ou 15

jours». Îl a vu Stirbey, qui est pour Pajournemenț,
—

A 1%

je porte au

Roi

la minute

de son

m6moire,

qu'il:

m'avait fait demander par Catargi et une note par laquelle
je lui demande un Conseil de Couronne. — «Mais — me ditil — Je dois vous dire que je ne changerai pas dWavisy. —
«Parfaitement, Sire, mais il faut que vous sachiez alors avec
prâeision sur qui vous pouvez vous
appuyer.
La
question est une question intâricure; elle doit &tre tranchâe en
dehors
de
tout
influence
6trangâre. Je
ne
sais
ce

que Lafond et St.-Aulaire ont pu faire ou 6erire ces Jours-ci.

mais

je sais que

les Allemands

ne se sont

pas

mâme

permis

de poser une question et â ce sujet je crois qu'on donne

des
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să se acrediieze

irigi germane.

—' Regele

este de crezut.

—

convine că

Insist asupra

ideia

unei

in-

întradevăr

nu

nevoiei părerilor

con-

tradictorii şi controlate. — Dar atunci,
zice Regele, un
proces-verbal. — Fu: Toermai ceia ce prop
un. — Schimb

de vederi

asup

ra persoanelor care ar putea fi invit
ate.
— Nu generali : Regele e de acord, — La
sfârşitul con-

vorbirei : Şi când ai voi să aibă, loc
consiliul ? —

Cred

peste două-trei zile. In mod vag se va
spune că M. &.
va avea astfel două sau trei zile pentru
a lua puţin

repaus.

|

|

Tonul decis al Regelui ma impresionat.
Cum el
îmi spusese că Averescu şi M. Cant
acuzino declaraseră
că se supun deciziunei ce va lua Regele,
deşi erau pentru îndepărtarea lui Carol, ered că speră
să aibă un guvern din această parte. — Mai mult,
sa întins asupra
importanței

succeselor

contra

frontului

bulgar,

unde

întradevăr Franco-Sârbiau
i înfrânt grav pe Bulgari.
Am vorbit de frontul turcesc, unde Englezii
au trecut
Iordanul şi au bătut pe Turci, şi am impr
esia că
Regele vrea să câştige” timp în chestiunea
Prinţului,

fanx renseignements quând on essaye
Vaccrâditer Videe d'une
intrigue allemande». — Le Roi convi
ent
que ce n'est pas
vraisemblable. Jinsiste sur le besoin
davis contradietoires
et, contr6l6s, — mais, alor „ dit le Roi,
un procâs-verbal. -—
Moi: «Cest
personnes

ce
qui

que je propose».
Bchange de vues
sur les
pourraient âtre invitâes. Pas les
gânâraux.:

le Roi d'accord. En fin de conversation:
vous

que

le Conseil

eât

lieu?

—

Je

Et quand

pense

dans

voudriez2—3

jours.

Vaguement îl est dit que S$. M. aurai
t ainsi 2—3 jours pour
Prendre un peu de repos,
Le ton dâcidt du Roi m'a faiţ impression
. Comme il ma
dit qu'Averescu et Michel Cantacuzăn
e avaienţ dâclar6 se
soumetţire ă la decision queleonque
du Roi, quoiquw'ils fussent pour l'6loignement de Carol,
je pense que de ce cât&lă îl espere avoir un gouvernement.
— De plus, il s'est 6tendu
sur Pimporlance des succes contre
le font bulgare, ou râellement les F'ranco-Serbes ont inflig
€ une defaite grave aux
Bulgares. Nous avons parl€ du front ture,
o les Anglais
ont franchi le Jourdain et ont
battu ies Tures ct Jai Pimpression que le Roi veut gagner du
temps dans la question
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sunt mai bune

pe teatrul răz-

boiului. Evident Regele e influenţat de Antan
tă şi Re

gina îl susţine cu toată energia.

12/25 Septembrie. — Prefectul de poliţie a vorbit cu
Stirbey şi acesta i-a confirmat taptul că adm. domenii-

lor procurase un cek de 200 mii franci asupra Londr
ei
şi că Prinţul Carol luase acest cak, Regele îmi confir
-

mase acest detaliu. Deci, întâmplare

sau

| complicitate,

Prinţul avea mijloace financiare ca să ajungă pe un front

de luptă. Tot Nicoleanu ştie că în scrisoarea remisă Re

_gelui la 2 Septembrie, Prinţul Carol îşi dădea, demisiunea
şi renunţa la tron. Asupra punctuiui al doilea, nimie;
dar asupra celui dintâi, îmi amintese că Văitoianu, care
a vorbit cu Prinţul în timpul întoarcerei sale, mi-a spus
în mod formal: «Dar el. este demisionat; mi-a
spus
categorie că şi-a, dat demisia». "Poate acestea, unite cu ţi-

nuta generală a Prințului,
cum şi scrisoarea d-rei. Lambrino către mama, sa, în care vorbea de proectele politice
ale Prințului (scrisoare pe cars am înapoiat-o lui Cio-

cârdia), ar dovedi că acest tânăr era hotărât întradevăr

du Prince, surtout parce que les conjectures sont meilleurez
sur le thââtre de la guerre. Evidemment le Roi a des tuyaux
du câte de lEntente et la Reine le soutient de toute son
energie.
:
12/25 septembre, — Le prâfet de
police a caus6. avec
Stirbey et a eu de lui la confirmation du fait que lP'administration du Domaine avait procur6 un
chăque
de 200000
franes sur Londres et que le Prince Carol avait; emport6 ce
cheque. — Le Roi m'avait confirmâ cette particularite, Done,
kasard ou complicit6, le Prince avait les Moyeus financiers

pour

arriver sur un front de combat.
'Poujours Nicoleanu croit savoir que dans sa lettre remise
au Roi le 2 septembre, le Prince Carol donnait sa demission

et renonogaii au trâne. Sur ce second point, nant; mais sur
le premier je me rappelle que Văitoianu, qui a caus6 avec

le Prince

pendant

ment: «Dar el este
dat demisia».

le parcours
demisionat

de retour,
—

mi-a

m'a

spus

dit formelleformal
:

Tout ceci, joint â la tenue gânsrale du Prince
la dettre

de

M-lle

Lambrino

litiques du Prince —
prouverait

que

ă sa mâre

parlant

că

şi-a

ainsi quă

des

buts

po-

son

at-

lettre que j'ai rendue ă Ciocardia —

râellement

ce garcon

comptait

avoir

a
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lui politică specială. Impreunând

toate aceste indicii, se găseşte un sens şi telegramei poliţiei din Bucureşti, care comunică că, după Dietz, Ger-

manii ar voi să năvălească în Moldova spre a goni Dinastia şi a prinde pe Prinţ care e amestecat întrun

complot cehoslovace.
De adăogat informaţia

adusă

că Horstmann şi Demblin ar anunța

lui

Arion

şi anume

în mod

publice că

se va trimite un ultimatum României, dacă nu se demo-

bilizează în Basarabia.
—

Mithimeu a fost convocat de Rege. EI sa expri-

mat cu tărie contra Prințului. Lucru nou, Regele sa declarat contra Consiliului de Coroană. Mai mult, ar fi insistat pentru uv. răgaz de 75 zile, egal cu închisoarea
Prințului. Conversaţiunea cu Stirbey, după audienţă, sa
învârtit asupra singurei chestiuni a amânărei soluţiunei. — Acelaş refren dilatoriu...
— Comunicatul lui Averescu pare foarte categoric.
Cum se explică ceeace Regele a înțeles din convorbirea

lui cu generalul? In memoriul său afirmă faptul că gene
ralul primește orice soluţiune.
titude poliţique
airive

spâciale. En

ă trouver

un

sens

râunissant

aussi

au

tous ces indices,

tâlâgramme

de

police

on
de

Buearest
qui
communique que,
selon Dietz,
les Alleniands voudraient envahir la Moldavie pour chasser
la dynastie et eapturer le Prince qui a trempâ dans un complot
tehâquo-slovaque.
— A joindre le renseignement apport6 ă Arion, ă savoir
que lHorstmann et Demblin annonceraient ouvertement qwon
enverra

un

ultimatum

pas en Bessarabie.
—
avec
sest
rait
ment
cette
ment

ă la Roumanie

si

on

ne

demobilise

,

Mitilineu a et€ convoqut par le Roi. Il s'est exprime
veh&mence contre le Prince.
Le Roi, chose
nouvelle,
dâelar6 contre le Conseil de Conronne. De plus, îl auinsist& pour un dâlai de 75 jours 6gal â lemprisonnedu Prince. — La eonversation avec
Stirbey
suivant
audience aurait rouls sur le seul point de Pajournede la solution...

Le mâme refrain dilatoire...
eategoritres
parait
Averescu
communiqu6
— Le
que, Comment expliquer ca que le Roi a recueilli dans sa
conversation avec le gânâral ? Dans son mâmoire, il affirme
le fait que le gânsral accepte toute solution.
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Rege

consimţi-

mântul de a se duce la Bicaz şi mai ales dorinţa să vorbească cu fiul său. Li dau depeşa lui Dietz şi oarecare notie cari fac corp cu acuzaţiunea, complotului cehoslovac.

Swilocosici*) venind să mă
mis. vorbim

de Prinţ:

vadă pentru

un per-

E categoric contra lui. Dar vor-

bim mai mult de frontul macedonean. Imi spune că Bulgarii îşi aruncă armele, că frontul lor e spart, că Prilep
a fost luat şi că marşul general se îndreaptă spre Istip.
Ştie că armata de pe frontul Albaniei se retrage ca să
nu fie tăiată.

— Generalul Iancovescu mă interpelează la, Senat în
afacerea Prințului. După el Prinţul trebue să părăsească
locul de moştenitor. O spune foarte sincer ; de altfel pe-

deapsa ce i sa aplicat este ilegală. consiliile de război
singure putând să dea mai mult de 60 zile închisoare.
Prinţul este în cazul de a fi reformat. .
Răspunsul meu este că pedepsele militare sunt acte
de comandament şi că chestiunea politică va fi rezolvată
în curând.
ce

— Catargi me demande pour le Roi mon consentement ă
qu'il] se rende ă Bicaz et surtout le dâsir de causer avec

son. fils. Je lui
faisant

|
remets

corps

avec

la

depâche

de Dietz

Paccusation

et certaines

de complot

notice

tehecho-slovaque.

— Svilokossiteh vient me voir pour un «Ausweis».—Nous
causons

nous

du

Prince:

causons

Il est

sustout;

du

categoriquement

front

de

contre

Macâdoine.

lui. Mais

Il

me

dit

que les Bulgares jettent leurs armes, que leur îront est rompu, que Prilep est pris et que la marehe gânerale est sur Istip,
Il a recu information que Parmâe qui se trouvait sur le
front Albanie s'est mise en retraite pour ne pas tre coupe.
— Le gânâra] Iancovescu
m'interpelle
au
Senat
sur

Paffaire du Prince. Pour lui, le Prince doit quitter sa place
WYhâritier. Il le dit tres franechement; d'ailleurs, la peine
qw'on lui a appligue est -illâgale,
les conseils de guerre
seuls peuvent înfliger plus de 60 jours de prison. Le Prince
est en cas d'âtre mis en r6forme. Ma reponse est que les punitions militaires sont actes de commandement et que la
question politique sera râsolue sous peu.
“

Consul

al Serbiei.

|
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13/26 Septembre, — Regele n'a putut pleca eri seară
:
automobilele regale n'aveau faruri. Azi
dimineaţă a
vorbit cu Nicoleanu: se pare că o lună de gândire
e tot

ce cere.

a

.

a

„. Interpelarea lui Pătrășcanu : Vorbeşte de
toate, cu
multă stângăeie. Camera aplaudă, foarte ostilă în
general Rege.uişi Prințului, Incidente vii. Revoltă pentru
taptul că Brătianu a, fost consultat. In răspunsul
ce dau,
las să se întrevadă soluţiunea mea. Când m'am
urcat la

tribună, aclamaţiuni puternice; când am vorbit de
Rege,

răceală. Calmez cu greu pe Mitescu, supărat
că comisiu-

nea de: anchetă
|

fusese învinuită de mmoliciune,.

hotărăşte să aresteze pe A. Constantinescu.

„Comisia
|

— Brandenstein ţine să mă vadă seara, târziu; nelinişte la Bucureşti în privinţa chestiunei Prințului
şi a
consultărei lui Brătianu; înaltul comandament ţine
să

mă asigure de tot concursul

„MP7

său.

Septembre. — Bri; Nicoleanu, după

depoziţiu-

nea unui dezertor austriac, mi-a dat numerile a
patru re-

gimcnte austriace care au refuzat să plece pe front:
au
trebuit.să fie decimate. Astăzi Bărbătescu
confirmă
13/26 septembre,

—

Le Roin'a pu quitter hier soir: les

autos royales n'avaient pas de phares.
Le matin il a causs
avec Nicoleanu: il semble qwun mois de
reflexion, c'est tout

demande.

ce qu'il
—

Interpellation

de

Patraşecanu:

il

parle

de

tout,

les

pieds dans le plat. La Chambre applaudit.
Trăs hostile en
gentral au Roi et au Prince royal. Incidents
chauds. Grande
revolte de ce que Bratianu a ât6 consulte.
Dans ma râponse
je laisse entrevoir

ma, solution,

salve d'acelamations;
de la peine

ă calmer

quand
Mitescu,

Quand

j'ai paru

outrâ

de ce que

d'enquâte avait 6t6 accusâe de molesse.
cide arrâter A. Constantinescu.
Brandenstein

tient ă me

4

la tribune,

Jai parl6 du Roi, froideur. J'ai

voir

tard

La

dans

la Commiss:on

Commission
la soirâe;

d$-

ingqui6-

tude ă Bucarest au sujet de la question du Prince
et de la
consultation de Bratianu ; le Haut Commandeme
nt tient ă

m'assurer

de

tous

son

concours

(ehaud).

14/27 septembre, — Hier, Nicoleanu, d'aprăs la dâposi
tion
d'un dâserteur autrichien, m'avaiţ apporte
les numeros de
4 r6giments autrichiens qui ont râfus€ de s'emba
rquer pour
le front: on a dă les dâcimer, Aujourd'hui Barbat
esecu con-
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zilele din

urmă
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mult de 500 Austriaci au trecut la noi,
— Generalul Dabija a plimbat în mod triumfal la
Orhei pe d-l Vintilă Brătianu cu Creangă. Ofițerii superiori i-au făcut escortă.
— Scrisoare prețioasă de'a Brandenstein: Horstmann
serie că «luptele din Macedonia au luat o întorsătură
rea pentru Bulgari; se speră a se opri retragerea şi a se
stabili o linie de rezistenţă». — Horstmann
roagă să se
întârzie veştile până la, sosirea altora mai bune... Aceasta
confirmă că frontul e complect spart. Nu voi împiedeca

de loc ştirile oficiale,
15/28 Septembre. — Plecând la Bicaz, chemat de M.

S., generalul

Cristescu mi-aduce

raportul politie-militar

pe care Regele a cerut ca şeful de Stat-Major să i-l trimeată săptămânal. E] îmi spune: Partida e pierdută

pentru Germani ; înfrângerea bulgară e foarte gravă
şi dacă aliaţii au trupe pentru a exploata ruperea frontului, pot ameninţa Sofia. Desigur va fi o ofensivă şi aiurea, probabil în Italia; dar este sigur că în acest mofirme la nouvelle ; il y a des dâsertions continuelles ; ces
jours derniers plus de 500 Autrichiens chez nous. |

— Le gânral Dabija a promen€ triomphalementă. Orhei

Vintila Bratianu et Creanga. Les officiers supârieurs lui ont
îait

—

escorte.
Lettre

precieuse

de

|
: Horstmann

Brandenstein

6erit:

«Les luttes de Macâdoine ont pris une tournure dâfavorable

pour

les

Bulgares ; on

esptre

arriver

ă

enrayer

la retraite

et ă 6tablir une ligne de rsistance». Horstmann prie de
retarder les nouvelles jusqwâ Parrivâe dW'autres meilleures...
C'est la confirmation

que le front 6tait absolument

TOoMPU—

Je ne mettrai aucune lisiăre aux nouvelles officielles.
15/28 septembre, — Comme je me rends ă Bicaz

:
appel6

par S. M., le gânâral Christesecu m'apporte le rapport politicomilitaire que le Roi a demandâ que le Chef dW'Eiat-Major lui
envoyât hebdomadairement. A estte occasion îl m'a dit: «La

partie est perdue pour les Allemands; la dârvute bulgare est
tr&s grave et si les Serbo-Francais ont des troupes pour exploiter leur rupture de front, il peuvent menaser Sofia, 1ly

aura pour sâr une

Italie;

mais

offensive par

îl est tout

indigu6

ailleurs aussi, probablement

maintenant

qw'on

porte

un

38

NOTE POLITICE — 1918

ment se va da, o lovi

tură în Champagne; aceasta e natural şi de altfel Foch'e un mare
general. Germanii au *
pierdut pretutindeni imiţiativa.
— In buletinul dela Nauen se spune
că Malinoft

a cerut un armistițiu şi se dă numele
celor trei delegaţi: ministrul de finanţe, un general şi Rade
ff. La Berlin Hintze

a confirmat faptul în comisiunea,
Reichstagului, lăsând
să se creadă că e neînțelegere între
guvern şi Rege. Sobrania
e convocată pentru 30.

Pe la ora 7 Gorski îmi spune, că după
o telegramă
trimisă lui Brandenstein, sunt până
acum 80.000 prizonieri. După buletinul francez: urmărire
a, a atins Stiplie
şi a ajuns la câţiva km. de Kopruli.
Gravitatea, situaţiei

nu se mai poate ascunde.
— Telegrame îngrijitoare din Basa
rabia.

Aust

riacii
Sar gândi să ia cu forţa linia noastră
C.F. R. TârnovoBălţi. Cristescu şi Gorski îmi supu
n dispoziţiile ce-şi

propun să ia şi pe care le-am apro
bat:
tență cu forţa,

la nevoie, rezis-

17/30 Septembre. — La Rege ; semnătur
a, hârtiilor ce
i

OI

coup en Champagne; c'est natur
el, et puis Foch
nement un tres grand sânâral;
les Allemands
partout

Pinitiativey».

est
ont

ceriaiperdu

Dans le bulletin de Naaen il
est dit que Malinoff a demand6 un armistice et Pon donn
e les noms des trois d6l€6gubs: Le ministre des finances,
un genâral, et Radeff, A Bex_
lin, Hintze a confirme le fait
ă la Commission du Reichstag,
en Jaissant prâsumer qu'il y a dâsa
ceord entre le gouvernement et le Roi. La Sobrani€ est
convoquse pour le 30) (lundi).
Vers 7 heures, Gorsky me diţ
que, selon un tâlâgramme
envoy6 ă Brandenstein, il y a d6jă
80.000 prisoniers, Selon
le bulletin francais, la poursuit
e a atteint Stiplie et est â
quelques kilomâtres de Kâpr
uli. La gravite de la situatio
n
n'est plus ă dissimuler,
—. Tâl6grammes inquiâtants de
Bessarabie. Les Autrichiens songeraient ă s'em
parer de force de notre
ligne de
chemins de fer Tarnova-Balţi.
Gorsky et Cristescu m'ont
soumis les dispositions qu'il
proposaient et que Jai appr
ouv6es: resister par la
force
16/29

septembre,

—

, au besoin,.
Chez le Roi. Signature

coulante

de
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am adus. Regele îmi dă şi seria, deeretelor ce i se trimisese, cu o sigură menţiune că: Ghika schimbă tot în ministerul. său.

Atingem subiectul Prințului de Coroană. «Cari sunt
dispoziţiunele M. V.? Nu am noi argumente şi nu vreau
să repet pe toate cele ce am formulat contra Prințului.
pentru ca să nu jignese pe M. V.>. — «Nu sunt încă în
măsură să mă pronunţ; n'am văzut încă pe Prinţ, Râm-

niceanu îmi serie că Prinţul nu vrea să audă vorbind de
divorţ, căci ar fi să recunoască actul, dar primeşte posibilitatea anulărei». — Eu : «Divorțul ar fi mai potrivit;
anularea, este puţin elegantă, dacă întradevăr fata a
dat totul». —

Regele : «Când

e interesul Statului, oare

totdeauna, eleganța trebue să treacă în prima linie ? La
masa Regelui Eduard

sa trişat. la joc... Şi câte căsăto-

rii anulate în familiile regale !—Fu : De altfel nu ştiu
nimic precis, dar când Prinţul era aşa de şovăitor (şedinţa, de primire dela Senat) s'a petrecut ceva; era într”o
stare de nedescris şi a spus surorei sale aeeste cuvinte :
«Am ceva, să-mi reproşez». Cred că de atunci această. pertout ce que jai apporte. Le Roi me

donne aussi la s6rie de

decrets qw'on
lui avait envoyâs,
avec la seule mention:
«Ghika fait une table rase dans son ministere».
Le sujet Prinee Royal est entamâ. «Quelles sont les dis-

positions de Votre Majest?
ments

ă donner

Je n'ai pas

et je ne veux

pas

de nouveaux

r&pâter tous

ceux

argu-

que

j'ai

formules contre le Prince pour ne pas blesser Votre Majesty.
— «Je ne suis pas encore en mesure de me prononcer; je n'ai
pas encore vu le Prince; Ramniceanu m'âcrit que le Prince
mentend pas parler de divoree, car ce serait reconnaître

Yacte, mais il envisage la possibilit€ de Pannulation». — «Le
divorce serait plus convenable;
Pannulation est peu
616gante, si râellement

la jeune personne

— Le Roi:

îl y a intrârât d'Etat, est-ce toujours

legance

«<Quand

qui

doit

passer

en

a donns

premitre

ligme?

sa virginitâ».
A

la

table

P&du

Roi Edouard on a trich6 au jeu... Et combien d'unions annultes dans les familles royales?» — «D'ailleurs je ne sais
rien de prâcis, mais lorsque le Prince 6tait si d6faillant (ă
la sâance de râception du S6nat), îl s'est pass quelque chose;

il 6tait dans un tat indeseriptible et il a dit a sa soeun ces
quelques

mots:

ceru depuis

que

«J'ai

quelque

chose

ă

me

reprocher>.

J'ai

c'est alors qu'il avait fait de cette personne
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soană era metresa lui».
— Două ipoteze, după mi
ne : 1)
sentimentală produsă
de
ref
uzu
l
fete
i de
a îi a lui în afară de căs
ătorie; 2) Sau Planuri
pol
itice
de executat, căsătoria, ven
ind la întâmplare, în
cursul
executărei lor. — Regele
: Da, Nu poate fi altceva.
Planuri politice? Ştiu că Pri
nţul spusese prietenilor
săi:
Exasperare

din 2 Septembre îşi
dăduse
demisiunea. (Regele
spune nimic, deci nu nea
gă). — Regele vorbeşte
de

gele nelatin a]

Prințului; Anglo-

nu
sân-

Saxonii se desvoltă
mai târziu; cine ne spu
ne că Carol nu se va,
deştepta şi
NU-şi va arăta

calităţile ? — pu: O ştiu
, e teza d-lui
Mişu. (Regele mirat că
ştiu aceasta).
Concluzie : Regele va ved
ea pe fiul său, apoi îmi

cred, e severă şi trebuinci
oasă,.
Atunci

Regele

îmi

a

povesteşte

că Averescu

a venit

——

să maftresse.
exaspâration

ă executer,

—

Deux

hypotheses

amoureuse,

le mariage

produite

venu

Plausibles
par

ă mon

le refus

de

sens
la

jeune

par

hasard au cours
de
ex6cution». — Le Roi:
leur
«Oui, on ne peut voir
autre chose,
Plans politiques ? J e sais
que le Prince avait dit
â ses amis:
Je ne suis pas aim;
je sens

que je ne pourrai rien
Jai envie de m'en aller»,
— Moi : «Le Prince a aft faire;
irm6 que
dans la lettre du 2 sep
tembre

il avait donnâ sa demiss
ion».
(Le Roi n'a rien dit, don
e pas de dnâgation), Le
Roi plaide
le sang non latin du

pent

plus

tard; qui

Prince ; les Anglo-Sax
ons se dâvelopnous dit que Carol ne
se reveillera pas

el. ne pourra pas montrer
des qualit6? — Moi: «Je
sais;
c'est la thâse de Mr. Misuy.
(Roi 6tonns que je le sache).
Conelusion: Le Roi verra
—
son

fils, puis me fera connafîtr
e ses
sentiments, — Moi; «J'att
endrai les ordres, mais:
je recommande de ne pas trop tar
der pour ne pas perdre
le bânefice.de la mesure
prendre, si elle, comme
je erois, est sâvâre et
n6cessai re».
Lâ-dessus le Roi me rac
onte qw'Averescu est rev
enu le

:
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să-l vadă iarăşi şi i-a spus că-ş
i menţine părerea, ca, Printul să fie înlă

turaţ dela Tron, dar că va, pri
mi orice soluţiune pe care o va decide Rege
le. — Şi cu toate acestea,
spune Regele, Averescu a daţ
comunicatul pe care î]
ştiţi. Din
cauza

acestor

palinoăii.

tocmai,

am cerut şi
cer încă un Consiliu de Coroan
ă. — (Averescu a, povestit Regelui toate intrigile amo
roase ale Prințului).
La

dejun,

întreaga

familie

bine

voitoare; observasem, dimineața că Principesa
Elisabeta, trecuse prin grădină, apiecându-şi pălăria pent
ru ca să nu mă vadă şi
să mă salute. Regele fusese che
mat la Regina înaințe de
a se coburâ la

masă. — După masă, pe tera
să, Regina,
Regele, cu mine ; suntem
lăsaţi singuri. Regina : Am
aflat că aţi consimţi să daţi
lui Carol o şansă (2); ceiace se petrece, e foarte trist.
— Fu fac o vagă declaraţie
de compătimire pentru Regină
şi pentru mamă. — Regele. apoi: «Marghiloman, mi-a
i făcut un mare serviciu,
un foarte

mare serviciu...» — Fu: «Nu miam făcuţ de-

cât datoria...»

—

Regele:

«Nu,

şi o spun

fără

fraze,

ÎI
IO

voir

et lui

a diţ

qu'il

maintenaiţ

son

.

opinion

que le Prince
âtre 6eartâ du trâne, mais
qu'il acceptera toute solution que 16 Roi dâcide
ra — eţ n6anmoins, dit le
Roi, Averescu donne le commun
iqu€ que vous savez!

doit

— C'est â cause de ces palinodie
s que

jai demand et que
je demande un Conseil de Cou
ronne. — (Averescu a racont
ă
au Roi toutes les intrigues amo
ureuses du Prince,
A dâjeuner, toute la famill
e aimable; Javais remarqus,
le matin,
louse

que la Princesse
inelinant son chapean

Elisabeth avait traverss
la
pour ne pas me voir et me

pe-

saluer. Le Roi avait 6t6 app
el6 chez la Reine avant de
descendre ă- table. — Aprâs d€j
euner, sur la terrasse, le. Roi,
la
Rsine, moi : on fait le vide
..La Reine : «Jai appris que vou
s
consentiez ă acc
loureux

ce

qui

order 4 Carol
se passe». —

une chance (7). Cest tres
douMoi: Vagues dâclarati
ons de

eompassion pour la Reine et la
Mâre. — Le Roi aussitât:
vous nous avez rendu un
grand service, un
tres grand service...» — Moi : «Je
n'ai fait que mon devoir...»
— Le Roi: «Non — et je le dis,
sans phrases, comme je le
«Marghiloman,

42

NOTYE

POLITICE — 1918

după cum simi. Trebuie să

urmezi a ne

face serviciu !

Timpurile sunt foarte grele...» — Vorbim de Bulgaria
şi.de îrontul occidental : trebue câştigat timp; unde am
Îi astăzi dacă aşi fi fost ascultat ? Dar ceiace s'a făcut,
Sa făcut, — Regele : Să căutăm a, câştiga timp şi a întârzia, ratificarea. — Eu: Numai să avem înţelepeiunea
de a tăcea.
„_ Impresiunea generală... Eventualitatea retragerei
mele e prevăzută — şi Regele trebuie să-şi aibă soluţiunea. A câştiga timp faţă de chestiunea internaţională e
dorinţa

cea mai

scumpă

a Regelui;

chestiunea

Prinţu-

lui îl preocupă mai mult ca chestiune de familie. (Mi-a
arătat o scrisoare a generalului Schina, unchiul tinerei
d-ne, scrisă soţiei sale, prin care familia L. e tratată de
intrigantă

josnică).

17/39 Septembre. — E vorba de arestarea lui Constantinescu. Mitescu n'a voit să-i ia interogatoriul, fiindcă «vechiu prieten», şi a, delegat pe Ionescu-Clejani. A
lăsat note pentru un raport de făcut Camerei. Am sfătuit pe Clejani şi Emil Cerkez, Murgăşeanu şi Miclescu,
sens.

Vous

temps

devez

sont

continuer

tres' eritiques...»

de
—

nous

rendre

Lâ-dessus

service!

on

parle

Les

Bulgarie

et front occidental: îl faut gagner du temps... Moi: «0
serions-nous aujourd'hui si on m'avait ecoutâ? Mais ce qui
est

fait,

est

fait». —

"et de retarder
sagesse

de

se

Le

Roi:

Tachons

de

gagner

la ratifieation. — Moi : «Pourvu

du

temps

awon

ait la

taire».

* Mon impression gânârale: V&ventualită de ma retraite
est prevue et le Roi doit avoir sa solution ; gagmer du temps
vis-ă-vis de la question internationale est le plus cher dâsi»
du

Roi ; la question

du Prince

lui est toute

ă eveur surtout

comme question de famille, (Il m'a montr& une lettre du
gânral Sehina, onele de la jeune personne, €crite â sa femme,

dans

laquelle

la famille

Lambrino

est traite

de vil in-

trigante «produit d'un... ! 15),
17/30 septembre. — On agite la question arrestation de
Constantinescu, — Mitescu n'a pas voulu prenâre son interrogatoire paree que «ancien ami» et a dâl&gu6 Ionescu-

Clejani.

Chambre.

Il a laisse

des

J'ai conseillă

notes

pour

i Clejani

un

rapport

et Emile

â

faire

Cerchez,

ă la

Murga-

NOTE

singuri prezenţi,
Miercuri.
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să pregătească mai bine lucrul pentru

La 7 ore, Stâncea din partea Regelui mă întrea
bă.
dacă nu cred acum că arestarea, lui Constantinescu,
văzând

împrejurările din afară, ar fi rău interpretată
.
— Autorităţile germane publică extracte
din presa

lor, afirmând că Germanii au luat, măsuri în
Bulgaria,

că retragerea e oprită, că Sofia rămâne credin
cioasă, ca,

şi Regele, ete. —

truna sub presiune,
18 Septembre

Frontul

de apus e de asemenea, în-

din Flandra, până în Argonne.

(1 Octombre).

—

Corteanu,

întors

din

Bucureşti, îmi comunică în scris convorbirea sa
cu
Horstmann. El i-a făcut reproşuri asupra atitud
inei

Germaniei şi asupra, cuvintelor lui Hintze contra
, guvernului meu. Horstmann a deschis perspectiva,
unei înapoieri a Dobrogei, — dacă e dovediţ că Bulgarii
au trădat, — şi a anunţat concesiuni pentru graniţ
a Mărăşeşti, dacă ratificăm curând.
.
— La Consiliu, am supus toate chestiunile ce avem

cu Germanii şi Arion a făcut raportul său. Germanii
nu
+

sanu et Miclescu, les seuls presents, de
mieux prâparer la
chose et cela pour mereredi.
,
— A Th, Stircea, de la part du Roi :
si je me crois pas
maintenant que /arrestation de Constantines
en, vu les circonstances du dehors, seraitţ ma] interp
râtâa ?
Les autoritâs allemandes donnent de nombr
eux extraits
de leur presse affirmant que les Allem
ands ont pris leurg
mesures en Bulgarie, que la retraite est
enraye, que Sofia

reste fidele ainsi que le Roi, ete, Mais les tâl6gramme
s sont
mauvais pour leur thâse; le front Ouest est
aussi constamment sous pression depuis les Flandres jusgwă
PArgonne,
rest.

18 septembre (1-er octobre). — Corteanu revienti de Buca.
Il m'a

mis

par

6erit sa conversation

avec

Horstmann,

Il a fait des reproches sur Pattitude de YAllem
agne,

sur les

paroles de Hintze contre mon
gouvernemeni,
ete. Horstmann a ouveri la perspective d'un retour
de la Dobrogea —
sil est prouve que les Bulgares ont trahi
— et annoneâ des
concessions pour la frontisre Marasesti,
pourvu que nous

vatifions.
— Au Conseil j'ai soumis toutes les questions
que nous
avous avec les Allemands et Arion a fait
son rapport. Les
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admit nici o schimbare şi, dacă guvernul Marghiloman
cade, vor năvăli în Moldova. Ei voese ca Regele să o ştie.
Regulez cu miniştrii chestiunea liniei ferate OcnitzaRibnia; răspunsul de
dat în afacerea satului
Paris
(Bas-); răspunsul de dat pentru ratificare, punând înainte că cer în prealabil regularea
nesuferite graniţe
dela
Mărăşeşti şi a, convenţiunei provizorie pe care

ne-a, scos-o la iveală Kavelmacher-Mircescu.
Asupra

ratificărilor:

Arion

crede că trebue

făcute

fără întârziere ; în schimb speră că ni se va permite să
ocupăm

Dobrogea : o perspectivă

nesigură

ce i-a fost

trecută, prin faţa ochilor. — Feld îmi reportează de asemenea ecourile presei germane:
vie în brațele dv.».

«Dobrogea, poate să re-

Consiliul, tot unanim în chestiunea Prințului, — am
comunicat întrevederea mea cu Regele, — admite să
fie lăsat pe planul -al doilea pentru moment. — Insistență mare ca să merg la Bucureşti pentru a lua
contact cu Germanii.
Allemands

n'admettent

nement Marghiloman
II veulent que le Roi

ausun

changement

et

si

le

gouver-

tombe, ils envahirons
(!) la Moldavie.
le sache bien.

Je răgle avec les ministres la ligne ă suivre pour le chemin de fer Oenitza-Rybnia ; la râponse ă donner dans laffaire du village Paris-Ackermann ; la râponse
ă
donner
pour les ratifieations, ayant mis en avant que je demande

au prealable

sesti

le r&glement

et la convention

de la frontiăre

provisoire

qwon

odieuse

nous

de Mara.

a sortie

Kavel-

macher-Mireescu.
Sur les ratifications: Arion pense qu'il faut la faire
sans retard, gage dWamiti6 qu'on nous demande;
par conîre il espăre qu'on nous permettra d'occuper la Dobrogea, :
une vague perspective qu'on a fait luire ă ses yeuz.
Feld, journaliste, me
rapporte
aussi les 6chos de la
presse allemande: «la Dobrogea peut retomber dans vos

bras».
Le

Conseil,

toujours

unanime

sur

la question

du

Prince

— Jai fait le rapport de mon entrevue avec le Roi — admef
de la laisser au second plan pour le quart d'heure. — Grande
insistance pour que j'aille ă Bucarest prendre contact avec
les Allemands,
,
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Depeşă de la Jean Carp din Bucureşti: «După
informațiunile diviziunei politice germane, armata
, bulgară în plină disoluţiune, afară de aripa dreapt
ă, care
este încadrată de trupe austro-germane şi rezist
ă. Mişcare revoluţionară cu caracter bolşevist în toată ţara,
La Sofia trupele austro-germane în luptă . cu
trupele

bulgare răzvrătite».
Arion

ştie de la Horstmann

că s'a pierdut încrede-

rea în Regele Ferdinand al Bulgariei.
Comunicatele anunţă că armistițiul

este

încheiat

între generalul Franchet d'Esperay şi delegaţii bulgari.
Sobrania s'a întrunit la 30 Septembre şi a fost prorogată.

Două note dela Siguranţă asupra refuzului unei bri-

gade austriace din Ucraina de a, merge pe front şi asupra plecărei din Odessa a. flotei austriace.

“Toată operaţia bulgară a ţinut dela 22 la 26 Sept.

A fost de sigur o înţelegere secretă preparată de minis-

trul Statelor-Unite

ria.

cari nu sunt în războiu eu Bulga-

Consulul ,Americei. a acompaniat
—

Dâpâehe de; Jean

Carp

delegaţiunea

de Bucarest:

la

«După. înforma-

țiunile diviziunei “politice germane, armata bulgară în plină
disoluţiune. afară de aripa dreaptă, care este încadrată de
trupe austro-germane şi rezistă. Migcare revoluţionară cu
caracter bolşevist în toată ţara.
La Sofia trupele austrogermane în luptă cu trupele bulgare răsvrătite», (No. 1526
1/19).
-

Arion tient de Horstmann
qw'on n'a plus
dans le Roi Ferdinand de Bulgarie.
"Les communiqus annoncent que Parmistice
entre le gânâral

Franchet

d'Esperay

confiance
est

et les del&guâs

conelu

bulgares.

La Sobrani6 s'est râunie le 30 septembre et a 6t6 de suite

prorog6e. (Trans-Ocean).
Au dossier deux notes
"brigade

autrichienne

de

de la Sârete

PUkraine

de

sur

le refus

se .rendre

sur le depart d'Odessa de la flotte auntriehienne,
bre

'Toute
n. s.

Vopâration

Il y a eu
ministre

des

bulgare

certainemenţ,
Etats-Unis,

qui

a

dur6

entente
ne

sont

du

2% au

au
2%

d'une

front

et

septem-

secrâte

prepare

par

le

pas

guerre

avec

la

en

Bulgarie. Le consul a accompagnă la dâl&gation ă Salonique.

&
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Salonic. In condiţiile armistiţiului se prevede că Germanii vor

părăsi

Bulgaria

în patru

săptămâni.

20 Sept. (3 Oct.). — Mă duc să văd pe Rege, în automobil, pentru ca apoi să plec de la Piatra la Bucureşti.

Sosit 7 ore. Prânzesc la Bicaz; Familia Regală bine dispusă. Regina nu prânzeşte. — Regele îmi citeşte un. lung
memoriu — scris de femeie — în care îmi arată oare-

care condiţii de îndeplinit înainte de ratificare. Cine i-a
redactat-o ? Fac să se observe că toate punctele sunt de
mult în studiu şi cele mai multe regulate. Vorbeşte de
evacuarea capitalei, în termeni care implică că e] ar veni
„la Bucureşti chiar înainte ca Germanii să părăsească

ţara. —Ating chestiunea: oferirea eventuală a Dobrogei.
— Un moment de reflexiune, apoi: Da, trebue primită;
ocupaţiunea ar fi bună, dar fără altă obligaţie. — Eu:
Desigur, dar odată ce e a noastră, o apărăm contra ori
cui. — Regele: De acord. — Intreb dacă n'a văzut pe
Prinţ? — Da, şi i-am vorbit ea tată. Işi recunoaşte greşeala, şi e dispus să primească desfacerea căsătoriei sale,
însă nu ştie numai dacă trebuie să recurgă la anulare
Dans les conditions de Parmistice îl y a que les Allemands
quitteront dans les 4 semaines la Bulgarie.
20 septembre (3 octobre). — Je vais voir le Roi, en auto,
pour ensuite partir de Piatra ponr Bucarest. Avrive 7 h. Je
dîne ă Bicaz; la famille royale de bonne humeur. La Reine

ne dîne pas. Le Roi me

lit un long mâmoire

— 6criture

fe-

minine — dans lequel îl me dit certaines conâitions qui devraient Gtre remplies avant la ratification. Qui le lui a r6dig6? — Je fais remarquer que tous les points sont depuis

longtemps

ă leâtude

et

la plupari

d6jă

râgle.

Il parle

de

PEvacuation de la capitale dans des termes qui impliquent
qu'il y viendrait mâme avant que les Allemands aient quitte

le reste du pays.

— J'attaque

de

Une

faut

la

Dobrogea.

accepter;

engagement».

Poceupation
—

Moi:

la question:

minute,

il

Offre

reflâchit;

serait

«Evidemment,

bonne,
mais

puis:

mais
nous

eventuelle
«Oui:

sans

îl

autre

appartenant,

nous la dâfendons
contre qui que ce soit>». — le Roi:
«DWaccordy.
Je demande s'il a vu le Prince. «Oni, et je lui ai parle
en pere. Îl reconnaît

sa faute

et il est dispos€

ă accepter

la

dissolution de son mariage; seulement il ne sait pas sîil
doit recourir ă lannulation ou au divorce. Il ma
remis
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sau la divorţ. Mi-a dat o scrisoare pentru d-ra Lambrino,

făcându-i cunoscut intenţiunea sa. — Sunt uluit. Mă
mulţumesc să declar că un divorţ e mai potrivit decât anularea..,

21 Sept. (4 0ct).—Bucureşti.— Prinţul Max de Baden
este cancelar; Scheidemann şi Groeber sunt în minister;
cei. doi socialişti n'au portofoliu, dar vor forma cu cancelarul, vice-cancelarul

şi

ministrul

de

externe consi-

liul restrâns, care va guverna. Nu se poate democratiza
mai mult decât atât. Impăratul se arată din nou foarte

mlădios. Un Prinţ de casă domnitoare eu socialiștii în
plin guvern parlamentar...
— Mare uşurare la Germani, văzând că am sosit.
Horstmann îmi spune:
Se credeă Moldova
gata să
pornească în războiu şi se bănuia că nu vreau să mai rațifie. De la primul contaeţ îmi menţin intenţia, mea, dar
vorbese de Dobrogea.
|

22 (Sept, (5 Oet.)—Ca rezultat al întrevederei noastre

de eri, Horstmanm

îmi

aduce

declarațiunea

verbală:

Germania nu se va opune ca Dobrogea veche să fie înaune lettre pour M-lle Lambrino, lui annoneant son intention».
Jen suis estomagquâ. Je me borne ă declarer qwun divoree est plus convenable que P'annulation.

21
Max

septembre
de

Groeber

Baden

dans

(4

est

oct).

—

chavcelier:

le ministere;

Bucarest.
on

prend

—

Le

Prince

Scheidemann

et

les: deux socialistes n'ont pas de

portefeuille, mais feront, avec le chanchelier, le vice-chancelier et le ministre des affaires 6trangăres, le conseil restreint qui gouvernera. Impossible de se democratiser
plus
que cela. !Empereur montre de nouveau sa trâs grande souplesse, Un Prince regnant avee les socialistes pour rentrer
en plein gouvernement parlamentaire!
”
Grand soulagement chez les Allemands de me voir arri-

ver et Horstmann me le dit de suite: on eroyait la Moldavie

prâte

ă partir

en

guerre

et on supposait

plus ratifier— Dâs le premier

contact

que

je ne

je maintiens

voulais

mon

in-

tention, mais je parle de la Dobrogea.
22 septembre (5 oat.).— Bucarest.— Horstmann, comme r€-

sultat de notre entretien d'hier, m'apportela dâclaration verbale: lAllemagne ne “opposera pas ă ce que la Dobrogea ancienne
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poiată, la pace, României—Fac să se observe că
în momentul actual e cam puţin. Se voeşte un guvern
.Mar-

ghiloman tare, după ce a fost

atâcat şi după câ i da

făcut toate greutăţile, ba chiar a, fost neliniştit.
şi pentru

“Basarabia, cum a făcut Hintze în uitimul discurs,
— şi
nu se face măcar gestul 'care silit va, fi făcut mai
târziu.
— E] convine că întradevăr nu s'a făcut destul
. In ce
priveşte

evacuarea,

Capitalei,

erede

că afacerea, trebuie

“trâtată la Berlin.
|
îi
— Demblin: Mai reţinut de cât Horstmann în.
chestia Dobrogei, — ar voi mai ales să nu se vorbească
înainte

de ratificări. Cât despre Capitală, rearhintese cele
spuse
de Czernin şi de Burian; trebuie să fiu ajutat ca
să o
am. Pledez raţiunile politiceşi declar că la 15 Noembrie
mă demit dacă nu'o am.
„_— La cererea lui Horstmann primesc pe un reporter dela, «Berliner 'Tagblatt», care trebuie să dea, mai
ales la Berlin, impresiunea că aici totul e liniştit şi
“că nu părăsesc ratificarea,
:
— Sâmbătă ora 7 jum. prânzla Mareșalul, cu Arion,
Antipa, 'Tzigara. Foarte, foarte binevoitori. Mareşalul
foarte necăjit contra Austriacilor : a arătat lui Arion

soit ă Ja paix rendue

ă la Roumanie.

Je fais remarquer

qu'au

point de vue actualițâ. c'est peu; on veut un gouvernement
Marghiloman fort, aprăs avoir tap6 sur lui et lui avoir fait
tontes les diffieultâs et avoir 6t6 jusqu'ă Vinguiâter pour sa

Bessarabie, comme Pa fait Hintze dans son dernier discours,
et on ne fait mâme pas le geste qu'on sera foreâ de faire plus
tard. Il convient que c'est pas assez! Pour l&vacuation de la

Capitale, il eroit que c'est ă Berlin qu'il faut traiter Patfaire.
—

Demblin:

plus

de

reticence

que

Horstmann

dans

Paf-

faire de la Dobrogea, — il voudrait surtout ne pas en parler
avant les ratifications. Quand ă la Capitale, je ranpelle les
engagements de Czernin et de Burian et îl doivent m'aider

ă

Yavoir.

Je

plaide

les

raisons

politiques,

mais

surtout

je

dâclare: le 15 novembre je me d&mets si je ne Pai pas.
— Sur demande de Horstmann, je regois un reporter, qui
surtout doit donner ă Berlin Pimpression que tout est en

paix

ici et que

je n'abandonne

pas

la ratification.

— Samedi 7% du soir. Dîner chez le Marâchal avec Arion,
Antipa et Tzigara; on est tres, tres aimables; le Marâchal
tres mont6 contre les Autrichiens; îl a laiss6 voir a Arion

,
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reaua sa. dispoziţie contra
lui Demblin. Se împlinesc
doi ani din noaptea când a început, trecerea Dunărei!—

Mareşalul nu ezită să-mi spuie că Dobrogea trebuie să

ne fie înapoiată;

sunt

opt zile de când

despre aceasta Impăratului.

a telegrafiat

|

Horstmann mă interesează că Hintze n'a rămas şi
că Soelf e numit la afacerile străine, având ca sub-seere-

tar pe socialistul David. Se va răspunde notei curtenitoare a Engliterei, primind de bază propunerile “Wilson,

şi chiar se vor mulțumi cu un referendum pentru AlsaciaLorena. — Este prăbușirea, şi cu toate astea, în acest

cere de ofițeri, nu par de loc mişeaţi...
„28 Sept. (6 0et)—Bucureşti.—Ordinele date de unele
autorități dovedesc zăpăceala în care chestiunile bulgare
au aruneat pe Germani. Prefectul de Ilfov îmi arată raportul primarului dela Chiselet:. Conform
ordinelor
poliției germane sa cerut țăranilor 'din plasa Olteniţa,
să se armeze cu furei securi, ciomege, ca să apere ma-

lul Dunărei de Bulgari. De altfel, în Pasag. Imobiliara

e ca

o cursă de şoareci:

sa mauvaise

humeur

pe hărți

contre

Demblin.

se înseamnă
C'est

liniile

l'aniversaire

â

qu'il Va telâgraphi6

a

deux ans de la nuit oă a. commenes le passage du Danube.
Le Mar&ehal n'hâsite pas ă me dâclarex que la Dobrogea, doit

uous âtre rendue;

il y a dâjă 8 jours

"Empereur.

Horstmann

mannonce. qus

Soelt est nomme&

ministre

Hintze

affaires

liste David comme sous-secrâtaire,
tant

n'est pas reste et que

6trangâres

avec

le sodia-

On râpondra ă la note courtoise de lAngleteme en acceppour base les propositions de Wilson: et
mâme on se

contentera d'un referendum pour PAlsace-Lormraine.
eroulement

et on

ne

semble

pas

6mu

du; tout

dans

C'est P6ce cerele

d'otfficiers.
23 septembre (6 oet.). — Bucarest. — Les ordres donnâs
par certaines autorites pronvent le dtsarroi dans leguel les
affaires bulgares ont jetâ les Allemands.
Le prâfet d'Ilfov me montre le rapport du maire de Kisselet: selon les ordres de la police allemande dans le dâpartement d'Oltenitza, on a demandă aux paysans de s'armer de

feurthes,

de

iraches

et de

gonrdina

pour

garder

la rive di

Danube contre les Bulgares! D'ailleurs, au Passage Immobilier
il y a comme

une

souricidra:

sui

les eartes

on trace

dea lip
4
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irontului de Vest şi dacă retragerea,
lor dă loc la observaţii
cu voce tare, vorbitorul e îndată

zurile evreilor,

întrebuinţaţi

arestat, —

Abu-

la toate exploatările ger-

mane, nu mai încetează : Indată ce
|i se refuză, ceva

de
populaţie, fac să plouă amenzile pe
comune; de pildă
Fierbinţii, pe nedrept amendaţ, Prefectu
l adaogă că un
ovrei Gutmann, din propria, lui autorita
te a ridicat căruţel

e distribuite de el lui Goleşteanu.
Prefectul consideră. ca foarte periculos sistemul 'de
a înarma, populaţia

«contra Bulgarilor», în Ilfov un mare
număr de sate
fiind, locuite de Bulgari.
Semn al vremurilor: Bulgarii au evac
uat căminul

instalat de ei şi Capşa, îşi redeschide
uşile.
— Gazetele dau textul notei austriac
e cerând armistiţiul şi propunând pacea pe baza
programului Wilson — cele 14 puncte din mesajul său
la Congresul dela
8 Ianuarie 1918, complectat prin două
discursuri dintre

care unul acela dela 27 Septembre. —
Nota, austriacă e
transmisă prin Stockolm lui Wilson.
Nota germană, aapro
ape

la fel, e trimisă mai târziu de cancelar
guvernului elveţian pentru a fi transmisă lui Wils
on. In mod

nes du front Ouest et si leur xecul
donne lieu â des reflexions
ă haute voix, de suite le malveillant
est coffre. — Les abus
des juifs, commis ă touies les explo
itations allemandes, ne font
pas
tion,

relâche: d&s qvw'ils ont
ils font pleuvoir les

un refus de la part de la popul
aamendes. sur les communes,
ex.

Ferbinţi, injustement
frapp6.
Le prâfet
d'Ilfov
ajoute
que un juif, Gutmann, de sa prop
re
autorită a enlevâ les
charrues distribues par lui ă
Golesteanu. Le prâfet considâre tr&s
dangereux
le systeme
Warmer
la population
contre «les. Bulga
res»,

un grand

nombre

de villages

Ilfov, peuplâs de Bulgares,
|
— Signe des temps: les Bulgares
ont evaqu

install6 par eux et Capşa rouv
re ses portes!
„ —.Les Journaux dobnent le
texte de la note

6tant, en

le «home»

|
autrichienne

demandant Parmistice et offr
an
la. paix
t
sur base du programme Wilson—]14 points de son
message au Congres du 8
janvier 1918, complâtâs par deux
discours dont celui du. 27
septembre. — La. note anizrichienne
-est transmise par Stoekholm â Wilson.
La

note

allemande,

ă peu. pres identique,

posterieure, est -envoyfe par le chanc
helier Max

de. Baden au
souvernement: suispour
seâtre
. tranşmise ă Wilson, ..
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concomitent apare şi declaraţiune
a, noului guvern german, declarând Alsacia-Lorena
ca Stat federal autonom.

— Horstmann spune că se vor mulţ
umi chiar cu un referendum, şi că tratatele încheiate
nu pot fi privite ca
o piedică

pentru pace. (Deci admiterea revi
zuirei eventuale).
— Examinarea tuturor convenţi
unilor relațive ia
ratificare cere o muncă, încordat
ă. Stau toată ziua cu
Antipa, Arion, Marian, studiind
chestiunea,
C.F.R.
ete., şi cer amânarea conferinţei
ce trebuia să aibă loe
mâine pentru vagoanele germane.
— Mi se telegrafiază că Saint-Au
laire şi Barclay
au depus cărţile lor la închisoarea
în care A. Constantinescu a fost depus Vineri.

24 Sept, (7 0et.). — De vreme, dimineaţa,
Horstmann

,
care aşteaptă în salon... foarte nelin
iştit. Dacă am amânat conferinţa, înseamnă că nu
mai vreau
să ratifice.
Pacea va, fi refăcută e mai mult
ea sigur, dar se poate
distruge tot lucrul făcuţ de atâta
vreme?
Germania
învinsă rămâne ori cum un Stat
mare: se poate să ne
D'une
du

facon

nouveau

concomitante

gouvernement

apparaît

allemană,

aussi

Q6clarant

la dâclaration

entre antres
que PAlsaca-Lorraine est dâclarâe
Etat fâdâra] autonome. —
Horstmann dit qwon se contentera
mâme d'un refârendum!—
et que les
traitâs dâjă conclus ne peuvent
tre
considerâs
un empâchement pour la paix
.— (Done râvision even-

comme

tuelle admise).

— Le travail d'examen de
toutes les conventions relaţ
ives ă la raţification demanden
t un travail intense. J:y emploie toute la journte avee
Antipa. Marian, C. Arion,
les

ehemins
ference

gons
—

de fer, ete., — je demande

gue

nous

allemands.
On

me

devions

avoir

lajournement

demain

matin

de la eon-

pour

les

wa-

t6l&graphie

que St.-Aulaire et Barelay ont
âtâ
dâposer leurs eartes ă la prison
oi Al, Constantinescu a 6ț6
erou vendredi,
.
24 septembre (7 cct.). —.De bonne
. heure Horstmann, qui
mattend au salon

... trăs inquieţ, Si Jai remi
s la confrence,
est que je ne veux plus
ratifier. La paix sera revis
âe, est
plus que certain, mais peut
-on dâtruire tout le travail
fait
depuis si longtemps? WAll
emagne vaincue -reste nâam
oins
un grand Etat:. peut-on ă
tout jamais se mettre au
:nombre
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aşezăm pentru totdeâuna printre inimicii ei? Ii e frică,
că Arion şi cu mine fiind lipsă, să nu fie dăscălit Re-

gele şi Moldova să facă vre-o prostie. — Il liniştese,
dar îi spun îndată că sunt fără putere, dacă nu se curmă

chestiunea Dobrogei şi că trebue, în afară de celelalte

chestiuni pendinte, să se reguleze aceea a petrolului refuzat populaţiunei. şi să se fixeze durata ocupaţiunei.
H. spune că vor pieri până la unul,
dar nu se va
lăsa România, dacă ea se declară vrăşmaşă. — Li repet
că nu e nimic de făcut, deşi ţara a fost tratată fără generozitate. — În toate, el este de o culanță extraordinară ! In mod retrospectiv : greşeala mare de a nu se fi
făcut pacea când eram în culmea
victoriilor noastre.
primăvara, aceasta, dar totdeauna din cauza
«Alt-

Deutsch»,

cari voiau

cucerirea

pământului.

Din Rusia

nu se va păstra nimic: politiea noastră în viitor este
să ne punem bine cu ea. (Hentsch altădată îmi spusese :
ce greşală că ne-am certat cu Rusia ; am fi trebuit, în
mod natural, să mergem cu ea)...

Vorbim

tra a grăbi

iar de Dobrogea:
soluţiunea

A fost la Demblin pen-

și dela Berlin

s'a vorbit la Viena

de ses ennemis? Il a peur que Arion et moi absents, on ne
circonvienne le Roi et que la Moldavie ne fasse une bâtise.
— Je le vassure, mais jindique de suite que je suis sans force
s. on ne tranche pas la question de la Dobrogea et que l'on
doit, en dehors des autres questions pendantes, regler le p6-

trole qwon refusc î la population et fixer la dure maxima
de Voccupation. — Horstmanu insiste qw'on se fera tuer jus-

qwau dernier homme, mais qu'on ne lâchera pas la Roumanie
si elle se dâclare ennemie. — Je lui râpete qu'il n'y a rien â

craindre, malgrâ qw'on Pait traite sans gensrositâ. — II v est
en tout d'une coulance extraordinaire!
|
Retrospectivement:

grande

faute

de

n'avoir

ne

gardera

pas

îait

la

de

ia

" paix quand nous 6tions 4 Papogâe de nos victoires, au printemps de cette ann6e, muis toujours ces «Alt-Deutsehy qui
voulaient

la conquâte

de

la terre.

On

rien

pour accâlerer la solution et Berlin a caus6 avec Vienne pour
Russie: notre politique future c'est de bien nous mettre avec
elie. (Hentseh, dans le temps m'avait dit: qu'elle faute de
nous 6tre bronills uvee la Russie; nous aurions dâs nata-

rellement inarcher avec eax...).
— Nous

reeausons

de la Dobrogea:

pour accslerer lu solution

|
I] a ât6 chez Damblin

eț Berlin u caus€

avec Vienne

pour
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pentru. a, se face presiune. «Forma, e greu de găsit, căci

nu suntem încă în războiu cu Bulgaria, devenită neutră».

— Bu: Desigur Austriei îi e frică să creeze un precedent

din

cauza

graniţelor cu România...

susținut totdeauna
propunerile

în această

de armistițiu,

—

chestiune.

a trebuit

EL: Noi

vam

In ce priveşte

să urmăm

Austria,

altminteri era, defecţiunea unui aliat şi pierdeam şi
Tureia. Horstmann manifestă dorința de a găsi ceva
pentru a angaja în mod publice, în beneficiul uvernului
meu, chestiunea Dobrogei. Trebuie tăiat drumul Brătienilor fără de care va fi războiu pentru totdeauna cu Gor-

mania.
—

Primese

în

sfârşit

cifrul şi pot să citese

tele-

grama pe care Regele mi-a trimis-o Sâmbătă seara. —

Imi cere punerea în libertate a lui Constantinescu pestru 1 Ocţombre s. v. şi «să evitaţi nu numai ori ce 'angujament nou. dar si ori ce negociere relativ la modificări ale clauzelor tratatului deja încheiat, care, în situaţia excesiv de frământată a orei prezente, rămâne singura bază sigură pentru relaţiunile noastre cu Puterile Centrale, fără riscul de a creia pentru ziua de astăzi sau de

mâine noi dificultăţi eu alte puteri». —

(Regelui de si-

faire pression. «La forme est difficile ă trouver, car on test
pas

encore

en

guerre

avec

la Bulgarie,

devenue

neutre»,

—

Moi: «Evidemment, PAutriche a peur de erâer un prâecâdent,

rapport ă ces frontitres roumaines...» — Lui: «Nous vous
avons toujours soutenus dans cette question. — Pour les pru-

position

armistice,

nous

avons

dâ

suivre

PAutriche;

sans

cela ctait la defection de Palli€ et nous perdions aussi
la
Turquie». — Il manifeste le dâsir de irouver quelqgue chose
pour
engager
publiguement,
au bânâfice
demon
Zou-

vernement,

la question

de

la Dobrogea.

On

doit

bamer

la

route aux Bratianu, sans quoi c'est la guerre 4 tout jamais
avee VAllemagne,
— Je reeois enfin mon chiffre et puis lire le telâgramme
que le Roi ma envort samedi soir. Il me demande la
mi sg
en liberte de Constantinescu pour le l-er octobre et: «Să
evitaţi na numai orice angajament nou, dar şi ori
şi ce negociere relativ la modificări ale clauzelor tratatului deja
îucheiat, care, în situațiunea excesiv de frământată a orei
prezente, rămâne singura bază sigură pentru rslaţiunile
noastre
cu Putevile Centrale, fără riscul de a crea pentru ziua da
astăzi sau de mâine noui dificultăţi cu alte puteriy.
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gur îi e frică ca să nu închei o alianță! Mă crede tot
aşa de orb ca Brătianu...) ,
— Horstmann vine iar la 6 ore. — A avut o lungă.

convorbire cu Arion, eare a insistat mulţ asupra Dobro-

gei. Ar vrea să ajungă la ceva, dar nu ştie cum:
Să facă

Brandenstein o declaraţie Regelui? Să se facă astfel
în
cât această declaraţie

să fie cunoscută,

de oamenii

po-

litici? Să declare Brandenstein că nu se poate schimb
a
guvernul Marghiloman, căruia singur i-s'ar face
această

declaraţiune? — Arion a primit declaraţiunea,;
eu însă îi
spun lămurit că lucrul acesta e cu neputinţă: chesti
une internă în care n'are cine să intervină. Pentru fondul
însuşi

chestiunei, spun : Dv, primiţi în principiu ca tratatu
l din

Bucureşti să poată fi modificat în partea teritorială;
Bulgaria

nu

ratifică,

dar

sunteţi trei cari ratificaţi

cari n'aţi luat Dobrogea de cât pentru

Bulgaria;

şi

de-

claraţi dar că renunţaţi la, ea; îmi ajunge
o declaraţie
de guvernământ. — Horstmann: Dar ceia
ce vam făcut
alaltăeri esteo declaraţie de guvernământ.
Dar Regele?
V'a telegrafiat ; sar putea şti ce ?—Eu : Nimic
mai UŞOr:.
— Şi-i citese telegrama.—Horstmann e aproap
e nebun de
—

(Le Roi

6videmment

a peur

que je ne conecl

ue une alliance. ]l me erovit anssi aveugle que
Bratianu....).
— Horstmann revient vers 6 b. Il a eu
un long entreţien
avec Arion, qui a beaucoup însist6 sur
la Dobrogea. Il vou-

drait

aboutir

et ne

saiț

comment

: que

Brandenstein

fasse
une dâclaration au Roi? won sarra
ge â ce que cette deelaratiou soit connue des hommes polit
iques? Que Branden:
stein dâclare que !'on ne peut. changer le
gouvernement Marghiloman, ă qui, senlement on fera cette
dăclaration? Arion a
acceptă cette dâelaration. Je a6elare net
que ceci est impossible: une question int€rieure dans laquelle il
n'ont pas â iîntervenir.

cipe

que

Pour: le fond

le trait

mâme,

je dis:

de Bucarest

«Vous

puisse

tre

aceeptez

en prin-

modifi6

dans

sa

partie territoriale; 12 Bulgarie ne ratifi
e pas; vous 6tes trois
qui. rafifiez et qui n'avez pris la Dobro
gea que pour la Bulsarie; dâclarez que vous Y renoncez
; il me suffira d'une «dâ-

. claration de gouvernement>. — Horetmann:
«Mais celle que
je vous ait faite avant-hier est une dâclaratio
n de gouvernement». — 'Poujours Horstmann: «Et le Roi?
Il vous a tâls-
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bucurie: «Dar ce lucru înţelept! Am să o spun la Berlin.
Regele e întradevăr un înţelept...» — Eu: V'am spus
totdeauna că nu mai umblă după aventuri şi că e
un

om de treabă. — Horstmann

a plecat ca un om căruia

i sa ridicat o mare greutate depe conştiinţă.
El a spus secretarilor: nimeni nu crede că armistițiul va fi primit; se va cere evacuarea Franţei, ceia

ce nu se poate, iar războiul va merge înainte.

Pentru evacuarea Bucureştiului, Horstmann ar voi
să amâne soluţiunea. Ii repet că la 15 Noembre sunt.
demisionat, dacă Bucureştiul nu e evacuat. Va telegrafia,
îndată. — «Pe scurt, zice el, dacă anunţaţi ţărei
că
Dobrogea. vi se înapoiază,
că, țara va fi evacuată
la
pacea generală şi că înainte de 15 Noembrie
capitala
va fi liberă, va fi un mare succes».

25 Sept. (8 Oet.). — Demblin vine numai ca să-mi spue

că avem

declaraţiunea, germană. Ar trebui să, ne mulţu-

mim cu ea. Burian declară că atât timp cât situaţia mi-

litară cu Bulgaria nu va fi regulată, nu poate

să ia o

grafi€ —est-ce possible de savoir quoi ?>
— Moi: «Rien de.
plus facile» et je lui lis le t6l&gramme. — [1
est presque fou
de joie: «Mais comme c'est sage! Je vais le
dire ă Berlin. Le

Roi est alors râellemenţ un sage». — Moi: «Je vous
ai toujours râpâte qw'il ne cherehait plus daventure et que
c'âtait

un honnâte homme». — Horstmann est parti
de air
homme ă qui on a enlevâ un grand puids
de sur la
science.

d'un
eon-

— Il a dit aux seerâtaires: Personne ne eroit que Parmis-

tice soit aceepts ; on demandera, Vevacuation
de la France
cela ne se peut pas; la guerre continuera
encore.

et

— Pour V&vacuation de Bucarest, Horstmann voudai
t
remettre la solution ă plus tard. Je lui repete que
le 15 novembre je suis dâmisionnaire si Bucarest n'est pas
6vacus.

Il tel&graphiera alors de suite. «Bret — dit-il —
si vous annoncez au pays que la Dobrogea vous vevient
, que le pays
sera vacuâ â la paix genârale, qwavant
le 15 novembre la
capitale sera libre, ce sera un srand succes!
».
”
25 septembre (8 oet.)— Demblin, II vient ă seule
fin de me

dire que nous avons la dâelaration allemande. On
devrait sen

contenter, Le

comte

Burian

declare que tant que la situation

militaire avec la Bulgarie ne sera pas râgl&e,
il ne peut prendre
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dispoziţie privitoare la Dobrogea, pentru a nu-şi creia
greutăți. (li vorba oare de tratatul secret cu Bulgaria,
de care se vorbeşte de mai mult timp? Sau vechea poli-

tică, dela 1913 de a se favoriza totdeauna Bulgaria? Mi-aduc aminte cât de mult susținuse Burian pe Radoslavofi în pretențiunile sale ridicole asupra insulelor Dunărei |).
Spun liniştit: Cum voiţi. Am făcut totul ea să vă
deschid ochii. Dobrogea este un condominium de patru:
cei trei aliaţi abandonează sferturile lor: Bulgaria păs-

trând, după propunerea -mea, ceace i sa luaţ în 1913,
îşi are sfestul ci liber. Germanii şi Austriacii urmează
să o ocupe, cum ocupă şi ţara românească, iar noi instalăm administraţia ivilă, hrănim populaţia, ete,
— Colonelul von Kontz şi Czurezin vin să mă întrebe dacă sunt mulţumit de învoiala propusă
pentru

'Transilvăneni. Le spun că voi referi Consiliului.
—— "Toată
germane. Pe
comunicarea
trei pătrimi

ziua trecută în conferinţe cu comisiunile
la 7 jum. soseşte HMorstmann. El cunoaşte
Îni Demblin; îi expun şi lui părăsirea a
din toată Dobrogea, ceea ce nu poate să

une disposition au sujet de la Dobrogea pour ne pas se erâer
des difficultâs. (Est-ce le trait6 secret avec la Bulgarie dout
on parle depuis longtemps? BEst-ce la vieille politique de 1913
de tonjours favoriser la Bulgarie? Je me rappelle combien

Burian
dicules

avait soutenu Radoslavoft dans ses prâtentions risur les îles du Danube!). — Je dis tranquillement:

«Ce sera comme on voudra, Jai fait mon possible pour onvrir
les yeux. La Dobrogea est un condominium ă quatre: les

ivois alli6s abandonnent
mon

ofîre,

ce qui

lui

sauf, Les Allemanas

leurs

a ât6

%; la Bulgarie gardant,

pris; en

1913, a justement

selon
son

!4

et les Autrichiens continnentde lPoecu-

per comme ils oecupent la Valachie et nous y âtablissons nutre administration civile, nous nonrvissons la population, ete. ».

— Le colonel von Kontz et Czurezin viennent me demander si je suis content de Parrangement propos6 pour les
Transylvains. Je vais en râfârer au Conseil, — leur dis-je.
-- Tonte la jourmâe ayant pass en confârences avec les
commissions allemandes, — vers 7% axrive Horstmann. II

connaît

la commnnicâtion

de

aussi, Pabandon de %4 de toute
alarmer les Bulgares,..

Demblin,

Je

la Dobrogea.

lui

expose,

ce qui

ă

lui

ne peut
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alarmeze pe Bulgari. — «Toate acestea sunt greu de
aranjat, spune el, dar ax fi altceva de făcut: să renunțaţi lămurit la Transilvania, la nevoie cerând o autonomie locală. Acest lucru va permiţe stabilirea unei politici
serioase pe viitor; în schimb cereţi Dobrogea şi granițele "Transilvaniei, acordând numai rectificarea, strate-

gică propusă de Mackensen. Va fi un lucru bun şi serios. Austriacii se vor lăsa; greu, dar trebuie să primească. — Şi Basarabia va fi mai întărită». — Eu: Mă
voi înţelege cu Regele. —- In opt zile puteţi avea totul şi
puțin vă va păsa de soarta războiului». — Şi apoi Horstmann adaogă: Dacă războiul se apropie de graniţele

dv. — Dunărea —, sunteţi în stare să apăraţi ţara, Dobrogea ? — Eu : Desigur, cu muniţiile pe care ni le veţi
procura. — Fortsmann : Voi veri mâine cu Sehwartzkoppen.

Aflasem prin Feld că sovietele denunţaseră pace:
dela Brest-Litowsk şi pun în mod inocent întrebarea: «Nu
vă temeţi de nimie din spre partea rusească?» — «Nu.
Sovietele sunt liniștite; poporul le urmează». — «Dar
«Tout cela et bien ditficile ă arranger—fait-il, — mais îl
y aurait autre chose ă faire: renoncez neltement ă la Transylvanie, an besoin en demandant une autonomie locale: cela
arrangera Pavenir et permettra d'assoir une politique sexieuse d'avenir; en 6change, demandez la Dobrogea et les
fronti&res
de
'Transylvanie,
en
accordant
senlement la
rectification
strategique ; proposte
par
Mackensen,
Ce

sera

earrâ, sârieux. Les Autrichiens

se feront tirer Poreille,

mais îils doivent acceptem».—«Ei ca consolidera votre Bessarabie»—Moi: «Je vais 1n'eutendre avec le Roi,_-Eu 8 jours vous
ponvez tout avoir et vous vous moquez ensuite de Lissue de
la guerre».
— Plus loin: «Si la guerre approche de vos frontieres —
le Danube, — 6tes-vous en €tat de dâfendre votre pays, la Dobrogea ?..» — Moi: «Certainement, avec les munitions que
vous fourniriez.»y — «de viendrai
demain avee
Sehwartzkoppen».
'
— Je venais d'apprendre par le journaliste Feld que les
Soviets avaient denonec6 la paix de Brest-Litowsk et je pose
innocemment la question: «Vous ne craignez rien du cât6
russe? — «Non. Les. Soviets se tiennent. Le peuple les suit».
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dacă vă denunță tratatul 2» — «Au făcut
-o deja, declarând că nu primesc nimic dela; Antantă;
ne vom înţe-

lege cu ei. Nu vrem să luăm nimie dela Rusia».

26 Sept. (9 Oc—t.
Colon)
elul Randa e desemnat ca plenipotenţia» militar al Austriei la Iaşi. A
venit să-mi ceară

agreiarea, pe care am dat-o. Nu vrea, să
fie introdus de
Demblin şi, cum nu depinde de O. K.
M,, ţine ca notilicarea să fie militară austriacă.
|
— Sehwartekoppen cu Horstmann, Foart
e culanţi

pentru

regularea

diferitelor

chestiuni,

mai

ales expro-

prierile C. F. R.. petrolul necesar țării,
contracte, ete.
Apoi:
«Aşi dori să vorbese de chestiuni milit
are. Nu se
ştie ce va face Antanta: poate să mear
gă asupra Ser-

biei,

ajunge

Constantinopolului

la petroluri.

Primele

sau la Dunăre
ipoteze

pentru

nu ne privesc;

a

a
treia ne interesează de aproape, Deci teatr
u de războiu
România. Dacă vă dăm Dobrogea, vă
veţi apăra ţara?
Eventual
aveţi destule forţe,
fără a le aduce
din Basarabia, căci aceasta nu prea trebu
ie lăsată fără
— «Mais s'ils dânoncent votre trait
?» — «Ils Pont dâjă fait
en dâclarant qu'il m'acceptent, rien
de PEntente; nous nous
arrangeons avec eux. Nous ne voul
ons rien prendre ă la
Russie»
26 septembre

(9 oct.).—

Le

colonel

Randa

est

dâsien6
me demander lagrâment que j'ai donn€
. II ne veut pas âtre introduit par Demblin e comme il
ne dâpend pas de PO. K. M.
il tient ă ce que la notificati
on soiţ militaire autrichienne,
— Sehwartzkoppen avec Hors
tmann : tres coulants pour
râgler diverses questions, nota
mment les expropriations des
rhemins de fer, le
comme

plenipotentiaire

militaire

p&trole

Brinek.

ă Iassy.

Ii est venu

n€cessaire- au
,

Days,

le

contrat

Puis: «Je voudrais causer de quest
ions militaires. On
ne sait ce que fera !Entente: elle
peut marcher sur la Serbie.
ou sur Constantinople, ou sur le
Danube pour nous atteindre
dans les pâtroles, Les deux prem
i&res hypothâses ne nous re-

sardent

pas;

tre de guerre

la troisieme

Ja Roumanie.

gea, dâfendriez-vous
assez de forces sans

nous

intâresse

Si nous

au

vif.

vous donnons

Done

thââ-

la Dobro-

votre pays? E'ventuellemenţ
avez-vous
degarnir la Bessarabie, car
il ne faut

pas trop la d6garnir?»—(Touţ

le sens de la conversation est
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trupeî» — (Tot sensul convorbirei este că ni se va restitui şi fruntariile dela nord). «Ce garanţie avem că nu
vă veţi întoarce contra, noastră î» — Eu : Desigur cuvântul meu nu ajunge, şi trebue să vorbesc cu Regele».
Schwartzkoppen confirmă propriile mele rapoarte,

că Bulgarii au în nordul Dobrogei patru reg. de infanterie, două de cavalerie, unul de artilerie. Schwartzkoppen pare îngrijat de mișcările de trupe pe care le-am
face pe graniţa Dobrogei. — Ii spun lămurit nu.

—

Un

gazetar,

Zoltan

v. Franyo,

dela Biroul

de

presă austro- -ungar, îmi pune câteva chestiuni, de formă,
spre a ajunge
la declaraţia că va lucra la restituirea

neîntârziată a frontierelor...
—Demblin:

Intâi o scrisoare prin care Burian

clară că e gata

să intervină

pentru evacuarea

de-

Bucureş-

tilor şi că nu va întârzia, să mă puie în curent cu rezultatul. Al doilea pentru Dobrogea: situaţia se va lămuri cu Bulgaria, dar trebue o garanţie că, dacă dându-ne-o nouă, Bulgarii
sar întoarce contra lor, noi
nu-i vom ataca.
'awon nous
restitue aussi
les frontitres Nord).
«Quelle
garantie avons-nous que vous ne vous tournerez par contre
nous?»

—

Moi:

«Bvidemment,

ma

parole

ne suffit

pas

etil

faut que je cause avec le Roi».
Schwartzkoppen confirme mes propres
-Bulgares ont dans le Nord de la Dobrogea

dinfanterie, deux de cavalerie, un râgiment

rapports; que les
quatre regiments

Wartillerie,

Schwartzkoppen, inquiet des mouvements de troupes que
nous ferions sur îrontieres de Dobrogea. Je lui dis carr6ment non.
”

—

Un

journaliste,

Zoltan

von

Franyo,

«Vertreter»

du

Bureau de la Presse austro-hongroise,
me pose quelques
questions, pour la forme, afin d'arriveră la dâelaration qu'il

va travailler ă ce qu'on nous rende de suite nos frontitres.
-— Demblin: 1) Une lettre par laguelle Burian dâclare âtre

prât ă intervenir
manquera pas de

dăs

que

faire

se

tion s'6elaireira

pour P6vacuation de Bucarest et qu'il ne
me mettre au courant du râsultat obtenu

pourra

; 2)

en Bulgarie,

Pour
mais

la Dobrogea,
îl faut une

la situa-

garantie

que

si, en nous la donnant, les Bulgares se retournant contre euz,
nous

aussi

nous

ne

les attaquerons

pas.
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anunţă

că pentru

moment

Antanta

a

concedat Bulgariei sudul Dobrogei până la
linia conce-

dată mai înainte de Germania. Care este aceas
tă linie?
Tusla-Cobadin ? — Mai
sus, dealungul
căii ferate Y
Ceea ce e sigur, e că în ajunul trecerei Bulga
riei la ini-

mic, 22 sau 23 Sept., Germania, dăduse Bulgurilor
sudul
Dobrogei până la această linie «des camps>.
Ultimul

şantaj al lui Malinof, zice Horstmann.

Admir

încrederea

germană.

|

Ce

dreptate

aveam

considerând
pe Richthoffen
ca îndârjit bulgarotil.
"Poată lumea ştia că Geşofi trata la Berna
; ei erau
convinşi că fontul bulgar nu va. mai ţine;
şi totuşi mai

fac încă un dar Bulgarilor ! -— Intreb pe Dembl
in: De ce

Waţi trimis de atunci trupele pe care le
adunaji acum?
—- Nu credeam că. va. merge așa de reped
e!
La or
6 a
jum... în momentul plecărei la Iaşi, Demblin
foarte grăbit vine să mă vadă.
Copiez deelaraţia lui
sub dictare: «Dacă România dă o decla
raţie formală
că urmează politica, loială pe care a urmat
-o până azi,
Austro-Ungaria mar avea obiecțiune de
făcut ca Do— Reuter annonce que pour le quart dheur
e YEntenta a
coneâd€ â la Bulgarie le Sud de la Dobro
gea jusgw'anx camp:
conedes

antsrieurement

liene? Tuzla-Cobadin?
onjours

est-il que

par

Plus

VPAllemagne.

haut.

la veille

du

le long
jour

oi Ja Bulgarie

ă Pennemi — 99-93 septembre — VAlemagn
e

sates

le Sud

de la Dobrogea

jusqw'â

Quelle

est

cette

de la voie ferrâe?
a pass

a donn6 aux Bul-

cette ligne «des camps

».
dernier chantage de Malinoti, — dit
Horstmann.
Jadmire Ja candeu» allemande. Comme
j'avais raison de
eonsidârer Richthoffen comme âpre bulga
ro-phile. Tout le
monde savait que Gueschoff traitait
ă Berne; eux, îls ctaient
persnadâs que le front bulgare ne tiendr
ait plus; et il font

Le

encore

—

un

cadeau

aux

Je demande

Bulgares!

ă Domblin

« «Pourquoi

m'avez-vous

pas

envoy6 des lors les troupes que vous
massez maintenant?
— «Nous ne eroyions pas que ca ivait
si vite!»,
tres

— A 674 h. au moment pour parti pour
Iassy. Demblin.
affairă,

revient

me

voir.

Dâelavation

que

je

copie

sous
dictâe: «Si la Roumanie donna une dâela
retion formelle de
svivre la politique loyale qw'elle a suivie
jusgn'â ce jour,
YAutriehe-Hongrie

n'aurait

pas

d'objection

â ce

que

la Do-
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Il

brogea, în vechile ei limite şi atât timp cât e vorba de
drepturile Austriei
asupra ei, să se redea
României
la pacea generală», Această comunicare este confidenuală. —- Demblin adaogă în mod naiv: Plecaţi cu trei
lucruri: 1) Libertatea Mărăşeştilor (surâd, căci nu sa
făcut nimic ; 2) Garanţia de a fi ajutat spre a avea Bucureştiul; 3) Deelaraţiunile germane şi austriace pen-

tru Dobrogea.

Acum

sunteţi tare. — Răspund

însă:

“Poate acestea, cer să fie puse la punct.
— Horstmann, aceiaşi oră. Il rog să precizeze euvintele lui Schwartzkoppen, pe care cunoaşterea mea, imperfectă a limbei germane le-a putut înţelege rău. Imi
spune, nici el prea lămurit, că dacă intrăm în Dobrogea
de sus, să nu turburăm trupele lor de etapă, care mai târziu ar putea, să ne cedeze locul. Dacă suntem atacați pe
Dunăre, o vom apăra, chiar împreună, pentru ca războiul să nu fie mutat pe pământul nostru. Pentru Mo-

bilizare, trebuie înţelegere cu Statul lor Major. pentru
a. nu

fi disproporţie

brogea,

duns

les

întree efective.

limites

anciennes

droits de !'Antriche-Hongrie

In
et

scurt, ei vor
tant

sur elle, revienne

qu'il

mai

sagit

de

ă la Rouma-

nie &ă la paix gânârale», Cetie commnnication est confidentelle.
Demblin ajoute naivement — (et ce'tait un programme
qu'il s'âtait tracâ, car il ne ma pas laiss dire un mot pen-

dant Vânumsration

qui suit): Vous partez

1) la liberi de Marasesti

2) la garantie
tions

allemande

d'âtre aid6

avec trois choses:

(je souris, eari il n'y a rien de fait);

ă avoir

et austro-hongroise

Bucarest;
pour

3) les declăra-

Dobrogea,

—

vous

voilă fort! — Je dis simplement: «Fout ceci demandera a tre
encore

mis

au

point»,

Horstmann, — m&me

heure. Je le prie de prâciiser les pa-

voles de Schwartzkoppen, que ma connaissance insuffisante
de la langue allomande peut avoir mal comprises. Il me dit
— pas tres elairement hon plus — que și nous entrons en

Dobrogea di Nord,

nons

ie bouseulions

pas lenra troupăs

d'âtapes, qui plus tard pourront. nous câder le place. Si oa
en ârrive ă âtre attaquts sux le Danube, noas le d6fendrions
ensemble stil le faut, pour que la, guerre ne socit pas tianspotice sur notre territoire. Pour ce qua nous mhobiliseiions, ȘI
faudtâit s'entendre avec leur Etat-Major pour na inettre sur
pitd die du mode qui ne soit pas top disproportionnă îvăe
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nu ne vom arunca, asupra, lor. E]
le merge foarte prost în Asia, şi că
facă pace.
întoarce dela lași. Autanta se agită

să nu primească

nimic. Dar decla-

raţiunea Reuter, transmisă în Moldova
cum

că Antan

ta
a recunoscut Bulgariei Dobrogea de sud,
îngrijeşte mult
pe toţi. St.-Aulaire a telegrafiaţ îndată
la Paris pentru a

şti dacă poate să desmintă, însă n'a
primit răspuns.
Francezii au fost întrebaţi : Dar 'Tran
silvania ? De
Flers a răspuns în mod, evasiv că poate
vom avea, ceva
în Bucovina...

— Telegrame anunţă că în spre Akerman,
după ple-

carea trupelor austriace, populaţiunea,
atacă detaşamentele rămase. La Odessa se pun mitra
liere în cartierele

nesigure. Pretutindeni mare neliniște,
mai ales de când
Austriacii nu lasă decât cu greu
să treacă lumea, în
Ueraina. |
27 Sept. (10 Oet.), — Iaşi. — Sosese pentr
u parastasul
Regelui Carol, la care va lua parte toată
familia: regală.

a
leurs

II

effectits,

En

resume

et surtont

une

ne nous jJetterions pas sur eux. Hors
tmann

garantie

que nous

ajoute que ca va

tr&s mal pour les Tures en Asie
et qu'il se pourrait qu'il fissent la paix,
Mitilineu revient de Iassy. L'En
tente sagite pour que la
Roumanie n'accepte rien. Mais
la dâelaration Reuter, transmise en Moldavie, que lEmntent
e a reconnu ă la Bulgarie la

Dobrogea du Suq jusavw'ă la voie
ferrâe, a beaucoup inquiâte.
St. Aulaire a telegraphi6 de
suite ă Paris, pour savoir sil
peut. dementir

On

et n'a pas

a demand

recu

de râponse.

aux Francais:

<Et la Transylvanie»?

Mr.
aura peut-âtre quelque
chose en Bucovine..
„— Des tâl&grammes annoncent
que du cât6 d'Ackermann,
apres le dâpart des troupes autrichi
ennes, la population attaque les dâtachemeants qui son restâ
s. A Odessa on place des
de Flers

a r&pondu

&vasivement

qu'on

mitrailleuses dans les auartier
s inquiâtants, Grande inquiâtu
de partout, surtout depuis
que les Aurichiens
ne laissent
plus que

tr&s difficilement passer du mond
e en Ukraine.

217. septembre
requiem du Roi

(19 octobre). — Îassy. —
Carob, auquel va assister

Jarrive pour le
toute la famille
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Arion mă pune în curent cu lucrările Antantei: Să nu
primim nimic dela Germania. Agentul cel mai activ este

Mişu, eare nu se mai deslipeşte dela Palat. Cât despre

Rege, ratificare, însă fără grabă.
— Răspunsul era cunoscut: Armistițiul îndoelnie
dacă nu se evacuează mai înainte teritoriile ocupate ale

«Asoeiaţilor», — Regele spera mult că vom: intra în
clauza evacuărei. Nu e de gândit la aceasta, după textul

dat de Lyon. Două alte puncte, foarte vieclene: 1) Guvernul imperial primeşte cele 14 punete ale lui Wilson,

rămânând să se discute numai detaliile? — 2) Guvernul

imperial vorbeşte numai

în numele

autorităţilor consti-

tuite ale Imperiului care au condus războiul ?
—

La

Cameră

|

se pune chestiunea vizitei celor

doi

miniştri ai Antantei lui A. Constantinescu, la închisoare.

Arion răspunde că, în urma explicărilor cerute, a constatat că era un demers personal. excluzând ofieiali-

tatea. «Fiecare e liber să

aibă prietenii ce

adăogat el.

vrea» — a

— Cu Regele vorbese numai de propunerile aduse
dela Bucureşti. «E momentul să alegem politica noastră,
royale. Arion

me

fait part

du

travail de VEntente:

ne rien

aecepter de l'Allemagne. I/agent le plus actif est Mişu, qui
ne dâcolle pas du Palais Royal. Quand au Roi, ratitication.
mais sans se presser.

—

La rponse

est ce qu'on savait:

on n'6vacue pas auparavant

armistice

les territoires

douteuz

occupes

des

si

casso-

ci6s». — Le Roi esp6rait beaucoup que nous entrerions dans

la elause d'evacuation. Il n'y a pas ă y songer d'apres le texte
que donne Lyon. Deux autres points trâs rusâs: 1) Le gouvernement impârial accepte-t-i] les 14 points, restant â disenter les dâtails seulement? 2) Le gonvernement imperial parlet-il au nom seul des autorites constitutes de Empire qui ont

conduit la guerre?
—

A

la

Chambre

on

pose

des deux ministres de PEntente
Constantinescu.

Arion

question

au

sujet

de la visite

ă la prison pour Alexandre

“r&pond, qv'aprăs avoir demand

des ex-

plications, îl a constată que e'&tait une dâmarehe personnelle

"exeluant

Poificialită.

venit», a-t-il ajoută.
|

—"Chez

le Roi

tions rapportâes
Zope

«Chacun

est libre

nous: causons

de :Bucarest,

d'avoir

les amis

quii!

exelusivement.
des proposi-

«C'est

le moment

de

choisir
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spun M. S. Cum în viitor nu vom putea prin situaţia,
noastră geografică, să nu depindem de Europa centrală
,

ne e mai uşor să decidem».— Regele recunoaşte că, situa-

țiunea, geografică ne leagă de centru; că încă dela înce-

putul războiului, aceasta a fost cauza care a condus
guu-

Vernul său a nu primi să intre în Liga de boicot contra
Germaniei ; dar Regele nu-și dă tot; gândul pe faţă.
Discutăm şansele pentru Transilvania şi citim împreună, cele 14 puncte ale lui Wilson ; paragraful
10 e

lămurit;

el stipulează o autonomie pentru

diferitele po-

pulaţii din Austria. Regele crede că se află
ceva, din

care se poate trage o speranţă, «în cele cinci puncte
din-

îmun alt program sau discurs» (2). Regele le caută,
dar
nu găseşte nimic.

(Am, verificat în urmă

discursul

din:

12 Februarie 1918: are două paragrafe care, după
mine,
mai mult confirmă decât infirmă, concluziile
de scos din

art. 10). Propun Regelui să reflecteze asupra tuturor
aces-

tor puncte, asupra cărora îi voi remite un memoriu.
Rege-

le primeşte ; va, relua convorbirea la întoarcerea dela
Bi-

caz, unde vreu să se ducă pentru ziua de naştere
a Prin-

tesei Elisabeta. Regele
notre politique —
nir

nous

cere să se încetineze ratificarea.

dis-ie ă Sa Majestâ. — Comme

ne pounvons

pas,

par

ne pas dâpendre de Europe

notre

situation

dans

Puve-

g6ographigue,

Centrale, i! nous est plus facile

de dâcider». Le Roi reconnatt que la
situation g6ographique
nous relie au centre; que mâme au. d6but
de la guerre elle a
amen6 son gounvernement â ne pas
accepter 'entrer dans la
ligue du boyeotţ contre
PAllemagne ; mais le Roi ne se
livre pas. — Nous diseutous les chanc
es sur la Transylvanie
et nous lisons ensemble les 14 points de Wilso
n; le paragraphe

16 est elair; il stipule une autonomie en faveur des
diferente
populations de Autriche-Hongrie, Le Roi croit. qu'il
y a guelque chose

dont

on

puisse

tirer

un

espoir

«dans

les

cinq

points d'un autre programme ou diseours» (7).
Le Roi les
cherche et ne trouve rien. (Verific depuis: le diseou
rs du 13
fevrier 1918 a deux paragraphes qui, ă mon avis, confi
rment
plutât qu'ils n'infirment la conclusion ă tirer de
article 10
des 14 points Wilson).
— Je propose au Roi de râflechir sur tous ces points
, sur
lesqueis je vais lui remettre un mâmoire 6erit. le Roi
accepte;

il reprendra, conversation ă son retour de Bicaz, oi
i) compte
aller fâter
—

Le

le jour de naissance de la princesse Elisabath.

Roi

demande

qu'on

ralentisse

la

ratificaţion.
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la

Sulina, Antanta anunţă apropiata sosire a vaselor aliaţilor ; cei doi Turci din Comisiune comunică că Turcia va face pace; Austriacii strâng tot şi se pregătese
de plecare.
Instrucţiile mele: ' Suntem țară neutră; toate bastimentele de război au dreptul să acosteze, dând onorurile ; să nu se admită acte contra, suveranităţii naţionale şi la nevoie să se protesteze,

29 Sept. (12 Oct.). -— După dorinţa, lui, văd pe Rege şi
mă scuz că nu i-am adus încă nota mea, fiind ocupat
“toată ziua cu interpelarea lui Victor Miclescu în afa-

cerea. colonelului Stere

şi asasinatul celor patru

evrei

din

Odessa.
Convorbire în care Regele admite că nu mai e speranță pentru Transilvania. Totuşi nimie formal ca exprimare a acestei renunţări ; din potrivă, mai mult apro-

barea, celor ce spun.
Diseutăm

nota germană,

al cărei conţinut

îl curioaş-

te prin generalul Eremia şi eu prin I. Carp : Germanii
28 septembre (11 octobre). —

Depâche

de Calefeteanu:

ă

Sulina TEntente annonce la prochaine arrivâe des bateaux
des alliâs; les deux Tures de la Commission communiquent
que la Turquie fait sa paix.— Les Autrichiens emballent
tout et prennent leurs mesures de d&part.
Mes instruetions: sommes păys neutre; tous les bâtiments
de guerre ont le droit d'aceoster en rendant les honneurs;
ne pas admettre d'actes contre la souverainete nationale et
protester au besoin.

29 septembre (12 octobre). — Je vois sur sa demande le
Roi et m'excuse de n'avoir pas port encore ma note, ayant
6te pris toute la journâe
clescu dans Vaffaire du
quatres juifs d'Odessa.

Conversation
despoir

pour

comme
—
cipe

par

Transylvanie.

Rien

de

de ce renoncement;

formel

nâamoins

acquiseement

plustât

je dis.

Nous

substanece

Mides

dans lagquelle le Roi admet qu'il n'y a plus

la

expression

ă ce que

par Pinterpellation de Victor
colonel Sterea et Passassinat

discutons

la note allemande

par le genâral

Jean

Carp;

Eremia

et dont

les Allemands

dont îl connaît
je connais

acceptent

la

le prin-

d'&vacuer,
5

e

le
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primesc să evacueze teritoriul ocup
at. Dar în ce măsură

şi sub ce formă ? Iată ce nu
se ştie.

30 Sept. (13 Oct), —

Colonelul de Brandenstein îmi
comunică printr'o scrisoare amab
ilă textul notei de răspuns ger

mană. Guvernul german nu num
ai că se îngrijeşte să justifice calitatea, lui de
reprezentant al poporului german, dar primeşte evac
uarea în vederea armistiţiului. EI lasă pe seama prez
identului convocarea unei
comisiuni mixte care să ia în
comun măsurile de evacuare. E foarte categoric,
De observat că Germania vorb
eşte în numele ei şi
în numele Austro-Ungariei.
Niei un cuvânt de 'Tureia.
Nu e deci nici o îndoială asup
ra, defecţiunei Turciei.
— La laşi mare supărare a
Antantei contra Americei, popor de «sales marchands
». Arion a, primit confidenţele lui Barclay, ale
lui Auriti şi în parte ale
lui
St.-Aulaire: să se ferească
de America şi să nu intre
în jocul ei.
Pe sub mână, prin note
în ziarele liberale şi prin
buletine, legaţiunea, franceză
protestează contra, intenţiunilor presup

use ale Antantei de a înapoia
Dobrogea, întreagă României. Nimic ofic
ial, dar lucru pe dedesupt.

terrițoire oecup6. Dans quel
le mesure? sous quelle
forme?
Voilă ce que Pon ne sait
pas.
30 septembre (13 oct.).— Colo
nel de Brandenstein me
munique avec letţre aim
comable le texte de la note
responsive allemande, Le gouvernement
allemand non seulement
prend la

Pas un

mot de la Turquie. Done la
defection de la Turquie ne
fait pas de doute.
.
— A Iassy grande colâre
de l'Entente contre PAmâri
que,
peuple de «sales mareha
nds». Arion a recu les
confidences
de Barelay, d'Auriti

dâfier de PAm$rique

et un 6cho de celles de St,
Aulaire:

et ne pas

se

entrer dans son jeu.
mains, par des notes
En sousdans les journaux lib
âraux et surtuut
par ses pețits bulletins,
Ia l6gation de France
proteste des înfentions de TEntente
de rendre la Dobrogea
entitre ă la Roumanie. Rien d'officiel,
mais travail en sourdi
ne.
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— Arion îmi citeşte două note, lungi, nu prea, fe-

ricite ca formă, şi pe care vrea să le transmită verbal
lui Demblin şi lui Horstmann. O face în numele său şi
al meu «ca plenipotenţiari la tratat». Nu vorbeşte
ca

guverm. Cam subtil ea formă ! Germanilor le pune chestiunea, Dobrogei, Austriacilor chestiunea frontierelor şi
a statutului Românilor.
Preocuparea, lui este să nu părăsească puterea fără
să lase urme de politica, noastră de revendicare.

1/44 Octombre. — "Trimit memoriul meu Regelui.
— Gazetele germane precizează, importanţa răspunsului guvernului. Nu poate să fie vorba decât de eva-

cuarea din Occident ; în Orient guvernele vor aprecia
că retragerea trupelor de ocupaţie ar corespunde cu ridicarea, zăgazelor anarhiei şi revoluţiei, care ar inunda Europa.
— Legaţiunea germană din Sofia şi un general de

grad înalt au sosit Sâmbătă la Bucureşti.
— Sârbii anunţă ocuparea Nişului.
— Trupele austriace părăsese în mare

craina;

se face

o concentrare

mare

număr

în nordul

U-

Basara-

Arion me lit deux notes, longues, peu heureuses comme
torme, que dans la forme verbale il veut remettre a Demblin
et ă Horstmann.
Plânipotentiaires

Il le fait en son nom et au mien
au trait». Il ne parle pas comme

«comme
gouver-

nement. Un peu subtile comme forme! Anx AHemands îl pose

la question de la Dobrogea; aux Autrichiens la question des
frontiăres et du statut des Roumains. Sa preoccupation est de
ne pas qnuitter le pouvoir sans avoir laiss6 traces de notre

politique de revendieations,
1/14 octobre. — J'envoie par auto
—

Les

journaux

allemands

mon

prâcisent

|
au Roi.

mâmoire

la portâe

de

la re-

ponse du gouvernement. Îl ne peut âtre question que de l'&vacuation ă !Ouest; en Orient les gouvernements apprâcieront
que retirer les troupes
d'occupation
6quivaudrait
ă lever

les digues de Panarehie et de la r&volution qui inonderaient
Europe,
— La l&gation d'Allemagne ă Sofia et un gântral de
haut grade sont arrivâs samedi ă Bucarest,
—
—

Les Serbes
Les troupes

Ukraine;

annoncent Poccupation de Niseh,.
autrichiennes quiţtent en grande nombre

îl se fait une

concentration

au

Nord

de la Bes-
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biei, probabil pentru a apăra linia de
retragere Ribniţa-

Ocniţa.
2/15 Octombre. — Sir George Barclay îmi face
la ora.

9 o vizită, sub pretext de a mă, inter
esa, la plângerea Jokeului Davison. De fapt, ca să-mi
declare că telegrama
Reuter e pusă la îndoială şi că Antan
ta, îşi va, ţine, de
sigur, neatins cuvântul daţ României
. Pentru el înapoie--

rea Dobrogei întregi nu face nici o îndoi
ală,
Mă plâng de buletinele poligrafiate
ale legaţiunei
T'ran

ţei, care întreţine
de geaba agitaţiune. El nu ştie:
nimic ; dar. propune să aranjeze acest
lucru, fără a mă
pune

în
că toată
zilor, ca
torilor e

cauză. — Acest fapt îmi arată odată
mai mult,
acțiunea de propagandă e în mâinile
Franceşi în timpul războiului, De altfel band
a agita-.
în plină activitate. Bănuese că aceas
tă activi.

fate a pricinuit telegrama primită
de Brandenstein şi
comunicată în mod; secret colonelulu
i Vasilescu, cum că,
nişte Mace

doneni plătiţi de Antantă trebue să
atenteze:

la viaţa mea.

—
sarabie

După

dorinţa Sa, am văzut la ora 7 pe
Rege,

pour protâger

Ribnita-Ocnita,

vraisemblablement

la ligne de

retraite-

2/15 octobre. — Sir Georges Barc
lay me fait ă 9 h. unevisite sous prâtexte de m'intâre
sser ă la r6clamation que
le
jockey Davison fait contre Luca
Niculescu, Au- fond, pourme dâclarer que Pon met en
doute le telâgramme de Reuter
et que LEntente gardera — sans
doute — intacte sa parole envers
iisre

ne

la Roumanie. Pour lui, le retour
de la Dobrogea, enfait pas de
doute.

Je

me

plains

des bulletins polygraphi€s de la l&gation de Fran
ce, qui entretient inutilement
de Tagitation, 11 les ignore.
Il offre d'arranger cela sans
me:
mettre en cause, Ce traiţ
m'indique une fois de plus
que
toute Paction de propagande
est aux mains des Francais,.
tout comme du temps de la
guerre, Dailleurs, la bande
des.
agit
ateurs

est en

pleine

activită,

Je. suppose que cette. activit
a provoqu le tâlegramme.
requ par Brandenstein et com
muniqu6 secrttement â Vagilescu que des Macâdoniens soud
oyâs par Y'Entente doivent
attenter ă ma vie
— Jai vu sur son dâsir,
ă 7 heures, le Roi rentr6
de:
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întors dela, Bicaz. Regele îmi-spune că a avut toată ziua

-durere. de cap şi că deabea s'a putut gândi la soluţiunile
ce am propus. Și imediat apoi: «0 renunțare mărturisită

la Transilvania, ar fi un:blam pentru toată politica urma-

tă». — Din schimbul nostru de vederi ar rezulta
că forma subsidiară a lui Demblin «politică loială», poate
ar

“conveni. Regele pune chestiunea : Dacă aliaţii tree prin
Bulgaria sau prin Dardanele, ce ne facem ? Cum în“chidem drumul când avem o armată germană pe teritoriul nostru ? — Am să pun chestiunea, zic Regelui,
Şi vom mai câştiga timp. — Regele încântat, îmi pune

încă

această

întrebare:

Dacă

poate întâmpla? — Hu:

nu

ratificăm,

'ce

se

Se va, închide frontiera Mără-

:seşti, se va ocupa Basarabia de Noră, se vor stabili
pe
linia noastră Galaţi-Reni-Ackerman ; se va rechiziţiona
“tot în ţara ocupată şi totul va rămâne pe socoteala
noa-

'stră. — Regele cere să câştigăm timp : fiece ceas poate
“să aducă o schimbare.
— Arion, la rândul său, telegrafiază că ori ce întârziere a ratificărei e considerată ca un act puţin amiBicaz.

Le Roi

de migraine

me

dit quiil a 6t6 toute la journâe

et qu'il a ă peine pu râflechir aux

souftrant

solutions

“propos6es par moi. Mais, de suite: «Une renonc
iation avouse
â

la

Transylvanie,

suivie».

(Je

c'est

un

dois reconnaître

-primer). De notre âchange
*subsidiaire de Demblin;
peut-âtre.

blâme

que

pour

c'est

toute

assez

alli&
que

â ex-

passent parla
devenons-nous :

"comment barrar le chemin quand il Y a
une
mande sur notre territoire? — Je vais poser

au Roi—et

politique

de vues, il râsulterait que la forme
«politique
loyale»
conviendrait

Le Roi pose la question: Si les
“Bulgarie”
ou par
les Dardanelles,
-—- dis-je

la

difficile

ce sera encore

du

temps

armâe allela question

gagnâ.

— Le

“Roi, enchant6, me pose ă son tour cette
question: Si nous
ne ratifions pas, que peut-i] nous arriver? — Moi:
On fer“mera, frontiere Marasesti, on oceupera Nord
Bessarabie, on
sâtablira sur notre ligne Galatz-Reni-Ackerm
ann,
on re-

-quisitionnera, tout dans le pays ocecupe et tout
le train
continue ă nos frais, — Le Roi demande 4 ce que
nous gag-nors du temps, chaque heure pent apporter
son changement.
— Arion, de son cât, telâgraphie que tour retard
de la

ratification

est

considârâ

comme

acte

peu

amical,

mais

îl
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cal, dar spune în telegrama sa că Horstman
n

o primire

pentru

foarte favorabilă notei pe care o

Dobrogea,

graniţa de munte

a făgăduit

anunţăm

şi revizuirea trata-

tului de pace. Demblin e mai greoi.
La, Cameră, Cuza pune o chestiune transforma
tă în
interpelare : O telegramă a, lui St. Aulaire,
îngrijat de
ştirea Reuter şi cerând! guvernului său
o desminţire, a
fost
predată la Vaslui Ja 7 Octombre, dar n'a
plecat decât

la 14. — Arion, în lipsa mea, a crezut că
este o manoperă
a postului Vaslui; postul a dat scuze
suficiente. Cuza
ne-a acuzat de a fi reţinut depeşa ca manev
ră, politică. 'Tonul general al interpelării: noi nu voim
ca Antanta să:
aibă ocazia de a ne reînoi asigurările privi
toare la Dobro-

„ gea— Răspunsul meu ridică, aclamaţiil
e Camerei şi Cuza

amuţeşte. Teza mea: Reuter anunţă conce
darea,

sudului
Dobrogei Bulgariei. Dacă telegrama,
e îndoelnică, nu e
îndoelnic faptul că Bulgarii nu evacuează,
cum au evacuat în Grecia şi Serbia. De altă parte,
nici-o deelaraţieautorizată ; cred oare unii
că dacă mi sar
vechile teritorii, nu aşi spune «săru
t mâna ?»

dit

tr&s

dans

son

telegramme

favorable

brogea,

la

que

ă la note

frontiăre

des

que

Horstmann

nous

montagnes

a

annoncons
eţ la

'garanta

promis

aecueiY

pour

revision

la Do-

du

traite
de paix. Demblin plus refractair
e,
— A la Chambre, Cuza pose
une question devenue in.
terpellation: un telesramme de
St.-Aulaire,
inquiet de la:
nouvelle Reuter eţ demandan
t â son gouvernement un
d6menti, a 6t6 remis ă Vasl
ui le 7 octobre; îl n'est
parti que
le 14. Arion (moi absent) a
ceru ă une manoeuvre du poste
Vaslui; le poste a donn€ des exeu
ses suffisantes. Cuza nous.
a aceusâs d'avoir retenu la dâpâ
che par manoeuvre politique.
Ton gânâral de son interpellati
on: Nous ne voulons pas que:
PEntente aiţ Pocecasion de nous
renouveller ses assuranceg
au sujet de la Dobrogea. Ma repo
nse soulăve les acelamationg.
de la Chambre et Cuza, ne pipe
plus. Ma these: Reuter annonce la concession â la Bulg
arie du Sua Dobrogea. Si
le
tâlegramme est douteux, le
fait que les Bulgares n'Evacue
nt
pas comme ils ont evacu6 terri
toires en Grăce et Serbie, n'est
pas
douteux.

eroit-on que

D'autre

part,

si !Pon me

je ne dirais pas

«je vous

aucune

dâclaration

garantissait, mes

baise la main?»

ancienş

autoris&e:

territoires,,
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limpezită.

TI

Prietenii noştri

3/16 Octombre. — Văd pe Regele un momen
t, spre a-l

felicita pentru ziua naşterii lui Carol. EI «nădăj
dueşte
să aranjeze afacerea».—In aşteptare, ştiu printr'
o serisoare, pe care n'am voit să o primesc, fiindc
ă era, sem-

nată «Zizi, Principesă. de România», — că doamna,
nu

renunţă

la, căsătoria, sa şi că speră un copil.

Despre politică nimic,

afară de faptul

că îi spun

cum că în telegrama, trimisă lui Arion am zis:
«Regele
e tot bine dispus». A fost mulțumit că l-am pus
într'o lu-

mină favorabilă...

— Telegrafiez lui Arion să reguleze chestiunea
petrolului (ca, să câştigăm timp) şi să înceap
ă cercetarea
situaţiunei militare pe care o poate aduce
defecţiunea
Turciei, asupra căreia nu ştim nimic.
Toată ziua schimb de depeşi cu Arion.
Bulgaria

trimite o nouă divizie în Dobrogea
n'au rupt încă cu ei, nu-i împiedică.

şi Germanii,

cari

Cât. despre 'Purcia, e clar că poate dintr'o zi
în alta
să lase drumul liber trupelor Antantei.
Le soiratmosphăre trăs 6elairoie, Nos amist
r&s contents,
3/16 octobre. — Je vois le Roi un instant
pour fâliciter
jour naissance de Carol; il «espere arran
ger laffaire». En

attendant,

je sais par une

lettra que je n'ai pas voulu

enfant.

De

rien si ce n'est que

accepter, parce que signâe «Zizi, princesse
de Roumanie», — que
la dame ne renonce pas ă son mariage et
qu'elle esptre un
—

la politique

je lui dis

que

dans le tetegramme expâdis â Arion jai mis
«Regele tot
bine dispus». Il a 6t6 content que je aie mis
sous un jour
toujours favorable,..
— Je tâl&graphie â Arion de râgler la questi
on du p6-

trole

(pour

gagner

temps)

et d'aborder

Pexamen

de la

situation militaire que peut erâer la dâfection de
la Turquie, sur
laquelle

Toute

nous

ne

savons

la journâe

Bulgarie envoie une
Allemands, qui nonţ

rien.

change

de dâpâches

avee Arion.

nouvelle division en Dobrogea
pas rompu avec elle,
ne Pen

La

et les
empâ-

chent pas; quant ă la Turquie, îl est clair
quelle peut
|ivrer passage d'un jour ă Pautre aux forces
de VEntente.
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Arion strânge din ce în ce mai mult chestiunea
fără să ia vre-o obligaţie, cere să mi se recunoască

şi,
la

pacea generală dreptul la toată Dobrogea şi la munţii
noştri. — Horstmann foarte grăbit şi activ; Demblin
foarte rezervat.

—
Nauen

Aveam
avem

Armistițiul
continua, cu
submarinele
tori în timp

impresia, că nota Wilson era, rea; prin.
textul

răspunsului,

incomplect

transmis.

e respins «cât timp armata germană va
sistemul său neuman». Nota semnalează că
au continuat să scufunde vapoarele de călăce propunea pacea. Sunt de asemenea alu-

ziuni foarte limpezi

la afacerile interne ale Germaniei.

4/tî Oetombre. —

Presa, germană ofensată de tonul

notei

Wilson.

Se

vorbeşte

de

demisia

lui Max

de Ba-

den, de altfel pus într'o situaţie critică prin divulgarea
unei scrisori către Prinţul de Hohenlohe, prin care îşi

bătea, joe, înainte de venirea, lui la putere, de democraţie şi de parlamentarism. Pentru a-l înlocui se vorbeşte

de Scheidemann, dar colonelul Brandenstein, eare ia masa,
Arion, de son câte, serre de plus en plus ia questio
n et, sans
s'engager, demande qu'on nous reconnaisse ă la
pâix gânsrale P&vacuation de toute la Dobrogea et de nos montag
nes.

— Horstmann,

trăs press6

—

et râs

.

râserv6,

On avait le sentiment

vaise; on a par Nauen,
travsmis.
I/armistice
mande continuera seş

allant;

Demblin

que la note Wilson

tres

€tait mau-

le texte de la r&ponse imparfaitement
est repouss6 «tant que Parmâe allepratiques inhumaines». La note sig-

nale que les sous-marins ont continu de couler
des bateaux de passagers- pendant qu'on oftrait la paix.
Ily
a
aussi des allusions tres claires â Ja situation intârieure
de
YAliemagne.

4/17 oetobre. — La presse allemande est outrte
la note Wilson. On parle de la dâmission
de Max

du ton de
de Baden,

mis d'ailleurs en mauvaise posture par la divulga
tion d'une
lettre au, princeA. de Hohenlohe, dans laguelle
il se moquait,
quelques mois avant son arrivâe au pouvoir, de
la democratie
et du parlementarisme. On mettait en avant le nom de
Schei.

demann

pour le remplacer,

mais

le colonel Brandenstein,

qui

:
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la mine eu colonelul Randa, îmi afirmă că cancelarul a

rămas la, postul lui.
.
.
— Un radio englez, deabia descifrabil, vorbeşte de
abdicarea Impăratului şi Dichter trimite lui SaintAu-

laire o telegramă punând printre faptele însemnate
expulzarea Hohenzollernilor.
— Lyon transmite scuzeie

prezeniate

de

Malinof

Antantei. Foarte umilitoare. — Dela Bucureşti mi se
serie că Boris abia, se va, menţine; colonelul v. Masof a

spus-o lui Mircescu.
bolşevizată.

După

acelaş. armata bulgărească e

3/18 Octombre. — Ei am primit copie de pe
răspun-

sul lui Pichon la telegrama Saint-Aulaire. Cum ea
desminte numai telegrama Nauen (2) (era vorba, de Reuter
)
Şi adaogă că chestiunile teritoriale nu vor fi regulat
e
decât la pacea generală. eram curios să ştiu dacă legațiunea va divulga acest radio. Fiind interpelat, am
refuzat să răspund, dar confirmând că cunoşteam
răspunsul. Legaţiunea, a trimis atunci textul la, gazete.

„—

Ziberalii, prin «Mişearea», spun liniştit că acest

avee le colonel Randa dâjeune chez moi, m'affirme
que le
“Chancelier est rest â son poste,
Un radio anglais, ă peine dâchiffrable, parle de Pabdica
tion de PEmpereur et Dichter envoie â St.-Aulairun
e t6l6gramme mettant au nombre des faits importants expuls
ion
des Hohenzollern.
|
Lyon transmet les excuses prâsentâes par Malinofi î
TEntente. Trâs plat. De Bucarest on m'6criţ que
Boris se
maintiendra ă peine; le colonel de Massow l'a dit
ă Mircescu.

D'ailleurs, selon le mâme, Parmâe bulgare est infectâe
de
tolehevisme,
|
.
5/18 octobre. — Fier javais regu copie de la r&ponse de
Pichon au tâlegramme de St.-Aulaire. Comme elle dement
seulement le tâlegramme Nauen (?) (Ul s'agissait de Reuter)

et

reglâes

ajoute

qu'ă

la

que

les

paix

gânârale,

questions

teritoriales

jetais

si la legation divulgerait, “ce Radio,
terpell6, Șai refus6 de r&pondre, mais

je connaissais la râponse: la l6gation

aux

Journaux.

quillement

Les

libârauz,

que cette

râponse

par

curieux

seront

savoir

Stoian m'ayant
en confirmant

inque

a alors donn6 le texte

la. «Mişcarea»,

confirme

ne

de

toutes

disent

nos

tran-

affirma-
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răspuns confirmă toate afirmările noastre, pe când tema
lor era că puterile Antantei ne garantau Dobrogea!
— Arion revine cu impresia că va obţine un răs-

puns îavorabil la notele verbale remise Germanilor şi
Austro-Ungarilor şi că vom trebui să ratificăm, din moment ce ni se recunoaşte dreptul de revizuire.

— Pe frontul occidental retragerea germană se întinde din ce în ce. O parte din Flandra e golită, cu părăsirea oraşelor Lille, Ostende, Roubaix, Douai, Tourcoing. Dezastrul e grozav. Se pare, după spusele lui
Robinson, că toată regiunea minieră Lille e distrusă şi
inundată.

—

Nauen

aduce

vestea

senzaţională

a manifestu-

lui Impăratului Carol, cu data de azi, care prevede un
imperiu austriac
(provincii germane), un Impărat al

Boemiei, un altul al Galiției şi un altul a] Iliriei (slavii la sud).

Polonii

cu regatul Poloniei.

din

Galiţa

apuseană

se pot uni

'Triest oraş al imperiului.

State vor avea în comun
rile străine. Herţegovina

Aceste

Suveranul, apărarea şi afaceşi chestiunea română rămân

tions, alors que leur thâme 6tait que les Puissa
nces de
VIintente nous garantissaient la Dobrogea.
— Arion retourne avec Pimpression qu'il va
obtenir
une reponse favorable aux notes verbales remises aux
Allemands

fier

et

du
—

Sur

en plus
abandon
desastre
que tout
—

aux

moment

Le

Austro-Hongrois,

qw'on

le front

nous

Ouest,

et

que

reconnaît

la retraite

nous

devrons

le droit de
allemande

rati-

râvision.

est de

plus

6tendue, Une partie des Flandres est 6vacue avec
de Lille, Ostende, Roubaix, Douai, 'Toureoing, Le
est terrible. Il paraiît, au dires de Perry Robinson,
la râgion des mines de Lille est an6antie et inondee,
Nauen

apporte

la

nouvelle

sensatiionnelle

nifeste de lEmpereur Karl en date de ce jour, qui

du

ma.

prevoit

un empire autrichien (provinces allemandes), un
empereur
de Boh&me un empereur de Galicie (Galicie orienta
le ukraine) et un empereur d'Illyrie (les Sudes-Slaves),
Les Polonais

de la Galicie

de Pologne.

occidentale

Trieste,

peuvent

ville d'empire

se râunir

au

royaume

(Reichsunmittelbar).

—

Ces Etats auront en commun le Souverain, la
defense et les
relations extârieurs. Herzegovine et la question
roumaine
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deschise, ca consideraţie pentru Ungaria,
Integritatea
teritorială a Ungariei neatinsă, Pent
ru graniţe se numesc comisiuni. Ca bază electorală, alege
rile pentru Dietă.
6/19 Octombre. — Arion a văzut eri pe Rege.
Bse nemulțumit din audienţă: după el Rege
le nu vrea, să ra-

tifice. I-a lăsat 'copie după

notele sale şi după

declarațiunea ce trebuie făcută în cazul! prim
irei condiţiilor
noastre. Regele mulţumit de această decla
raţie. Convin-

gerea lui este că Regele ascultă încă
şi admiră pe Bră-

tianu. O schimbare de guvern pare foart
e probabilă,

Ulise Petrescu, care vine la, mine pentru
înţâia oară,
îmi dă o dovadă curioasă asupra, aprec
ierilor lui Arion.
«Aţi făcut un memoriu pentru Rege». —
Eu: Da.— E]:

Acest memoriu e cunoscut. — Eu : Afară
de Rege şi de

mine nimeni nu are cunoştinţă de el. —
EI: Brătianu şi

Mişu îl cunosc şi l-au discutaţ...
Altă confirmare,

de data aceasta, a politicei regale:

N. Ghica a, văzut pe Stirbey la Marta. Bibescu şi Stirb
egy
ia spus: «Dacă Germanii ne silese să ratificăm,
vom.
ratifica, dar nu trebue nimic primit dela, ei».
restent ouvertes, par gard pour la Hongri
e,
territoriale de la Hongrie
est non atteinţe. Pour

territoriales on nomme des commissions,
clections pour la Diăte,.

Base

I/intâgrite
les limitea

electorale, les

6/19 octobre, — Arion a vu le Roi hier. Il sort
dâfris6

de
son audience, Pour lui, le Roi ne
veut pas ratifier. Il lui
a, laiss€ copie de ses notes et de la
â€claration convenue et
ă faire en cas d'aceeptation de nos condit
ions. Le Roi content de cette dâclaration. Sa conviction
est que le Roi âcoute
encore et admire Bratianu.
Un changemenţ de gouvernement paraît trâs probable, Ulysse Petrescu,
qui vient chez

moi

pour

la

premitre

fois

de

sa

curieuse des apprâciations d'Arion:
moire pour le Roi». — Moi: Oui, —
moire. — Moi: Sauf le Roi et moi,
sance.— Lui: Bratianu et Mişu le

vie,

apporte

une

preuve

«Vous avez fait un mâLui: On connaît ce mâpersonne n'en a connaisconnaissent et ont dis-

— Autre confirmation, cette fois-ci de la
politique royale:
Nicu Ghika a vu Stirbey chez Marthe
Bibescu, ef, Stirbey lui
a dit: «Si les Allemands nous obligent
ă ratifier, nous ratifierons, mais îl ne fauţ rien accepter
d'eux>.
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— 1. Carp telegrafiază lui Arion: «Nici un răspuns la nota noastră, dar dacă Germania ne va fi fa
vorabilă,

Austria, se va lăsa, greu:

ea opune

multă

re-

zistenţă» — Austria ar fi primit de două zile dela Wil-

son un răspuns foarte favorabil;
Horstmann nu ştie
nimic, dar aceasta nu ar mira, dat fiind încercările An-

tantei de a deslipi Austria de Germania,
Bulgarii concentrează forţe în sudul Dobrogei.

—Matilineu, prin Franasovici, are veşti dela Averescu care a părăsit azi dimineaţă Iaşul. Sa
discutat

mult în comitetul lui nevoia. de a se apropia de vre-un

alt

partid.

Au

vorbit

cu

conservatorii

disidenţi,

ostili

lui Brătianu, dar Mişu Cantacuzino şi-a schimbat deo-

dată părerea. Averescu a primit mandatul să trateze
cum şi cu cine va voi. A ajuns să dorească un contact
cu mine, recunoscând totuşi că nu puteam să fae primul

pas. A dat ideia unei vizite a lui

Mitilineu la

Piatra,

unde ar putea uşor să se întâlnească.
Meissner este pentru; foarte ostil conservatorilor
—

Jean

Carp

tâlegraphie

ă

Arion:

aucune

râponse

&

notre note, mais

si PAllemagne

triche-Hongrie
de resistance».

fera tirer Poreille: «Elle oppose beaucoup
I'Autriche aurait recu depuis deux jours

se
—

nous

sera favorabile, PAu-

de Wilson une r&ponse trăs favorable; Horsimann n'en
sait
rien, mais cela ne l'6tonnerait pas, âtant donn€ les essais
que
toute
VEntente
fait de s6parer
Autriche-Hongrie
de
TAllemagne.
Les Bulgares concentrent de grandes forces dans
le
Sud de la Dobrogea.
—

Mitilineu,

par Franasoviei,

a des

nouvelles

d'Avesesor

qui a quittă ce matin Iassy. Dans son comită on a longuement
disente

la nâcessit6

de se rapprocher

de quelque

autre

parti.

Ils ont causâ avec les conservateurs dissidents,
qui s'6taienţ
imontr6s hostiles ă Bratianu, mais Michel Cantacu
zâne a subitement

tourne casaque,

Averescu

a regu

mandat

de traiter

comme et avec qui il Pentendrait. — I] esţ arrivâ
ă, souhaiter

un contact avec moi, tout
vais pas faire le premier

de Mitilineu
<ontrer.

â Piatra,

Meissner

est

en reconnaissant que
pas.
Il a suggâr6

je ne pouune
visite

od ils pourraient facilement, se ren-

pour;

tres

hostile

au

conservateurs
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Dobrescu, Lascar

Antoniu.

Dar:

cel mai înflăcărat este Arion: el vede în aceasta o apăra-re bună

contra manevrelor

Regelui. Plecând, a insistat.

mult ca, să nu pierd timp.
1/20 Octombre. — Un radio din Carnarvon conţine:
«O telegramă din Viena către «Vossische Zeitung» spune:
că răspunsul lui Wilson dat Austriei e mai moale ca ton.

şi ca, formă decât nota, către Germania. Punctul cel mai
greu. este cererea, prezidentului privitoare la relaţiunile:

Austriei cu Germania; se afirmă că el cere ruperea le-

găturilor între ambele ţări». Este confirmarea

raportu-.

lui lui Carp de ieri.

— Arion a primit vizita lui Mişu, care i-a spus:
din nou să nu primească nimic
şi care mai
ales a,
încereat să-l puie în gardă contra ori cărei înţelegeri cu
Averescu, om periculos şi care nelinişteşte
pe Rege.
Mişu cunoaşte toate rapoartele noastre către Rege; ştia

chiar că Regele a refuzat un decret privitor la I. Filiti.
— Regele îmi telegrafiază cifrat: «Nu

vedere hotărârea ce vam
dissidents.
ardent

gances
je ne

Dobrescu,

est Arion:

du Roi. En
perde

pas de

17/20 octobre.

—

Lascar
il y

voit

Antoniu,
une

partant,

bonne

idem.

Mais

parade

îl a beaucoup

temps.

Un

pierdeţi din

comunicat de a nu proceda
le

aux

insiste

plus
mani-

pour

que:

!

radio:

de

Carnarvon.

contient:

«Un

tâlegramme de Vienne îi la «Vossische Zeitung» dit que la.
reponse du prâsident Wilson ă PAutriche est plus douce de:
ton et de forme que sa note ă YAllemagne, Le point le plus
diffieile est la demande du president par rapport aux râla-

tions de l'Autriche-Hongrie

avec PAllemagne; on affirme que

le prâsident demande la dissolution de ces liens
entre
les
deux pays. — C'est la confirmation du rapport Jean Carp:
d'hier,

ne

— Arion a eu la visite de Mişu, qui lui a prâehă toujours.
rien accepter et qui surtout a essay6 de le mettre en

garde

contre

tout

pacte

avec

Averescu,

homme

dangeureux

et qui inquiete le Roi. Mişu connaît tous nos rapporis au
Roi; îl savait mâme que le Roi a refus6 deux fois le dâcret
concernant Jean Filiti!
—.Le Roi me tâlegraphie en .chiffre: «Nu perdeţi din
vedere hotărârea ce v'am comunicaţ de a nu proceda la.

'78

NOTE

POLITICE

—

1918

la vre-o schimbare a tratatului dela Bucu
reşti şi a

ține în curent

mereu

cu discuţiile

ce aveţi

mă

relativ

la
condiţiile de ratificare care trebue să copr
indă punctele
despre care am convenit la ulțima noas
tră întâlnire aci.

— Ferdinand».
Comunic
cureşti.

telegrama,

|

lui Arion,

care pleacă

la Bu-

8/21 Octombre.—-Manitestele Impăratului Carol
: sunt
deosebite de ceia ce transmisese Nauen.
Nici una din
preciziunile anunţate. «Austria va deveni conf
orm voin-

ţei popoarelor un Stat federal. Fiecare
neam

va forma

pe pământul ce ocupă un Stat separat. Nu
se împiedică
în nici un mod unirea teritoriilor poloneze
ale Austriei

cu Statul

independenţ

polonez»... Această nouă

organi-

zare, prin care integritatea țărilor Coroanei
Ungariei nu
va fi de loc atinsă, va garanta, independenţa
, fiecărui

Stat naţional». Contrastul cu Românii
este izbitor,
— Radio din Lyon dă părerea presei
franceze asu-

pra răspunsului lui Wilson

Austriei.

Presa

e

aspră

pentru Austria şi este încântată de notă,
în timp
Austria e şi ea foarte muiţumită. Care
e misterul?

ce

vre'o schimbare a tratatului de la Bucur
ești, şi a mă ţine
în curent mereu cu discuţiile ce aveţi
relativ xa condiţiile

de

ratificare,

care

trebue

să: enpriudă

punctele

despr

e care
am convenit la ultima, noastră întâlnire
aci». (ss) Ferdinand.
Je communique ce telegramme ă Arion,
qui part pour
Bucarest,
8/21 octobre. — Ies manifestes de !Empe
reur Kar] sont
difier
ents

de

ce

que

Nauen

avait

transmis.

Aucune

des prâcisions qu'on avait annoness. «Austria
va deveni, conform
voinţei popoarelor, un Stat federal;
fiecare neam va forma
pe pământul ce ocupă un Stat separat.
Nu se împiedică în
nici un mod unirea teritoriilor poloneze
ale Austriei cu Statul
independent polonez... Această nouă
organizaţie, prin care
integritatea ţărilor Coroanei Ungariei
nu va fi de loc atinsă,
va
garanta

traste

avec

independenţa

les Roumains

— Le Radio

de Lyon

fiecărui

Stat

est frappant,
donne

naţional».—

les commentaires

Le

de la.

con-

presse
francaise sur la r&ponse de Wilson 4
PAutriche. La presse
franeaise est dure pour l'Autriche
et se monţre enchantâe de
la note, tandis que PAutriche est
aussi trâs satisfaite du tor
de cette r&ponse, Quel est le mystâ
re?
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— Am cu Arion o comunicaţie prin
Hugues.. Li
reamintesc, în afară de chestiunile tratate de
Antipa, să
nu uite fixarea datei de încetarea ocupaţiune
i ; libera-

rea capitalei şi bugetul ocupaţiei, pe iângă chestiunea
politică. Antipa a cerut mai ales regularea
traficu-

lui pe Dunăre şi deducerea plăţei recoltei 1918
şi a animaielor rechiziţionate asupra cireuiaţiunei
Băncei Geterale. Arion îmi comunică că ațmosfera la
Bucureşti
e foarte încărcată şi că se spune că aliaţii sunt aproa
pe
de Isaccea şi de Rusciuc,
— Primim Nauen cu răspunsul lui Wilson către
Austria. După mine se împacă foarte bine cu
proclamaţiile
Impăratului şi deci e favorabil păcei. (Ele
sunt dela 18
Octb., iar nota Wilson a trebuit să soseas
că la 19 sau
20). Statele-Unite spun
că recunoscând
Cehoslovacia,
ca beligerant, deci ca Stat independent, «prez
identul nu
mai e liber să recunoască simpla, auton
omie
ca bază

pentru pace...» Iiste ceia ce Impăratul

a făcut,

dacă

într'adevăr, cum era prima, versiune, creiaz
ă un Stat al
— J'ai avec Arion une communicat
ion par Hughes;
lui rappele, en dehors des questions
traittes par Antipa,
ne pas oublier la fixation de la, cessat
ion de 'oecupation,
liberation de la Capitale e4 le budget de Poceu
pation, outre
question politique. Antipa a demand
surtout le răglement

trafie sur Danube,
1918 et des

la dâfaleation

animaux

du paiement

requisitionnâs

je
de
la
la
du

de la râcolte

sur la cireulațion

de

Ja
Banque Gân&rale, le pâtrole, — II me fait savoir
par Don
que l'atmosphtre de Bucarest est tr&s charg
âe et que Pon dit
les alli6s tout prăs ă Isaccea et de Rusciuc.
—

On

recoit

le Nauen

TAutriche-Hongrie.
les proclamations

â la paix.

contenant

la, r&ponse

de YEmpereur

(Celles-ci sont

et par

consequent

Les

Etats-Unis
comme

ă

disent

favorable

du 18 octobre et la note Wilson

di arriver le 19 ou le 20, — les tâlEgrammes
vaques

de Wilson

Elle est ă mon sens tr&s conciliable avee

qu'ayant

belligrants,

done

râconnu
comme

a

ont pu se croiser),

les

'Tehâeho-Slo-

Etat

indâpendant,

«le prâsident ne dispose plus de sa libert€ de reconnaîtr
e !a
simple autonomie comme base pour la paix».
C'est ce que
lEmpereur a fait si râellement — comme 6tait la premi
ere

version

—

îl cre

un

Empire

de Boh&me.

Il ne

peut

ă mon
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Boemiei. Nu văd în aceasta nimie care să
înpiedice pacea cu Austria.
|
Răspunsul Germaniei e împăeiuitor. Ea încep
e prin

a declara că «primind propunerea pentru
evacuarea teritoriilor ocupate, a luat ca punct de pleca
re faptul că
procedura acestei evacuări şi condiţiunile
armistiţiului

trebuie lăsate pe seama consiliilor militare şi
să aibă de.
bază raportul actual al forţelor pe front. Prezi
dentul
poate provoca examinarea, detaliilor». — Nota
Justifică
distrugerile ce a fost silit să facă pentru acope
rirea, retragerii şi scuză atacurile submarinelor care
n'au avut

timp să primească ordinele.
9/22 Octombre. — Situaţiunea, militară la, vest : "Toată,
coasta Flandrei e liberată şi Germanii au părăs
it Zeebrugge, baza operaţiei submarine. Presa germ
ană explică această părăsire prin faptul că această bază
era
de mult micşorată prin atacurile continue ale
flotei engleze. Orient: Aliaţii sunt în faţa Vidinului, care
ar fi

chiar ocupat, şi nu sunt decât la o mică
distanţă
de
Belgrad. Pe Morava, ajunşi la Crugevatz,
unde au luat

contact cu Germanii.

sens y avoir lă quelquă

chose

commence

«qu'en

qui empâche

la paix

avee

I'Autriche-Hongrie,
,
— La r&ponse de P'Allemagne est conciliante,
I/Allemagne
par

<&vacuation
«depart

dâclarer

des territoires

que la procădure

aceeptant

la proposition

occupâs, a pris comme

pour

point de

de cette 6vacuation et les condit

ions,
«de larmistice doivent âtre laisstes ă
la, charge des conseiis
«militaires et avoir pour base le rappo
rt actuel des forces
«sur le front. C'est am prâsident de provo
quer lexamen des
«dâtails».
La note justifie les destructions qu'on est
obligt de faire

pour

couvrir

la retraite

et excuse

les attaques

des

sous-ma-

rins qui n'ont pu ă temps recevoir les
ordres,
9/22 octobre, — La situation militaire:
Ouest:
'Toute la
câte de Flandres est libârce et les Allemands
ont abandonnâ

Zeebrugge

qui

6tait

la

base

des

opârations

sous-marin

s. La
presse allemande colore cet abandon en all6g
uant que, grâce
aux

attaques continuelles des flottes, cette
base 6tait depuis
longtemps diminue. Orienţ: Les allics sont
devant Vidin qui,
selon

Lyon,

est mâme

occupăeţ ne

se trouvent

aw'a

courte
distance de Belgrade. Sur la Morava, on est
arrivâ â Kroujevatz, oă le contact est pris avec les
Allemands,
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Un aviator francez,
It. Noâl, a sosit azi dimiofiţerul român Beroniade i-a dat, pur şi sim-

plu. un automobil cu care

ceză, în loc să-l conducă

sa dus la legaţiunea fran-

la Statul-Major! Iată cum se

face serviciul. Aviatorul, pe care lam
primit
după
prânz, mi-a, declarat că adusese un plic pentru ministru.
Foarte entuziast: Nu se va face pace înainte de a îngenunchia pe Germani, cari
au violat neutralitatea.

Olandei, retrăgându-se prin teritoriul ei.

Intro

lună

toată armata
va fi la Dunăre, 15 divizii franceze, 5
engleze, 7: greceşti, 6 sârbeşti care vor deveni 10, plus
Ttalieni. Dedeagaci e ocupat ; în acest moment Adrianopol trebuie să fie şi el ocupat. Burgas şi Varna, de ase-

meni. Vă vom scăpa, nu aveţi de cât să staţi liniştiţi. Ai

noştri vor o Bulgarie tare, care va merge până la Rodosto—Noăl îmi cere aparatul pentru ca să poată pleca.

— Depeşă lungă dela Arion: Germanii nau răspuns,
dar făgăduiese... Austriacii nu vor nimic. Tot mereu pun

înainte pretextul cunoscut că Regele tot nu va semna şi
— Un aviateur
Vofficier 'roumain,
une auto et il s'est
le faire conduire ă

service. I/aviateur,

francais, le It. Noăl, est arrivâ ce matin;
Beroniade, lui a tout simplement donnâ
rendu ă la l&gation franeaise au lieu de
VEtat-Major!.
Voilă comment se fait
le

que Jai

recu

ă 3% h.,

m'a dâclar6

guiil

avait apport un pli pour le ministre, Trâs enthousiaste, on
ne fera pas la paix avant d'avoir mis ă genvux les Allemands qui viennent de violer la neutralits de la Hollande en
se retirant ă travers son
territoire.
Dans un mois, toute

Varmâe sera sur le Danube: 15 divisions francaises, 5 an-,
glaises, 7 grecques, 6 serbes qui deviennent 10, plus Italiens.
Dedeagateh est occupe. «Andrinople doit âtre aussi oceupâ ă
Yheure qu'il esty. — Bourgas et Varna sont occupâs. — Nous
vous dâlivrons et vous n'avez qu'ă rester tranquilles. Nous
voulons une Bulgarie forte; elle ira jusqu'ă Rodosto. — Noăl
me demande son appareil pour partir,

—

Longue

r&pondu,

mais

dâpâehe

d'Arion.

promettent...

Les

Les Allemands
Autrichiens

ne

n'ont pas

veulent

rien.

Tout le temps ils mettent en avant le prâtexte connu que le
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că vom mobiliza. Am trimis un răspuns
în alb pentru a

tăia scurt,

10/23 Octombre.—Conferinţă cu Christes
cu şi Gorski.
Cer să se pedepsească ofiţerul vinovat
de neglijenţa de

ieri; Gorski

îmi spune că pedeapsa

va fi mări

tă de ministru. Amândoi sunt de părere că treb
ue înapoiat aparatul şi Noăl lăsat să plece. Se va spune
că a aterizat din

lipsă de benzină, după ce sa rătăc
it, şi se va face o cercetare în acest sens.

Trimit pe Vasilescu să ducă această
deciziune lui
Saint-Aulaire şi să-i spue că acea
sta nu creiază un
precedent.
In

acelaşi timp

va pune

sub protecţi

unea
franceză cei 600 prizonieri români pe
cari Germanii i-au
lăsat Bulgarilor, după informaţiunile
pe care mi le transmite Arion.
—Am telegrafiat lui Arion că regretam
vecinicile bănuieli
ale Centralilor,

care otrăvese

orice

trata

tive; îi
reamintese liniile prin care Regele vorb
eşte la 20 Oct. de
ratificarea condiţionatţă de două
chestiuni preliminare,
Roi ne signera tout de mâme pas
ef. que nous mobiliserons.
J'ai envoyă une râponse en
blanc pour couper court,

10/23 octobre. —

Conf

ârence avee Christescu et Gorsky.
Je demande qw'on punisse Voff
icier coupable de la nâygligeance d'hier; Gorski dit que
la peine sera agravâe par le
ministre. Les deux gânâraux
sont d'avis qu'il fauţ rendre
lappareil et faire partir No8l.
On allâguera qu'il a atterri
faute de benzine apres s'âtre
6gar6;
on procâdera
ă une
constatation de
ce genre,

J'envoie Vasilescu porter cette
dâeision â St. Aulaire
et lui dire que cela ne or6e pas
un prâcâdent.
En mâme temps i] mettra sous
la proteetion francaise
les 600 prisonnierg roumains
que les Allemands onţ abandonn6s aux Bulgares selon
les informations que me trans
met Arion.

— dJ'ai tâlâgrafi6 Arion que je regr
ettais

soupcons

des

Centraux

qui

empoisonnent

les

6ternels

toutes

negocia.
tions; je lui rappelle les ligne
s par lesquelles le Roi parle
le
7/20 octobre de ratifica

tions

prâliminaireg,

tion subordonnte â deux
simples ques-

en grande

partie

aplanies

dâjă

et je de-
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şi 'cer vederi mai. largi

din partea Germanilor şi Austriacilor.
— Vizită neanunţată a lui Randa. Colonelui a fost
la Bucureşti şi telegramele lui Arion prezintă. informa-

pile date de el ca determinante
austriace.

Or,

colonelul,

ale formulei pesimiste

foarte

liniştit, spune

că e în-

cântat de primirea Regelui, că desigur ca. militar n'a puiut vorbi politică şi că au vorbit de viitor. Ştie că. Viena
ma răspuns încă cererei noastre, dar «sau săturat de
această notă (Wilson) şi de altfel pacea se face cu si-

guranţă». Cred că notele îngrijitoare ce i se atribue sunt
un pretext pentru ca Demblin să poată face pe supăratul.

— Arion anunţă că Burian şi Wekerle pretind mevreu că Regele nu va semna şi că e degeaba să se facă o
declaraţie care nu duce la nimic.

11/24 Octombre. — Regele se întoarce la 8 jum. dimi-

neaţa. Mă duc la gară, mai ales ca să: mă seuz dacă voi

lipsi în cursul zilei.
— Discursul cancelarului Max de Baden.. Foarte
semnificativ. Ca reformă interioară se introduce parlamande qu'on ait du câte allemand et autrichien des vues
plus larges.
— Visite inopin6e de Ranăa. Le colonel a stă a Bucarest

et les t6l&grammes

du

ayant

determin6-la

formule

pessimiste

Or, le colonel, trâs placide,se dit enchant

autrichienne.
Paecueil

Roi,

que

comme

n6cessairement,

militaire,

pu 'parler politique; qwon a caus6 de Vavenir. Il
Vienne n'a pas encore r&pondu ă notre demande,
ont par-dessus la tâte de cette note (note Wilson),
leurs la paix se fait pour sâr». — Je crois que les
quistantes qwon lui attribue sont un prâtexzte pour
blin puisse faire le fâchâ.
et Weckerla

que

Burian

prâtendre

que

le Roi

ne

signera

pas

faire

dâclaration

ne

menant

ă

—

Arion
une

don-

d'Arion prâsentent les informations

comme

lui

par

n6es

informe

de

îl p'a

sait que
mais «ils
et d'ailnotes inque Dem-

continuent

de

et qu'il est inutile de

rien.

11/24 octobre. — Le Roi rentre ă 8% h. matin. Je vais
m'excuser si dans la journte je
ă la gare, surtout pour
ro'absente.

— Discours du chancelier Max de Baden. Trâs significatif. Comme râforme intârieure, c'est le parlementarisme
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rămâne

deputaţi

după.

numirea, lor şi parlamentarii putând repre
zenta pe can--

celar. Ca, politică externă, a vonbiţ, de pacea,
dreptului şi
de pacea, forţei. Recunoaşte că lupta dintre
ambele idei
nu e încă hotărâtă.

«Liga popoarelor nu se poate reali--

za dacă popoarele nu se silesc să se stăpâ
nească. Reali--

zarea

unei

comunităţi

de drept

cere

renunțarea

la o-

parte din independenţa indispensabilă, care
până azi a
fost semnul suveranităţei». Tonul general
admite oare-.
cum recunoașterea înfrângerei.
— Căderea lui Wekerle sa întâmplat ieri.
Dărilede seamă vorbesc de tn incidenţ violent
cu contele Karoly, reprezentantul politicei engleze.
— La Fiume ciocnire între regimentele
cehoslovace.
şi regimentele ungare, Rauda îm: “pusese
privitor la aceasta că pentru Jugoslavi nu e nimic de
temut : Croaţii
sut cei mai credincioşi supuşi ai Împă
ratului, dar în
ce priveşte pe Cehi trebuie tratat cu ei,
—

Arion

depeşează:

«Puteţi

acorda

corespondenţ

ă
cifrată lui Wopicka; Berlin o admite
pentru scurt timp
qui
leur

Ss'introduit,

les

nomination

ministres

eţ des

le chancelier.

Comme

paix

et de

du

droit

politique

la paix

lutte entre les: deux ides
des

pas

peuples

ne

peut

de se maftriser.

pouvant

se

La

rester

parlementaires
de

dâputes

pouvani,

extârieure,
la force.

apres:

reprâsenter:

il a parl6

I] reconnaît

de

la

que

la

n'est pas encore dâcidâe, «La
ligue-

r6aliser

si les

râalisation

peuples

d'une

ne

s'efforcent;

communaut

du
droit exige du renoncement â
une partie de l'indâpendaneceindispensable, qui jusawă ce jour
a 6&t6 le signe de la sou-

verainete».

Le

ton

gânâral

naissance de la dâfaite.

admet

pour

ainsi

dire

la

recon-

_— Chute de Weckerle. Elle s'est
produite hier, Les comptes-rendus

parlent d'un incident violent avec

le comte Ka-.
roly, „le reprâsentant de la polit
ique anglaise.
— A Fiume choe entre r6giment
s tehâcho-slovaques et
r6giments hongrois. A ce sujet
Randa m'avait dit que. pour
les Yougo-Slaves i] n'y avait
rien ă redouter, les Croates.
sent les plus fidăles sujets
de /Empereur,
mais pour les
'Teheques, il faudra traiter
avec eux.
— D&pâehe d'Arion: «Pouvez
accorder
correspondanee
chiftree Wopicka; Berlin Vadm
et pour une courte durâe
et

şi Horstmann
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poate

comunica ,lui

Lansing că Germania are toată bunavoinţa faţă de România,

în ce priveşte Dobrogea».

12/25 Octombre. — Văd pe Rege. Audienţă lungă fără
nimic mai însemnat. Il pun în curent cu ultimele veşti de-

la Arion. Formula Regelui: Trebue să fucem aşa în cât
:să rămânem prieteni cu Germania. fără să provocăm întru
nimic nemulţumirea aliaţilor. Asupra ratificărei, pe care
o repun din nou pe tapet, nici o hotărâre contra. Dorinţa de a nu ne grăbi: «acum încep greutăţile». Ar trebui

mai ales să reluăm legăturile cu străinătatea şi să ştim
.ce se petrece la Viena. Asupra chestiunei Transilvaniei,
-cu dreptate, n'am cerut pentru ei drepturi (primul proeet
Arion), fiindcă aceasta ar fi însemnat că renunţăm să
avem acea ţară. — Nici o vorbă de politică internă. —
„Asupra fiului său e în curent, prin generalul Schina, de
“tot ce se ţese în familie;
a aflat că tânăra doamnă a
-cântat în anume cercuri la Budapesta şi că ofiţerii aus-

triaci şi-au permis libertăţi cu ea. Ea a fost pe lângă Carol, prea calm după părerea M. S., «une simple allumeuHorstmann

dit

que

-gque YAllemagne
;en

ce qui

regarde

Wopicka

peut

communiquer

volont6 envers

a toute bonne

a

Lansing

la Roumanie

la Dobrogea».

12/25 octobre. — Je vois le Roi.
“rien d'incisif, Je le mets au courant

Longue audience avec
des deaniers t6l6gram-

mes d'Arion, Formule du Roi: Il faut agir de facon ă rester
amis avec PAllemagne, sans en rien provoquer le. mâcon-

4«ment des alliâs. Sur la ratification — sujet que Jai remis
-sur le tapis — aucune dâcision contre ; desire de ne pas se
difficultâs».
les
“hâter; «c'est maintenant que commencent
Letran— Il faudrait surtout reprendre nos rapports avee

„ger et savoir ce qui se passe

ă Vienne.

Sur la question

de

demanaâ
navons pas
la Transylvanie, avec raison nous
pour eux des droits (premier projet Arion), parce que cela
:aurait voulu. dire que nous renongons ă avoir ce pays, Pas

un mot de politique interieure.

Sur son Fils, îl est au cou-

rant par le gânâral Skina de toui ce qui se trame dans la
a
ă Budapest,
famille; îl a appris que la jeune personne,
chante dans certaines cercles et que les jeunes officiers au“trichiens se sont permis des... Bile a 6t6 aupres de Carol —
“drop tauperant au gr€ de Sa Majest6 — une «simple allu-
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se». (E bine de ştiut până la ce punct se poate deveni
burghez în anume împrejurări...). Cu Randa nici o convorbire politică: «Pam întrebat dacă în Ucraina trupele
nu erau contaminate». — Randa : Câtuşi de puţin. Diseiplină perfectă. — Regele: Sunteţi sigur ?... Randa:
Sunt de prea puţin timp aiei.
— Rspunsul prezidentului e teribil. El pune de-a
dreptul chestiunea dinastică, Incepe prin a declara că

singurul armistițiu ce poate propune

este acela care ar

face imposibilă reluarea ostilităţilor din partea Germanilor... Că poporul german m'are nici un mijloc
să ordo-

ne autorităţilor militare ca să se supuie; că putere
a Re-

gelui Prusiei de a controla politica Imperiului e întreagă ; că militarismul suveran e încă în mâinile celor
cari

au fost stăpânii

Germaniei.

Nota

lui Wilson

conchide

că dacă este perspectiva de a se face pace cu stăpânii militari şi cu autoritatea

monarhică, sau de a-i avea

mai

târziu, încă în faţă. — atunci Germania n'are
pace de
cerut; trebue să se predea cu totul !
— Mitihineu a văzut ieri pe Averescu. In fond,
gene-.
meuse».

(Il est bon de connaftre ă quel point
on pent

tronpes

ne

devenir
bourgeois en certaines ciroonstances...).
Avee Randa aucune
conversation politique, «Je lui ai dema
nd si en Ukraine les
s'6taient

pas

contaminâes».,

—

Randa:

En

rien,
discipline parfaite. — Le Roi: «Etes-vous
bien sfr?».. —
Randa: Je suis depuis trop peu de temps
ici...
— La râponse du president est terrib
le. Elle pose nette-

ment

la question

dynastique.

le seul armistice
drait

impossible

lemapds...
aux

Roi

autoritâs
qu'un

la

Le peuple

de Prusse

tiere;

qu'il

puisse

reprise

des

allemand

militaires

de

de contrâler

militarisme

se

que

si Pon

proposer

par

est

hostilitâs

dâclarer

celui

qui

de la part

n'a aucun

moyen

soumettre;

que

souverain

est

encora

de PAllemagne.

a la perspective

que

ren-

des

Al-

d'ordonner
la-foree

la politique de YEmpire

de ceux qui ont 6lâ les maîtres

conelue

Il commence

aux

mains

— La

de faire la paix

du

est en-

avec

note

les:
maîtres militaires et Pautorit& monar
ehique ou de se trouver plus tard encore en face d'eux,
alors PAllemagne n'a pas:
de paix â demander; îl faut
qw'elle se livre.
|
— Mitilineu a vu hier Averescu.
En substance, le gân6-
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toată lumea contra lui Bră-

tianu, dar o colaborare înainte de pace cu conservatorii
ar putea să-l strice cu Antanta. Ar voi să-i dau siguranţa,
că Saint-Aulaire nu sar opune la ori ce combinaţie cu
Marghiloman. El crede că ziua lui va veni, ete. In ori ce

caz, el arată o cale pentru a ajunge să vorbească cu mine. In aşteptare ar cam vrea să se înţeleagă şi cu Take
Ionescu şi mă roagă să uşurez lui C. Davila o călătorie

în Elveţia şi Paris. Mitilineu obiectează că Take, ca prezident de consiliu, e un pericol. E de acord cu formula
lui Mitilineu: Take unul din plenipotenţiarii păcei; nimie

mai mult. Şi în acest timp Arion îmi telegrafiază nerăbdarea Germanilor de a avea, o concentrare cu Averescu.
„— Pe Dunăre împuşcături la Vidin şi Lom-Palanea,

la Calafat armata, germană
vigaţiepe Dunăre a încetat.
— Germanii au dat 24
şi Statului-Major bulgar. ca
Mircescu spune că Popow a
feotele sale personale

a început focul. Orice nade ore colonelului Popow
să părăsească Bucureştii.
cerut 14 vagoane pentru €-

şi că ofiţerii germani

strigau că,

e un scandal: «Cât a trebuit să fure !>.
ral veut runir tout le monde contre Bratianu, mais une collaboration avant la paix avec les conservatenrs pourrait le
brouijler avec VEntente ; îl voudrait que je lui apporte la
certitude que St.-Aulaire ne mettrait pas un veto ă toute
combinaison avec Marghiloman. Il croit que son jour viendra, ete. Dans tous los cas, îl indique une voie pour arriver

ă causer avee moi. En attendant, îl aimeraiţ bien lier partie
avec Take Ionesen aussi et me demande de faciliter â Cita
Davila

un voyage

en

Suisse

et Paris.

Mitilineu

Taks president de conseil est un danger; il
formule Mitilineu : Take
rien de plus.

des

un

des

objecte

se rallie

pl6nipotentiaires

de

que

ă

la

paiz;

Et pendant ce temps Arion me tâlâzraphie Pimpatience
Allemands davoir une concentration avec Averescu...
— Sur le Danube on sest canarde ă Vidin et ă Lompa-

lanka; ă Calafat c'est larmâe allemande qui
a
le fen. Toute navigation sur le Danube a cessâ.

commencâ

Les Allemands ont donnâ 48 heures au colonel Popow et
â VEtat-Major bulgare pour quitter Bucarest. Mirceseu dit
que Popow a demand 14 wagons pour ses effets personnels
et que les officiers allemands criaient au seandale: «faut-il
qui'il ait vol6!»
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de Saint-Aulaire, căruia

i-am comunicaţ
"ultimele detalii asupra, celor 600
prizioneri români lăsaţi
în Bulgaria de Germani, îmi seri
e spunându-mi că a telegrafiat îndată generalului F'ra
nchet W'Esperay. Parcă ar fi o ironie la: stârşitul bile
tului său ; Nu-i dau nici
o importanţă şi faa să, depună
la, el o cartă de mulţumire
;

.

— Wopicka vine să mă, vadă,
neprimind ca să mă
duc la el. Prietenos, familiar,
declarând că este un prie-

ten al României şi prieten al meu,
— dar în

cursul vorbirei declară că America e şi prie
tenă a Bulgariei. Ca şi

aviatorul Nol: Toată lumea, vrea
atunci Dobrogea noastră ? — Din
fac o deosebire între el şi ceilalţi
grafieze că cerem ca, America
să

care

asupra

binele
partea
aliaţi.
dea o

soartei

Bulgariei; şi
mea îi spun că
Il rog să teleindicație oare-

ce rezervă Româniloi din 'Tra
nsilvania:
autonomie locală, Stat independe
nt,
sau
anexiune? Odată această țeapă scoa
să din picior, vom şti
de ce politică

să ne agăţiim. Ii comunie şi fraz

a lui Horstmann privitor la Dobrogea. Pen
tru aceasta îi voi acorda
Monsieur

de

Saint-Aulaire,

â

qui

j'ai

com

muniqu les
derniers dâtails sur les 600
prisonniers roumains aban
donn6s en Bulgarie par les Alle
mands, Il m'6criţ pour me
dire
qu'il a de suite telegraphi6
au gântral Franchet d'Espera
y.
Il y a, bien une petite mali
ce en queue de son billet;
je n'y
attache aneune importance
et je fais remettre chez lui
une
carte de remerciements,
Vopicka
chez

vient

lui, A mieal,

me

voir,

tamilier,

Wayant
dâclarant

pas

acceptă

que

que

c'est un

jaille

ami

de la
Roumanie et mon ami, — mais
au cours de Ja conversation il declare que PAmârique est
amie de la Bulgarie aussi,
Tout

comme le

lieutenant Noăl : tout le monde veut
du bien
ă la Bulgarie, et alors notre Dob
rogea ? De mon câtâ je lui
dis
que

je fais

une distinction entre lui et les
autres allics.
Je le prie de telEgraphier que
nous demandons que P'Amârique donne une indieation quel
conque sur le sort quw'elle
râserve aux Roumains de
Transylvanie : autonomie
locale
ou Etat independant ou aânn
exion? Cette €pine sortie du
pied, on saurait â quelle politiqu
e se racerocher, Je lui communique aussi la phrase de Hors
tmenn pour Dobrogea. II

aura

le

tâl&graphe

chiffre

pour

cela.

—

Il

remereie

et pro-
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Imi mulţumeşte şi îmi va trimite

telegrama sa pentru ca să se expedieze.

13/26 Octombre. — Din Bucureşti mi se anunţă că cir<ulă zvonul că Regele ar fi fost asasinat şi că mobilizăm.
«Pester Lloyd» anunţă că la Fiume, oraş unguresc, trupele croate au bătut pe honvezi. au ocupat poliţia şi jefuiesc oraşul. Ca, prim rezultat al proclamaţiei imperiale,
nu e rău.
— La Berlin consiliu de coroană prezidat de Impărat.
Mirceseu
spune
că
la Bucureşti Statul-Major
admite ca posibilă abdicarea Kaiserului. In aşteptare

se prezintă

la Reichstag

legi constituţionale.

Puterile

suverane ale Împăratului tree asupra puterei civile: «Supunerea puterei de comandă sub guvernul civil». — Partidul conservator cere răsboiul până la capăt.

— Frontul Dunărei e apărat ; generalul von Scholtz
comandă la Craiova ; generalul Koch la Buzău ; amândoi
sub ordinele lui Mackensen. In corpul lui Koch se află
o brigadă austriacă. Germanii nu se tem de nimic pe
met
faire

de

tel&graphier : il m'enverra

son

tâltgramme

pour

le

partir.

13/26 octobre. — De Bucarest on me tî€lâgraphie que le
Pruit court que le Roi a 6t€ assasin6 et que nous mobilisons
ei que le «Pester Lloyd» annonce quă Kiume, ville absolument hongroise, les troupes croates (Jaurais ceru tehechoslovaques) ont battu les honveds, se sont empares de la policee et pillent la ville. — Comme premier râsultat de la pro-

elamation impâriale, cest pas mal;
— A Berlin Conseil de Couronne sous la prâsidence de
PEmpereur. Mirceseu dit qu'ă Bucarest lâtat-major admet
'comme possible labdication du Kaiser. En attendant, on
prâsente au Reichstag des lois constitutionnelles: les
pouvoirs souverains de l!Empereur passent
au
pouvoir civil.
«Supunerea puterei de comandă sub guvernul civil».
|
Le parti conservateur demande une guerre ă outrance.
— Le front du Danube est arme; le gen6ral von Sceholtz

commande
sous

les

ă Craiova;
ordres

de

le gentral

Mackensen.

:ehienne dans:le corps

Koch

Il y

ă

ă Buzau;
une

de Koch. Les Allemands

les deux

brigade

autri-

ne redoutent
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front. Se crede că

toată sforţarea aliaţilor, —
după ce
au redus Turcia, care n'a deze
rtat încă, — va fi contra armatei lui Koeves
Teigara

, direcţia Belgrud-Budapesta.

trimite

o serie de informaţii şi
foi revoluţionare. Proclamaţii de aces
t fe] Sau găsit şi la Focşani. Organizarea socialis
tă proclamă nevoia, revoluţi
ei
sociale şi adoptarea procedeel
or ruseşti, Tzigara adaogă
că ura contra

ocupanților şi sentimentul
neputinței lor
măresc pericolul. — Desigu
r va fi o mişcare foarte
periculoasă cu ocazia retragere
i Germanilor, îmi spune
Mircescu. — Sunţ izbit de
uşurinţa, cu care revoluţionarii îşi tipăresc

foile şi mă îndoesc că aceast
a sar putea
face fără ajutorul unor cercuri
germane. Mirceseu confirmă bănuelile mele; pentru
el, dacă atacăm pe Germani
şi-i
silim să părăsească
ţara sau să

ne facă faţă, vor deslănțui o revoluţie pentru
a împiedica mobilizarea.
B
sigur că situaţiunea e gravă
în Muntenia,
— Două telegrame dela Ari
on semnalează rechizi-

ţiile excesive şi prădăciunele
ce se fac; dar de altă parte
rien sur le front. On croi
t que tout effort des
alis, — aprâs
âvoir râduit la Turquie,
qui n'a pas desert enco
re, — se por:
tera contre Parmâe

—

'Tzigara

de Koewes, direetion Bel
grade Budapest,
envoie une sârie d'info
rmations et des pla-

clame la nâcessitâ de fair
e la râvolution sociale et
d'instaurer les procâdâs russes. —
Tzigara ajoute que la hain
e contre
les oceupants et le sen
timent
le danger. Il ş aura pour: sâr de leur impuissance augmente
un monvement tres dangereux
ă la retraite des Allemands
, me diţ Mirecescu. Je suis
frappe&

mes soupeons; pour lui,
si nous attaquerons les All
emands
et les contraignons â quit
ter le pays, ou A fair face
contre
nous, il dâchaîneront une
revolution pour empâcher
la mobilisation. Ce qui est cert
ain, c'est que Ja situation
est grave
en Muntânie,
— Deux f6lEgrammes d'Ar
ion. I] signale les râquisit
iona
ă outrance et les deprâdati
ons qu'on commet; mais
d'autre.
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Horstmann anunţă răspunsul bun ce se aşteaptă dela
Berlin, pentru a ajunge însfârşit la ratificarea
cu Germania

singură.

Depeşile

lui

sau

încrucişat

cu

o seri-

soare trimisă prin Corteanu, în care îi spun că nu văd
nevoia

de-a ratifica între

doi. I-am

mai

telegrafiaţ

să

nu încheie nimic până la primirea serisoarei.
— Cu Wekerle, a demisionat şi Burian. Andrassy
e numit la afacerile străine. Intr'o depeşii dela 9/22 Oet.,
Arion îmi spunea că atunci când Wekerle a răspuns lui

Vaida că Ungaria rămâne un Stat unitar, era, încurajat
de Andrassy, care se găsea în Elveţia, unde trata, pentru
Ungaria. Se înţelege ceeace poate însemna această schim-

bare.

|

14/27 Octombre. — Regele a primit eri pe Saint-Au:
laire care de altfel] depusese o carte la mine, — şi aflu

că-l primeşte din nou după prânz. Am cerut îndată au" dienţă pentru 4 jum.

N

opicka nu mi-a trimis încă depeşa. A sosit la
3 ore, şase pagini cifrate. Am expediat-o de urgenţă.
— In Austria, consilierul aulie Lammasch e însărpart
sur

Horstmann
lheure

de

avee Allemagne
une

lettre que

annonce
Berlin

les bonnes

pour

arriver

r&ponses
enfin

seule. Ses tâl&grammes
je lui ai envoyâe

par

qu'on

ă la

attend

raţification

se sont croisâs avea

Corteanu,

dans

laquelle

je lui dis que je ne vois pas

d'utilite ă ratifier ă deux.

lui

rien

ai

de ma
—
drassy
pâche

aussi

telegraphi6

de ne

conclure

avant

Je

râception

letire.
|
Avea Weckerl€ s'est demis aussi: Burian. C'est Anqui est nomme aux afifaires 6trangăres. Dans une d6du 9/22 octobre, Arion me disait que lorsque Weckerl&

a repondu

ă Vaida

que

la Hongrie

restait

un

6tat

unitaire,

ii y 6tait encourage par Andrassy, qui se trouvait en Suisse,
ou îl traitait pour la Hongrie. On comprend ce que peut signifier

ce changement,

14/27 octobre. — Le Roi a recu hier Saint-Aulaire, — qui
d'ailleurs depose une carte chez moi — et Japprends quiil le
recoit de nouveau cet apres:midi, J'ai de suite demande audience

pour

4%

— Wopicka
arriv6e

h.

n'a toujours

ă 3 heures,

six

pas envoyt sa dâpâche. Elle est

pages

chiffrâes.

Expedi6

d'urgence,

— Em Autriche, le eonseiller aulique Larimasch est char-
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«de lichidare»,

âl cărui

trebue să fie : o pace grabnică
şi predarea puterilor centrale guvernelor naţional

Pe

Dunăre,

Austriacii. anunţă

e.

retragerea, lor spre

Kragujevac, Aliaţii spun că se
găsesc pe linia CralievoParacin, sub Kragujevac.

La Berlin s'a votaţ legile constitu
ţionale suplimentare: războiul nu mai poate fi decl
arat decât cu aprobarea Reic
hstagului;

consimţimântul

consiliu

lui
federal
nu ajunge. Cancelarul e responsa
bil faţă de Reichstag
sau de Consiliul federal ; numirile
în marină, trebuie să
poar
semnătura

Cancelarului,

ete,

— Cerusem audienţă Regelui mai
mult ca să ştiu
dacă St. Aulaire adusese ceva, nou.
Regele îmi spune că
«Nimic, afară de asigurarea
că se vor țina toate
făgăduelile». — Eu : E destul de
vag... — Apoi a cerut

dacă ar putea să aibă corespon
denţa cifraţă. In sfârşit,
în cursul conversaţiunei a spus
că Bulgarii probabil vor

merge cu Francezii în contra,
Germanilor: «Sunt destul
de porei pentru aceasta; Francezi
i chiar sunţ desgusg6

de former

un

gouvernement. «de ligu

idation»,
programms doit tre: une
paix rapide et la remige
Yoirs centraux aux gouver
nements nationaux.

dont

le

des pou-

—
pas ă
ligne
e
—
taires:
bation
suffit

Sur le Danube, les Autrichiens
annoncent leur reţraite
pas sur Kragujevac. Les alliâ
s disent se trouver aur la
Kralievo-Paracin sous
Kragujevac,
A Berlin ona votă les lois constitu
tionnelles supplemenla guerre ne peut plus âtre dâcl
arte qw'avec Papprodu Reichstag; le: consentemenţ
du Conseil fâdtral ne
pas; Chancelier ef ses - repr
âsentants est responsable
devant le Reichstag ou lg
Conseil fâdral; les nominati
ons
dans la marine doivent porter la
signature du chancelier, ețe.

— J'avais surtout demande â voir
le Roi pour savoir si
avaiţ appo

St.-Aulaire
«rien,

sauf

messes», —
si Von

rt6

toujours

Moi:

ne pouvaiţ

du

Passurance

nouveau.
qu'on

C'est bien vague..

Le

tiendra

Roi

me

dit que

toutes

les pro-

— Et puis il a demande

avoir la correspondance

chiffrâe. — Enfin
— en cours de conversation
— leg Bulgares vont probable
ment marcher avec les Francais
contre les Allemands; ils
sont assez «cochons pour cela;
ca degofite mâme les Fran-

.
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taţi, dar sunt întrebuinţaţi cum se întrebuinţează o cârpă murdară». — N'am spus nici un cuvânt despre ra-

tificare, am anunţat numai că Horstmann făgăduise
concesiuni minunate pe cari nu le cunose încă. — Reele: Și Austria nimic? — Eu: Nimic. — Apoi am vorbit de sensul venirei la putere a lui Andrassy. — Asupra

notei Wilson : «Este

bolşevism

şi foarte

neîndemâna-

tic. Germanii au voit să facă aceasta cu mine, dar ceeace
face Wilson este o ameninţare pentru toate monarhiile».

— Convenim ca aceasta poate produce o reacțiune, dar
Regele. crede că probabilitățile de pace sau depărtat.
E socoteşte că înainte de 30-40 zile nu poate fi nici o forţă
serioasă grămădită la Dunăre. — Aduc vorba despre
Averescu şi Regele spune: «Cred că se strădueşte mult şi
poate că nu este prea străin de aceste agitaţiuni socialiste». (Vorbisem Regelui de starea de spirit din

Muntenia). — Eu: El vrea

să

trimeată

pe

Davila

în Yranţa ca să trateze cu Take Ionescu. — Regele:
N'are de cât să o facă şi va şti ce părere au Francezii

despre el. Chiar ca militar i se contestă valoarea; iar
despre caracterul lui am
cais, mais

cea mai mare lipsă de stimă».

on les emploie comme

on se sert de torehons!» —

Je n'ai pas touch mot de la ratification, Jai seulement annonc&
que
MHorstmann
avait
promis
des
concessions
merveilleuses,
que je ne connais
pas encore. — Le Roi:

Et

PAutriche

caus6

de

rien?

—

Moi:

la signification

de

Rien.
Varrivâe

—

Lă-dessus

d'Ândrassy

on
au

a

pou-

voir. Sur la note Wilson:
«C'est du bolchevisme et titres
maladroit. Les Allemands unt voulu le faire avec moi, mais.
ce

que

fait

chias». Nous

Wilson

est

convenons

une

menace

pour

toutes

les

monar-

que cela peut produire une râaction,

inais le Roi croit que les chances de paix se sont 6loienâes.
Le Roi estime qw'avant 30—40 jours il ne peut y avoir aucune:

force strieuse mass6e sur le Danube.
J'amene la conversation sur Averescu et le Roi dit: «Je
erois qu'il se demâne beaucoup
et il n'est
peut-âtre pas
6loign6 de ces agitations socialistes (j'avais parl6 au Roi de;
Vâtat des esprits en Muntânie),

—

Moi:

«Il veut

envoyer

Cita

Davila en France pour traiter avec Take Ionescu». — Le
Roi: «Qu'il le fasse! Quiil le fasse et îl saura quelle idâe les:
Francais ont de lui. Mâme comme
valeur; quant ă son earactăre, on

militaire, on conteste sa
a la plus grande mâses-
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(Şi Averescu

care nu vrea, să se strice cu Anta
nta vor-

bind cu mine!!).

o

|
15/28 Octombre, — Avuţ conf
erință cu Hârzeu şi
Christescu pentru oamenii de cari
am avea nevoe în jandarmerie. Christescu spune că o
:mobilizare azi ar fi o
sinucidere; în trei săptămâni am
fi raşi de Germani. A
trimis răsp

uns lui Sehwartzkoppen, care i-ar
fi exprimat
temeri, că credea că are o mai bună
opinie despre dânsul.
Cu această ocazie Hârjeu a scos
un raport bizar : 'Ţenescu serie generalului
Râmniceanu că, însărcinat de
Rege să-i facă o lucrare relativă
la campania trecută
şi având nevoie de a vedea pe Lt.C
ol. Antonescu, care
a fost şeful

operaţiunilor,

întreabă

dacă

treb

uie să se
ducă la acesta, Regele pune rezo
luţie că 'Ţenescu, fiind
necesar la Palat, se va chema Anto
nescu la Iaşi. (Ciudat

circuit !) Antonescu

fusese

adevăratul şef

al Marelui
Cartier. Christescu şi Hârjeu cred
că începe iar jocul din
1915-1916, când Statul-Major era
lăsat la o parte şi totul
se regula în culise. Am convenit
să se execute ordivul,
dar după 8 zile Antonescu să
fie retrimis

la, corp. Atunci
se va vedea ce gând mână pe
Rege.
|
— O telegramă Transocean dă
ştirea că Andrassy
a răspuns lui Wilson că împărtăş
ind toate vederile lui
privitor la, Cehoslovaei şi la
Jugoslavii şi acceptând
cele 14 puncte, cere separat
pacea şi armistițiu. |
„_
Germania a răspuns şi ea că revi
zuirea Constituţiei
probând

că se tratează cu poporul germ
an,
propunerile de armistițiu,

se aşteaptă

— Arion aduce textul notei pe
care ne-o vor face
Germanii dacă ratificăm ; Se admi
te principiul revizuirei ulterioare a tratatului ; şter
gerea articolului care
cedează Dobrogea; promite conc
ursul Germaniei pentru
a obţi
ne o satisfacţie dela Austria,
— Eu:

Dar petrolul
— Arion: Se revizueşte sigur
şi voi face chiar o notă
specială. — Povăţuiese să pună
pe Rege la curent şi să
Du-i ceară o soluţie până nu disc
utăm în Consiliu.
i
INI
time». — (Et Averesen qui
ne veut pas se brouiller avec
lEn-

tente en causant avec moi!),
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— Nauen dă o telegramă, care s'a confiscat, că trupele noastre au intrat în Dobrogea, că: România Joacă

ultima carte, pentru a face România

mare

şi că toate

elementele, până şi cele mai moderate, au fost prinse de

vârtejul războinic. Telegrafiat lui Corteanu

să protes-

teze la Horstmann. Ce însemnează această curață provocaţiune?
16/29 Octombre. — De astă dată Parisul, în comunicatul pentru Africa, dă că trupele române au intrat în

Dobrogea

şi că trupele aliate au

intrat

în

România.

Duios concert cu Nauen de ştiri falşe.
— Arion aduce o declaraţie cu totul favorabilă din
partea Germaniei care admite, dacă ratificăm, revizuirea
tratatului, cesiunea Dobrogei şi ajutorul lor în revendicarea munţilor:
— După audiența dela Rege, Arion vine cu inpresia că Regele nu va ratifica; nimic pozitiv, dar impresie
puternică,
— Conţescu revenind din Ucraina unde s'a încheiat
un proiect de aranjament comercial care va aştepta,
probabil, ea alte forme de guvern să-l întărească la
Kiew, spune: 'Temere mare de bolşevism pe care, în secret, îl încurajează Austria. Guvernul lui Lisogub, deşi
este ura personală contra Germanilor, pentru că iau tot,

este foarte germanofil; toată fiinţa de Stat, poştă, căi
ferate, este în mâna Germanilor; Austriacii cam pe plecare.

— La noi, în Moldova, Randa, acuzat că; dispune de
sume mari, vede mereu ofiţeri ardeleni pe cari îi excită
în contra ţărei: acestea sunt notele lui Hârjeu. Am şi
atras atenţia Siguranţei, care trebue să supravegheze

serios. Dar ciudat că există impresia aici, la București,
şi în Ucraina,

că mişcările

curajate de centrali.
17/30 Oetombre. —

revoluţionare

Barclay

ar părea

îmi comunică

în-

vesel, la

telefon că a primit dela Lord Robert Cecil o telegramă
(pe care o văzusem),

care confirmă că guvernul

englez

n'a avut intenţia de a face vre-un aranjament teritorial
cu Bulgaria până la hotărârile păcei generale. Cu alte
7
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lui Pichon, fără vre-o

făgăduială

Depeşa mai adaogă că trupele bulgare

sunt sub arme numai la sud de frontiera bulgaro-română,
de dinainte de război. Ceia, ce este falş. Armata
bulgară

ocupă Dobrogea de sud, iar dincolo de linia,
Constanţa,
ținută încă de Nemţi, au în nordul Dobrogei
9 batalioane

(Mircescu spune că sunt milițieni desorganizaţi),
cava-

lerie şi artilerie, această din urmă fără atelaj
e.

—

Comentările din presa engleză

titatea ştirei dată Luni că Andrassy

confirmă

exac-

a cerut o pace se-

parată. «Daily Telegraph» se exprimă: <încă un
inamice

care

se uneşte

Comentar

cam

cu cei cari vor

excesiv,

dar

propunerei.

— Arion

primeşte

să sfărâme

Germania».

care defineşta gravitatea

dela Demblin

comunicaţie

eon-

fidenţială, dar în scris, că Austria consimte
la modificarea art. 10, 11 şi 12 din tratatul de pace
(Dobrogea-

Munţii) şi la revizuirea ulterioară a tratatului în
unele
puncte. Deci concesiune complectă dacă ratificăm.
Notez
pe dată lui Arion, că trebuie o preciziune ulteri
oară
care să cuprindă şi petrolul.

18/31 Oetombre. — Q telegramă trimisă lui Barelay
des-

minte

existenţa

faimoasei

depeşi

Reuter,

împrejurul.

căreia s'a vorbit atâta şi dela care a plecat versiu
nea, că.
aliaţii ar fi cedat o parte din Dobrogea Bulgariei.
— Am convocat, la Arion, pe miniştri, afară
de

Hârjeu,

bolnav,

şi

de

Basarabeni,

pentru

a

delibera

asupra situaţiei, aşa cum o definesc cele două
note şi
ameninţarea de a fi trataţi ca vrăşmaşi dacă nu ratifi
căm.
Arion expune toate fazele. tratativelor; propune
să

ratificăm şi să punem pe Rege să aleagă de
pe acum. Nu

putem fi guvernul ocupaţiunei, iar alţii să vie ca
guvern
al liberaţiunei.
|
Eu: Ştim ce ne dau Austriacii şi Germanii. Cine

poate afirma că Antanta va da mai mult? Dacă
nu rati-

ficăm, este sigur că: 1) Se va închide graniţa.
2) Ne vor

ameninţa în Basarabia de nord, unde condu
e pe Ueranieni. 3) Ne pot supăra în josul Basarabiei
şi pe Dunăre.

Dacă ratificăm, punând în cunoştinţă pe aliaţi
de forţa
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majoră,

ne vom

prezenta

la revizuire

amiciţia Germaniei.

97
având

cel

puţin

Cantacuzino: Dacă nu se ratifică, nu vom
avea
combustibil, deci oprirea trenurilor, lipsa de pâine, revoluţia. Deci ratificăm, dar cu condiţie că nu vor lua.
hrana ţărei. Dacă nu se ratifică, să plecăm acum,
nu.
mai târziu, când se va căuta să fim concediaţi.
Dobrescu: Vede cât de bine sa lucrat. Tot se spune
că guvernul este slab: să se vadă acum, cu acest, pri-

lej, dacă guvernul are încrederea Regelui.
„Mehedinţi: Consideră cele două răspunsuri ca cel.
mai mare succes după luarea Basarabiei. Trebuie pus.
piciorul în prag asupra

acestui punct şi să plecăm,

cu

acest prilej, dacă nu suntem ascultați.
Mitihneu, — va fi singura notă discordanță:

Se

tificare dacă s'ar duce... —

Arion întrerupe:

pus

sa.

evacuării

cere ratificarea, de către cei doboriţi : de ce să le fac.
avantagii dacă tot vor fi siliţi să dea îndărăt? Nu se.
vor ţine de cuvânt în teritoriul ocupat. Ar înţelege rade Antantă

condiţia

Nu.

României
1... —-:

Mitilineu crede, mai departe, că ar fi o revoluţie dacă.

Sar ratifica,

Meisner:

—

Antanta, dă,

da

ori nu, unitatea

nea-,

mului? Dacă da, să suferim tot. Altfel mergem
la o
pieire mai rea de cât războiul trecut.
Eu: — Am pus la început chestiunea ţărei, Acum
chestiunea de partid. Dacă Antanta impune pacea, va:
voi să aibă guvernul care a luptat cu ea; pentru mine

Regele este în vederile ei şi prin Mişu este în constantă

legătură.
cu

liberalii. Nu -cred

că

liberalii

vor

avea

mai mult de cât integritatea ţărei. Trebuie atunci să se
știe că noi am adus reintegrarea ţărei, dându-i în plus

Basarabia, astfel ca să nu existe nici o legitimitate

a

readucerii liberalilor şi să nu se poată lăuda ei că tratatul din Bucureşti s'a anulat. Ca să se ştie, trebuie”

luată faţă de Coroană
rațificărei.

o atitudine limpede în

Obiectiv, este bună, pentru

chestia

că scuteşte

ţara

de suferințe şi. dă, României o prietenă la 30ngTas : —
7
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politiceşte,

este bună

pentru

că salvează partidul

care

este indispensabil ţărei.
a
i
— O comunicare franceză anunţă că Slavonia, Dal-

maţia, şi Croaţia se constituie în Stat independent, fără
legături cu Ungaria sau cu Austria. La Agram

constituit un

Sar fi

Consiliu naţional şi ofiţerii de Lândwebr.

i-ar fi jurat credinţă. Depeşaar avea înfăţişarea să co-

prindă şi pe Serbia, deoare ce se vorbeşte în proclama-

ție «De la Vardar la Isonzo».

|

o

— Seara, prin Ion Carp vine o notă a lui Demblin.

în care, sub cuvinte amenințătoare de a ne trata ca inamici, se cere să ratificăm admițând însă : 1) O ratificare

strategică ; 2) O declaraţie de neutralitate.

*

Arion îmi aduce ştirea; convenim că s'au schimbat
bazele tratărilor şi că este inadmisibil să mai primim
cedarea unei pietre măcar din munţi. E] va telegrafia

chiar mâine refuzul nostru. Dar Arion a fost la Rege:

ia arătat şi aceasta a doua notă, — care poate fi efee-

„tul unei erori, — şi evident că Regele nu s'a arătat primitor pentru ratificare. A mai pus

şi chestiunea

Am

arătat

de ca- -

binet (?). Şi cu nedibăcie a vorbit de o posibilă colaborare cu Averesci, ceeace va face ca în grabă Regele să
lucreze la o apropiere Averescu cu liberalii. (Însă Regele nu ar voi cu nici un chip pe Averescu la rezbel).
fost foarte

nemulţumit

şi am

lui Arion

că

nu a procedat bine. a
„19 Octombre (1 Noembre). — Azi dimineaţă comuni-

-catele englez şi francez anunţă armistițiul încheiat cu
“Turcia. Armistițiul, tratat la începutul săptămânei,
a in-

trat

Joi la 12 ore

în vigoare. Se stipulează trecerea flo-

tei aliaţilor prin Dardanele şi predarea forturilor
pentru

a asigura această trecere.
19 octobre
«catele

Armistițiul,
Joi,

(l-er novembre).

englez şi francez anunţă

la ora

tratat
12 în

această trecere!

la începutul

vigoare. Se

ţilor prin Dardanele

— Azi de dimineaţă
armistițiul

săptămânei,

stipulează

și predarea

a

trecerea

forturilor pentru

ae

comuni-

încheiat cu Tureia.

intrat
flotei

eri,
alia-

a asigura
+
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- Un Nauen reproduce o telegramă din «Berliner 'Tageblatt» după care ar fi revoiuţie la Budapesta; Consiliul naţional ar fi luat pe seama, lui guvernul, iar poliţia şi garnizoana Pau recunoscut.
Austriacii au propus armistițiul Ttalienilor:. Generalul von Weber n'a putut comunica tratările decât la 31.
— Barclay, care se plânge mereude punctele
'şi vir-

gulele: «Steagului»,

mi-a

dat

ocazia

să-i. scriu cât de

greşit este comunicatul său, când vorbeşte de trupe bulgare care nu sar găsi decât în sudul vechei noastre frontiere. Atrag atenţiunea, sa cât de greu va cântărila pace
faptul că Bulgarii ocupă milităreşte Dobrogea. Răspunsul său spune că el a atras atenția guvernului său.

— Arion e de părere că ar fi bine să ratificăr cu:
Germania singură. Nu mai vorbeşte să ne retragem, dar
să lăsăm Coroana să ne. concedieze... Mai "bine făcea,
dacă tăcea, ieri.
_—
Randa mă vizitează pe , neaşteptate. „Află dela
mine armistițiul ture; aceasta îl plictiseşte, dar examinează liniştit consecinţele: presiune politică, nici o'va— Un Nauen

reproduit un t6lgramme

du

«Berlirier Ta-

geblait», selon lequel il y aurait râvolution ă Budapest; que
le «Conseil National» aurait pris ă son compte
ment

et que

la police

et la garnison

Vauraient

le gouverneredonnu.

— Les Autrichiens 'ont offert un armistice aux Ttalieis,
Ce n'est que le 31 que le gântral von, Weber a pu communigquer les pourparlers,
— Barclay, qui reclame

virgules

du

«Steazul»,

toujours

m'a donn

pour

des

Poceasion

points

et i des ”

de lui

€erire.

combien son communiqu€ est erron€ quant il parle des troupes bulgares qui ne se trouveraient. qwau sud de notre aucienne frontiăre, Jattire son atention de quei poidş ptsera
ă la paix le fait que les Bulgareg occupent militairement la

Dobrogea.

Sa r&ponse porte qu'il a attir€ Iattention 'de son.

gouvernement,

—

Arion est d'avis qu'il serait bon de ratifier avec PAI-

iemagne seule, Il ne parle plus de nous vetirer, maia de lais“ser la Couronne nous renvoyer.., Il aurait mieux fait de se

taire hier,
Randa

me

fait

inopin&ment visite.

TI abprend

chez 'nioi

Tarmistice ture; ca le dâfrise, mais il examine tranquillementy
les conis6quences: pression politidue, audune valeur militaire.

.
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a lui Demblin; crede că e
0 greşeală; ar vrea să zboare
.
la - Bucureşti ca să îndrepte
lucrurile (comunicațiile:
sunt întrerupte din cau
za revărsărei apelor).
Ține
la
ratificare : eu o cred imposi
bilă pe bazele cele noi. E].
aproape .convine la

aceasta. Nu crede că se
cer noi saoare n'a scăpat ea Sal
onicul şi.
Verdunul prin intrarea, în
războiu? — Nu crede în vestea Statului Jugoslav anu
nţată eri: (Croaţii sunt
cei.
mai fideli soldaţi
crificii

României:

ai monarhiei (!). De ase
menea Românii din Transilvania Vor
să rămână, monarhiei,
— Ne-am întâlnit, Averescu
şi cu mine, la Meissner,.
6 jum. la 8. Intrevedere
provocată de Averescu. Div
ulgări
inutile asupra

conversaţiunilo

r sale cu disidenţii,
cari propun coaliţiuni şi
cari, după el, începând pri
n a.
avea,
o singură

orientare

— contra noastră — sar
întoarce la sentimente mai
bune. Ii crede încă ple
caţi
spre Brătianu; îi va vedea
astăzi. — Are doi prieteni
pe care trebuie să-i țină mer
eu în mână: Matei CanţaCuzino şi Argetoianu;
vorbeşte

Tout son

raisonnement

se fonde

de ei cu puţină

tragere

sur

linsuffisance des trou-pes allices. Il ne sait
rien de la seconde note
Demblin; îi] croit
ă une erreur; il voudra
iţ voler ă Bucarest
pour
applanir:
(eommunications

coupâes par crue des eau
x). Il tient â la..
ratification: je Ja erois
Ampossible sur les nou
velles bases, |
Il en convienţ presque.
ÎI] ne eroiţ Pas qu'on
demande de.
nouveaux sacrifices

â la Rouman

ie: ma-t-elle pas
Salonique: et Verdun
sauv6..
par son entrâe en gue
rre? Il ne croit .
pas ă la nouvelle de
V'Etat Yougo-slave ann
oncâ hier:
Croates sont leg plus fidă
les
les soldats de la Monarehie
. Idem

les Roumâinsde Transylva
nie
__—

Nous

Meissner,
Inutiles

nous

sommes

veulent

rencontrâs,

de 6% hp, ă 8 h. Entrevue

divulgations

sur

resterăIa Monarchie!

Averescu

et moi,

chez

provoqu6e par Averescu,
.

ses conversations ave
a les "dissidenţs, qui proposaient coal
ition eţ qui ayant, selon
lui, com-

.
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:de inimă, căci «dacă îl părăsesc, nu sunt indispensabili».
Insfârşit el a concediat pe Grigore Filipescu, care voia
«suferind de boala conservatorilor, să-şi facă şi el o bi-

sericuţă». I-a spus: «In afară de Ligă cât va pofti, dar
„nu în Ligă». — Aceste anecdote vor da o ideie' de. personajul politie. — Imi mai spune că declaraţiunea, ce a
„citit la Cameră fusese discutată cu “Take oneget, “care
«
.a aprobat-o.
|
„
din

Polhtică. Cu privire la viitor: Există, o declaraţie
August 1916, prin care aliaţii garantează, integri-

tatea, teritoriului şi făgăduiese Transilvania. Două

ar-

ticole din acest tratat vorbese: 1) Dreptul
României
de a ocupa o limită trasată geograficeşte ; 2) de coucursul făgăduit pentru a i se da posesiunea, acestui teritoriu, ceeace dă loc la interpretări în caz când An-

tanta ar fi luat angajamente

faţă de Austria. Trebuie

dar ţinut seamă de toate acestea
situaţia noastră internaţională.

când va

fi vorba

de

Privitor la Parlament. Brătianu i-a spus că nu va
“ține seamă de acest Parlament. Averescu crede că dacă

car

«s'ils

dest

lui

îndispensables».

Enfin

qui a congâdi€ Grâgoire Filipescu, qui voulait,

le quittent,

frant

de la maladie

ils ne sont

pas

«souf-

des conservateurs,

se constituer

sa petite

«&glise». Il lui a dit: «Hors de la Ligue tant qw'il voudra, mais
dans

la

Ligue,

non»,

—

Ces

aneecdotes

donneront

une

ide

du penrsonnage politique. Îl me dit que la dâelarafion qu'il a
lue ă la Chambre avait 6t€ discutâe avec Take Ionescu, qui l'a
approuvâe.
Politigue. Au sujet de Pavenir: îl y a une d&6laration du
-mois d'aofit 1916, par laquelle les allies garantissent Pint6grit du tevritoire et promettent la Transylvanie. Deux ar-

ticles de ce trait6 parlent: 1) du droit de la Roumanie d'oc-cuper une limite geographiquement tracâe; 2) du concours
promis de lui faire avoir la possesion de ce pays; ce qui don-

ne lieu ă interpretation, si par hasard YEntente a, pris des en-gagements envers !Autriche, Îl y a done ă tenir compte de
“tout cela quand on s'oceupera de notre
situation
interna-Honale.
Au sujet du Parlement. Bratiano lui a dit qu'il ne tienArait pas compte de ce Parlement. Averescu croit que si le
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Hegele .ar înelina

de această

parte,

el

ar

da

semnul

bolşevismului. Acest Parlament e urmarea
celui ce i-a
prece
dat.

tere,

_

|

|

Privitor la guvernul viitor. Brătianu adus
la
ar fi semnalul] „revoluţiei.

Dacă

Camerile

pu-

actuale

au 0 valoare legală, Brătianu nu „poate
de pe
acuzaților să treacă pe banca miniștrilor,
Dacă

banca
Came-

rile nu au valoare, înseamnă revol
uţia, provocată de
Coroană. Averescu primeşte orice unire
, chiar cu liberalii, dar fără Brătieni. Mai cu seamă
, nu Mişu. — Regele trebue să obţie sprijinul Antan
tei pentru uri gu-

vern colorat înti”un sens prietenos ei;
nu admite ca An-

tanta 'să, desemneze pe miniştri. Fără
Brătianu am spriJinul său şi are pe al meu; Aceasta
e coneluziunea, întrevederii noastre.

"—
transmit

Viena:

Depeşă

senzaţională dela 7. Carp,

Regelui,

în afară

«La Budapesta

pe

de ce priveşte

care o

revoluţia

contele Karoly a făcut cu

la

ar-

mata lovitura de Stat, răsturnând cabinetul
Hadik; Este
stăpân
pe situaţie. In Croaţia şi

Roi

inclinait

de

ce cât6, c'est lui qui

Slavonia,

donnerait

revoluţia,

le

signal du
bolchevisme. Ce Parlement est la conti
nuation de celui qui
Pa prâe6d6,
.
Si
Au sujet du gouvernement futur.
Bratiano amen
au
pouvoir, ce serait le signal de Ja râvol
ution. Si les Chambres

actuelles

ont

une

valeur

l&gale,

Bratianu

ne

peuf,

du bane
des accuss, passer au bane des minis
tres. Si les Chambres
n'ont aucune valeur, c'est la revolution
intrâniste par la
Couronne. Averescu accepte n'imp
orte quelle nniou,
mâme
avec des libraux, mais sans les Brati
ano, Surtout pas de
Mişu. C'est

au Roi ă obtenir le concours de VEnte

nte pour unu
gouvernement colore dans un sens
amical ă celle-ei; i] n'admet pas que P'Entente dâsigne des
ministres. — Sans Bratiano Jai son concours et il a, le
mien. C'est la conelusicn de
notre
entretien.

.
— Depâche sensationnelle de Jean
Carp, que je transmets
au Roi, saut ce qui concerne la râv
oluătio
Viennne. «La Budapesta Contele Karoly a făcut
cu armata lovitura de Stat,
răsturnând cabinetul Hadik.
Este stăpân pe
situație.
In
Croaţia şi Slavonia revoluţia bolşe
vică creşte. La Viena. Aus-
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bolşevistă creşte. La Viena, Austio-Germanii ar fi pro-

elamat republica. Comunicaţiile cu Germania prin Ungaria tăiate; autoritățile germane corespund prin Odessa-Kiew».
Conţele Tisza a fost omorât de soldaţi pe când se
plimba. Tizsa se lăudase în timpul din urmă, la CaAneră, că ar fi fost singurul autor al războiului.

2 Octombre e Noembre). — Tntorcându-mă dela, vânătoare, dela M. Sturdza, găsese veştile dela Bucureşti:
„ La10 dimineaţa mulţimea s'a, adunat în faţa lui Ath6n6e-Palace. I se. făcuse: să creadă că: Berthelot era .la
Bucureşti ca să trateze capitularea. armatei. gerinane !
Aceasta e versiunea lui Arion. Femei veniseră cu flori.
Când muzica militară germană a venit în grădină, pentru: concertul de Duminică, a fost huiduită şi silită -să

plece. Imbrânceli între jandarmii germani şi populaţie ;

ofiţerii germani au fost interpelaţi. S'a manifestat contra, generalului Scholtz,. venit dela Craiova,.și generalul Koch a fost silit să scoată sabia. Trupa germană: a

putut restabili ordinea. Cu începere dela ora 9: ori ce

two-Germânii

ar fi

proclamat
tăiate;

Republica.

Conunieaţiile

autorităţile

germâne

et

Gores-

Germania, prin Ungaria,
pund prin Odessa-Kiev».
— Le comte Tisza a 6t6 tu par des soldats pendant qu'il
se promenait. Tisza, s'âtait tout, recemment vantă ă la Chambre dVavoir 6t6 le seul auteur de la guerre,

21 octobre (3 noembre). — Rentrant de la. classe chez Mr.
Sturdza, Şai trouvâ les nouvelles de Bucarest:
A 10 h. matin la foule s'est mass6e devant PAthence-Palace.

On

rest pour

lui

avait

traiter

fait aceroîre

que

de la capitulation

Berthelot

de

Parmâe

6tait

ă Buca-

allemande!

des
apport6
C'est la version d'Arion, Des femmes avaient
fleurs. Quand la musique militaire allemande est, venue dans
“je jardin donner son concert dominical, on Vă hude et obligâe

de sem aller. Horions et borisculades entre gendarmes allemands et la fouile. Les officiers allemands ont 6t6 houspillâs.

On a manifest contre le gânâral Seholtz, arrive de Craiova
ei le gânâral Koch a dâ dâgaîner. La troupe allemande a pu
râtablir Pordre. Maintenant, ă partir de 9 h., toute cireulation

104

NOTE

POLITICE

— 1918

circulaţie e interzisă.
Localurile publice sunț înch
ise.
Sunt oameni răniţi cu baio
neta. Multe arestări, Oraşul
urma să
suspendată.

plătească o amendă

mare:

măsura

a

fost.

— La Iaşi, ceva

cam asemenea, Regele întorcând
u-se
dela slujba, religioasă pe jos,
a, fost urmat de populaţie
care
striga:

«Trăiască, Regele!

—

Trăiască Impăratul
tuturor Românilor !» Numai când
sa strigat alte lucruri
internaţionale, €l a făcuţ semi
cu mâna că trebue să
se liniştească. Regele
a găsit acest lucr

u foarte nevinovat, — mi-a spus-o seara.
Dar aceiaşi manifestanți
au
întreprins şi pe Averescu,
— care «prin întâmplare»
se

găsea în faţa Palatului, — şi
Averescu. a vorbit mulţimei. (Aceasta este oare manife
starea pe care mi-o anunțase spre a-şi dovedi puterea?
După programul - lui,
acest lucru trebuia să se petrea
că în lipsa sa...). Aceasta
a doua parte a plăcut mai puţi
n M. S. — Vine în sfârşit

reacţiunea: M. Lecca et
C-nie cari vor să aclameze
pe
Brătianu. La, rândul lor, o
bandă de copii şi câţi-va,
desmetici, Henri Gherghel şi
doi prieteni se ciocnesc cu
ma-

nifestanţii tratând de «hoţ»
pe Brătianu, Lovituri reeiproce cu Lecca; este singur
a învălmăşeală a, zilei.

suspendue.
|
— Iassy a eu son pendant.
Le Roi, rentranr de la mes
„Pied, a 6t6 uivi par la
se â
foule qui a cri€: «Trăiască
Regele !
Trăiască Tmpăratul tuturo
r Românilor!» Ce n'est
que losscela tres innocent, — il
me Va dit le soir. Mais
les mâmes
manifestants ont pris Averes
cu. — qui «par hasard» se
trouvait devant le Palais
-- et Averescu
a, harangu&
la
foule. (Est-ce la manifesta
tion qu'il m'avait annonc
âe pour
prouver sa force? Selon
son Progra

mme, cela devait se pas
ser
en son absence...) Cette sec
onde partie a plu un peu
moins
ă Sa Majestă, Arrive enfi
n la r6action: Mircea Lec
ca et consorts qui vonţ acelamer
Bratiano. Une bande des
gamins et
quelqgueş vauriens. Henri
Gherghel et deux amis, ă
leur tour,
vont heurter les manifesta
nts en traitanţ de «vol
eur> . Bratiano. Coups rGciproques
avec Lecca. C'est la seul
e petite
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— La 5 jum. primese misiunea ucrainiană, sosită pe
neaşteptate, şi care se compune din generalul aghiotant al
Hatmanului de Daşkevici-Horbaskhi, profesorul Dogiel,
„prim secretar, Nuvadoski, Wilt, It. Medjevski. Generalul

îmi face un speech: el vine să semneze acordul comer-

ial tratat de Conţescu la Kiev şi mai ales să lege raporturi diplomatice cu România. Le urez bună venire;
le spun că de mai mult de două luni cerusem Germanilor
să ne puie în raport şi că ministrul respectiv va face

«ele de cuviinţă. In cursul convorbirei. generalul m'a înrebat de două ori: ce credeţi că va fi formațiunea Sta-

telor slave dela sud? —
pentru

un moment

M'am mulțumit

domneşte

să-i spun că

acolo 'bolşevismul.

«Bolşe-

“vismul» pare a fi foarte neplăcut generalului.
— 6-jum. la Rege. Vorbim despre Uerainieni şi
îmi fac raportul meu : Ucraina, recunoscută de (Giermamia, 'Purcia, Bulgaria, Elveţia
“şi Suedia; în mod ofi-

eios de Austro-Ungaria şi Spania ; cu misiuni în Norve-gia şi. Danemarca. Regele e mai ales ocupat să ştie ce
ar spune Antanta

dacă am

recunoaşte-o

şi noi.

— A 5% h. je recois la mission ukrainienne, subitement
-debarquee, et qui se compose du gânâral aide de camp
du
“Hetman de Dachkeviteh - Horbatsky; le professeur de Dogiel,

premier secrâtaire; Paul de Nuvadovski, deuxi&me secrâtaire;
“Mr, de Wilt, attachâ;' le lieutenant de Medjexvsky,
aide de
- camp. — Le gân6ral me fait un speech: il vient signer Paccond
„eommereial nâgoci6 par Contzescu ă Kiew et surtouţ nouer

-des rapports diplomatiques et d'amiti6 avec la Roumanie.
.Je sonhaite la bienvenue; je lui dis que depuis plus de deux
mois nous avions demande aux Allemands
de nous msttre
-aux rapporis et que le ministre du ressort fera le nâcessaire.

“Dans

sa conversation, le gânâral m'a pose deux fois la ques-

“tion: que croyez-vous que sera la formation des Etats sud-slaves? Je me suis contentâ de lui dire qne pour le quart dV'heure

„est le bolehevisme qui regnait. Le «bolehevisme» a eu Vair
-lâtre trăs dâsagrâable au general.
— 64 h. chez le Roi. Nous causons des Ukrainiens et Je
„Xais mon rapport: Ukraine reconnue par Allemagne, Turquie
-et Bulgarie, Suisse et Suede; officieussement par Autriche-

-Hongrie et Espagne;

avec mission en. Norvăge

Le Roi surtout ocecupâ de savoir
xzeglire si nous la reconnaissions.

ce

que

et Danemark.

YEntente;

auraitâ
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Pentru manifestări, Regele cere ca
să fie interzise
cu ori ce preţ şi sub toate formele. Pent
ru a începe, do-

reşte să fie arestat
Trebue aduse trupe

Mircea
Lecoa,
cum
și, la nevoie, luat un

şi Gherghel.
regiment de

vânători din Basarabia. «Ce poate să
facă acesta»?
spune M. S$., gândindu-se fără îndoială
la o clauză din
trat

atul nostru.

.
Regele se teme mai ales de bolş
evism şi pentru
aceasta. trebuie ca soldaţii trimişi
la muncea câmpului
să fie puşi iarăşi în mâna şefilor.
«Intre două rele, Să
alegem
pe cel mai mie». Cenzura trebuie
să fie

foarte.
severă pentru veştile străine şi să
nu lase să treacă nimie din cele ce ar putea, contamina,
trupele şi poporul,
ca, de pildă vestea căderei lui
Boris şi republica țără-

nească în Bulgaria (dată de «Eipoca»
) şi alâgerea, comitetelor-soviete în regimentele din Vien
a și Pesta (date.
de Nauen). Regele propune două
singure exemplare

nerevăzute: pentru el şi pentru
mine. Trebuie o supraveghere absolută a tot ce poate
încuraja
o mişcare.
anarhistă,
!
E
Politică. Regele scoate note scris
e, scuzându-se că

— Pour manifestations, le Roi demand
ede les interdire.

ă tout prix et sous

toutes les formes. Pour

conimencer, il d&sire qvw'on arrâte Mircea Lecca aussi
bien que Gherghel, "II
faut amener des troupes et; au besoi
n, prendre en Bessarâbie
un regiment de chasseurs avec son
effectit de guerre, «Qu'est-ce que cela fait?» dit Sa Majest6
en pensarit pour sir â une
clause de notre traite, Le Roi redo
ute surtout le bolchetismie
et pour cela il faut remetire dans
la main des chefs les 56l-.
dats

envoşâs

aux

travaux

des

faut choisir le moindre». La
pour les nouvelles 6trangtres

pourrait

contaminer

les

lue

tout

champs:

«Entre

censure doit etre
eţ ne rien laisser

troupes

et

le

peuple,

deux

maux

il

trâs sâvâre
passer qui
comm

e
păr
exemple la nouvelle de la chute de Boris
et de la Râpublique
paysanne en Bulgarie (donne par
«Epoeca») et Pâlection de.
comites-soviets dans les regiments
de Vienne et de Budapest (donne par Nauen). Le Roi propose
deux seuls exem-plaires non revisâs: pour lui et pour
moi. Il faut une surveillance abso
de

vement anarchiste.
Nous arrivons â

ce

qui

peut

eneourager

un

mou-

la politique. Le Roi sort des notes Geri-
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le-a redactat rău. Situaţiunea internaţională a României va, depinde în întregime
de situaţiunea sa internă; le-găturile între ţară şi Dinastie sunt astfel în cât apărarea, acesteia, interesează ordinea întreagă şi viitorul ţărei. Dacă într'o zi ar avea nevoie de concursul tuturor
forţelor politice, ar trebui: să: se uite certurile personale

şi să se puie deoparte interesul de partid. Acesta -e
rezumatul. — Am spus Regelui.că mă gândeam, când va
veni momentul, să ating aceste subiecte cu el, dar fiindcă e vorba acum, n'am fost nici odată 'sectar cum sunt

liberalii, deci greutatea va fi aiurea; apoi nu cred că
străini, în cazul de

faţă Antanţa,

sar amesteca

să de-

semneze miniştri. — Regele: Nu, nu. Am spus totdeauna
Antantei că chestiunile interne mă

priveau

şi D.

de

Saint-Aulaire a venit să-mi declare în numele guvernului său «că d. Clemenceau se desinteresează de această
chestiune şi că României singure i-e dat să-şi constituie guvernul».
.
Audienţa mea, de două ore, a fost foarte amicală; —
Numele lui Constantinescu venind în cursul conversa-

ţiei, Regele îl numea «Porcul». Mai rețin: Nu

trebuie

tes qu'il s'excuse d'avoir mal râdiges. La situation interna-tionale de la Roumanie dependra entitrement de sa situation
interieure; les liens entre le pays et la dynastie sont tels que:

la sauvegarde

de celle-ci intâresse

Pordre

entier et Vavenir

du pays. Si un jour il avait besoin du concours de toutes les.
forees politiques, il favdrait qu'on oubliât les querelles et:

qu'on mît de câtâ lintârât de parti. Tel est le resume. J'ai dit
au Roi que jai comptă,
der ces suijets aveclui,

mais

6t6

quand le moment serait venu, abormais la discussion 6tant lă,jen'ai
ja-

sectaire, commele sont

les liberaux,— donela diffi-

cult€ sera ailleurs; puis je ne crois pas que lestrangers, en
lesptce PEntente, se mâlent de dâsiener des ministres— Le

Roi: Non, non; jai toujours dit ă PEntente que les questions
intârieures me regardaient et Mr. de Saint-Aulaire est venu:
me dâelarer au nom de son gouvernement que «Mr. Clemen-ceau se dâsinteressait de cette question et que c'est la Rou-

manie seule qui avait ă constituer son gouvernement».

Mon audience, de 2 b., a 6t confiante ef; trăs amicale.
Le nom de Constantinescu âtant venu dans la conversation,
ls Roi l'a appel6 «Porcul». Il ne faut pas exelure les liberauz,
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să excludem pe. liberali, căci sunţ
afară

decât în guvern...

1518

mai

periculoşi

în

— Din Dorohoi: Un batalion
austriac de origină
italian a trecut graniţa la: Mam
orniţa Şi a depus ar“mele. 11 ofiţeri.

Dau ordinul să fie internaţi, mai
de preferinţă într'o proprietate particul
ară de cât în oraş; să
se taie contactul cu populaţi
a sau cu soldaţii noştri
“spre a

se evita contagiunea.
-- Carnarvon comunică condiţiile
armistiţiului cu
Turcia. Destul de dulci în împrejur
ările de faţă: se simte
că "Turcia, aduce serviciu. Se stip
ulează că Germanii şi
Austriacii au o lună pentru a
fi evacuaţi. (Pe unde au
să plece?). Este interzis Turciei
să aibă legături cu Puterile Centrale.
|
|
22 Octombre (4 Noembre), __. Nu
se poate înţelege nimie din ce se petrece în Austria.
E un Stat austro-gerian care s'a constituit şi care
e stabilit la Consiliul de
Stat din Viena. E un ministru
al afacerilor străine, Dr.
Adler care, spune N auen, a făcu
t o vizită ambasadorului
german. Soldaţii au depus
jurământ acestui Stat repr
eentat prin Consiliu] “Naţiona
l şi prezidentul lui! De
ÎN

car il sont plus dangereux

— De Dorohoi:

IRI

dehors que dans le gouver
nemenţ. ..

un bataillon autrichien

d'origine italien-

propriât6 particuligre qu'en
ville; eouper le contact avec
lu
population ou nos soldats pour
€viter contagion.
— Karnarvon communique
conditions de Larmistice avec

“Turquie,

Assez

„douces

pour

la

circon

stance : on. sent que
la Turquie rend--service. I]
est stipul6 que les Allemands
et
Jes Autrichiens ont un mois
pour âtre &vacuâs (par ou s'en
iraient-ils?), I] est interdit
â la Turquie d'avoir des râla
tions
„avec les Puissances Centrale
s.
22 octobre (4 novembre). —
Impossible de se reconnaftre
“dans les choses d'Autriche.
Il y a un Etat austro-allem
and
"Qui s'est constitus eţ qui siâg
e au Conseil d'Etat ă Vienne,
U y a un ministre des affaires
€trangăres, le Dr. Adler qui,
nous dit Nayen, -a fait une
visite ă Vambassadeur
d'Alle“magne. Les soldats

“pat son

Conseil

ont prâtâ serment â cet Etat

National

et son

president!

reprâsente

NOTE

POLITICE

— 1918

109:

altfel toate veştile dovedese prăbuşirea complectă a ve:
chei monarhii.
.
Trupele

dela

Tiraspol,

după

raportul

armată, au desarmat şi gonese ofițerii,

corpului

predând

5.

ora-

şul. Armata austriacă e pretutindeni în plină deseompu-nere. Se pare că armata ungară se menţine încă.
— De vreme soseşte Bodnărescu, condus de fostul -

deputat Nicu Gherghel. Bodnărescu este trimisul guver-:
nului provizoriu românesc dela Cernăuţi. Imputernicirea

ui e semnată de Flondor prezident,-Radu Zbiera secretar. El aduce textul exact al rezoluţiunilor Consiliului.

Naţional.

mergând

Bodnărescu,

până

a

nega

destul

de

realitate

tânăr,

unei

iniimos,

Ueraini,

cere

concursul material şi moral al României. Pe lângă noi trei, mai erau prezenţi Corteanu, Bărbătescu şi gene-—
ralul Nicoleanu: — Răspund: Felicitări; ei dau un bun
exemplu Ardelenilor, cari au aşteptat totdeauna prea.

mult ca să le vie liberarea din afară; nu pot să făgăduiese alt ajutor

organizeze

de cât să dau

o. jandarmerie

D'ailleurs,

toutes

trer Lecroulement

les

arme

ca

să-şi

Ar-

nouvelles

complet

pentru

sau o gardă naţională.
concordent

pour

d&mon-

de la vieille monarchie.

Les troupes de Tiraspol, selon rapport
de notre 5me:
corps d'armâe, ont dâsarme et chasst leurs officiers et pillent

la ville. L'armâe
position.

Il

core.
Des

autrichienne

semble

que

la premiere

Vex-depute

takiste

du gouvernement
voirs

sont

taire.

Il apporte

National.

heure
Nicu

hongroise

arrivent

Gherghel.

provisoire

signâs:

est partout

Parmâe

Flondor,

Bodnarescu,

assez

se

Bodnarescu,

des

Radu

jeune,

mier la râalit6 d'une Ukraine, demande

ardent,

Penvoy&

Ses pou-

Sbiera,

râsolutions

en-

pillot6 par:
est

de Cernăuţi.

president;

decom-

maintient

Bodnarescu

roumain

Je texte exacte

en. pleine

du

allant

le coneours

secrâ-

Conseil”
jusquă

matâriel -

et moral de la Roumanie. Etaient prâsents, en plus de nous:
trois: Corteanu, Barbatescu, le gânâral Nicoleanu.
Je râ-

ponds:

Fâlicitations;

leni, qui ont toujours

Vemancipation;

ils donnent le bon exemple
trop attendu

aux Arde-

que du dehors leur vienne:

je ne puis prometitre

d'autre

aide que four--

nir des armes pour qu'ils organisent une gendarmerie
garde nationale; Parmâe ne pourzait intervenir que

ou unesi elle-
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-mata n'ar putea să intervie
de cât dacă ar fi. chemață
să ajute la reprimarea unei
revoluţii amenințând viaţa
şi bunurile naţionalilor noştri;
ca ajutor moral, stab;lirea de raporturi zilnice; dau
ordin să se furnizeze automobile, curieri, bani,
a
Pe
Mare temere de Ucranieni
către cari; prin politică
tradiţională,

guvernatorul Essendorf încl
ină din ce în ce,
Nu mai sunt regimente aust
riace, ele s'au dizolvat, dar
:
legiuni ucraniene, Era, teme
re, Duminica
trecută,
de:
„ciocnirea ambelor partide.
,
NE
i
ia
— Regele temându-se mai
ales de bolşevism; mă
due

la M. S. să vegulez chestiunea,
cen

zurei şi a trupelor. Cenzura: Am convenii ca
două exemplare complecte :
ale telegramelor:să fie trimis
e Regelui personal şi pri- .
mului ministru. „Apoi să fie
anunțat serviciul cartie- .
rului regal, miniştrii români,
ete. A se înţelege cu miniştrii străini ca să nu mai
fie divulgări. — Trupele :
Un batalion de

vânători -din Basarabia,
şi în. acesti
timp, se vor lua oameni de
pretutindeni * pentru complectarea jandarmilor pedeştri
Iaşi până 1a 1200 oâmeni,
Regele mă

roagă să împiedice trecerea a
anume ata-

blir

des rapports

quotidiens;

tos, eourriers, argent,

je donne

Vordre

de

fournir

auGrande crainte des Ukrain
iens, envers
lesquels, par politique
traditionnelle, le gouver
neur Esseudorf (?) ineline de plus en
plus, Il n'y a plus de râgi
menta.austro-hongrois, qui se
sont dissous, mais deş
l6gions ukrainien

nes. On craignait pour
dimanche dernier
des deux parties,
— Le Roi craignant: surt
out le bolchevisme, je
Sa Majet6 regler la ques
tion censure et troupes.
re: Convenu que deux
exemplaires completa des
“mes sera

des 'chocs
vais chez
— Censutâlegram-

ient envoyă au Roi — person
nellement — et au premier ministre. Ensuite le serv
ice Quartier Royal, ministres
roumains, etc. serait „exp
urg6. S'entendre avee les
ministres
Strangers pour qu'il n'y ait
plus de divulgations. . Troupe
s:
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curi: îmi arată un număr din «Epoca» în care Brătianu

e numit... cumnatul lui Barbu Stirbey. «Persoanele din
anturajul meu nu trebuiesc atacate». Gr. Filipescu a
luat pe Barbu drept cap-de-ture; Regele îi sare în aju|

tor...

In sfârşit, Regele strângându-mi lung mâna: «Energie, energie; ştiu că ai când vrei».
—
Manifestaţia
studenţilor. Autorităţile au cedat; şi generalul Botez obţine dela, Rege să-i lase să treacă,

zicând că cordoanele

erau prea

slabe. Cuza

convocase

întrunirea, apoi cu ipocrizie îmi spusese că era contra.
mandată. Studenţii au trecut în ordine prin faţa Palatului, încadraţi de soldaţi. Câteva discursuri pe Piaţa

Unirei, ete.
i —

Lungă

|
vizită la Saint-Aulaire.

Ne

înţelegem

asupra unui «modus procedendi» cu telegramele agenţiilor, Imi 'cam bat joe de scrisoarea primită în cursul zilei

dela cei patru miniştri (Statele-Unite, Franța, Englitera,

Ttalia) şi la care voi răspunde în seris decanului. Apoi
conversaţie destul de cordială. «Aliaţii
vor fi. întz”o
ques: il me montre un numâro
appele Bratiano... le peau-frăre
sonnes

de

Grigore

mon

Filipescu

entourase

doivent

a pris Barbu

saute â son secours,,
:

Enfin

le Roi

me

de P«Epoca», dans lequel on
de Barbu, Stirbey. «Les peine

comme

pas

|
serre

la

main

âtre

attaques».

tâte de Ture;

le Roi

a

longuement:

«De

l6ne-

gie; de l6nergie; je sais que vous en, avez quand vous voulez»,

„„_— Manitestation

des 6tudiants. Les autorites ont fl6chi

ei, le gânâral Botez s'est fait donnen par. le Roi Pautorisation
de les laisser passer, en disant que les cordons 6tâient irop
faibles. Cuza avait convoqus la r&union, puis hypocritement :
"m'avait; dit qu'elle tait contremande. Les 6tudiants ont paase :
en ordre devant le Palais, encadrâs par les soldats. Quelques dișscours place de PUnirea et Hora Unirei, m'a-t-on affirme
"— Longue visite chez Saint-Aulaire. Nous convenons du

modus procedendi avec les tâlâgrammes des agences. Je me modue un peu de la lettre que j'ai regue dans la journâa des

quatre ministres (Etats-Unis, France, Augleterre, Italie) et â
laquelle je r&pondrai par erit un. doyen. Lă-dessus longue

conversation

assez cordiale.

«Les allis seront dans un :mois:
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lună la Odessa. Ueraina e un lueru factice, care
proba-

bil va fi absorbită de Rusia,

care trebuie reconstituită:

avem acolo 36 miliarde, fără să socotim pe
Americani.
Vom căuta să prindem pe Germani ori unde
şi proba-

Dil să-i facem

să capituleze în Oltenia».

—

Foarte

in-.

teresat să ştie dacă au ocupat liniile de drum
de fier
în Austro-Ungaria,
Condiţiile armistiţiului între Italia şi Austr
o-Un--

garia sunt grozave, mai ales contra
Germaniei. Aliaţii
au dreptul să utilizeze căile de apă
şi de uscat şi toate:

mijloacele de transport pe teritoriul austr
o-ungar. Ger-.
manii sunt obligaţi să evacueze teritoriul
în 15 zile. Austriac

ii trebue să evacueze teritoriihe ocupate

: deci tre-bue să părăsească România,
Două comentarii îngreuiază clauza, trecer
ei: Comandantul austriac (7) telegrafiază generalulu
i Weber, care-a tratat

armistițiul

că

murile. contra Germaniei,

dacă

vrea

să se utilizeze

trebuie să se protesteze,

dru-

dar
totuşi să se semneze. In urmă Consi
liul de Stat austriac-"
german (puterea revoluţionară
care pare,că a înlocuit:
imperiul)
declară că nare
armată
proprie şi că nu
ă Odessa, L'Ukraine est une chos
e factice, qui probablement
sera absorbâe par la Russie qu'il
faut reconstițuer: nous y
avons 36 milliards sans compter
les Amâricains, Nous chercherons â
saisir les

Allemands n'importe oă et
probablement.
les faire capituler en Oltenie».
Tr&s intâresse de savoir s'ils.
ont oceup6 les

lignes de chemins de fer er Austro-H
ongrie..

Les conditions
surtout

contre

de Parmistice

VAllemagne.

Les

avec

alli€s

Italie sont terribles,

ont

le

droit d'utiliserles voies de terre et d'eau et tout
les moyens de transport
sur le territoire austro-hongrois. Les
Allemands sont oblig&s
dans les quinze jours d'Evacuer le
territoire. Les Autrichiens.
doivent 6vacuer les territoires
oceupâs:
done ils doivent:
quitter la Roumanie.
Deux commentaires” aggravenţ la
clause de passage: le.

commandement

Der, qui
routes

autrichien

a trait Varmistice,

(9)! telegraphie
que,

au

si Pon entend

contre PAllemagnă, îl faut prote
ster, mais

de-mâme!

Ensuite le Conseil

d'Etat

gânâral

We-

utiliser les.
signer

tout-

peut

conti-

austro-allemand (le pouvoir r6volutionnairequi
: semble s'âtre substita6 ă YEmpire)
dâcl
are qu'il

n'a, Pas

d'armâe

propre

et qu'il'ne

-
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poate continua războiul, dar că înţelege
să urmeze prietenia credincioasă Germaniei Şi să urmez
e
pacea
de
acord cu ea.

— Ca un ecou îmi soseşte o telegramă dela Antip
a,

care crede că Miercuri (mâine) vor pleca
cea mai mare
parte din trupele de ocupare Şi că trebuieso
luate mă-

suri pentru a se avea pe frontieră elementele
militare
necesare, spiritele fiind foarte agitate.

La ora 9 mă duc la Rege. In principiu se va
lua un
batalion al Prințului, dela Neamţu. Teleg
rafiez lui An-

tipa că n'am trupe şi că trebuie cerută autor
izare dela,

Mackensen pentru ridicarea a 4000 de janda
rmi şi să se
reconstitue câteva, regimente din cele ale căror
depozite

aparţin teritoriului ocupat.
23 Oetombre (5 Noembre). — Brandenstein,
la 9 jum.
Doreşte veşti, mai ales dacă e adevărat
că vom ocupa
Bucovina. Nu-şi închipue cum se vor putea
retrage; nu

crede că se va putea ocupa milităreşte lunga
linie Pre-

deal-Berlin.
— Din raportul Siguranţei aflu că regim
entul (sau
parte) dela Lipcani s'a revoltat şi şi-a
gonit
ofiţerii,
nuer la guerre, mais qu'il entend conti
nuer son amiti6 fidăle
ă PAllemagne et poursuivre d'entente
avec slle la paix.

—

Comme

un

6cho

m'arrive

un

tel6gramme

de Antip

a,
qui croit que mereredi (demain) partir
onţ la majeure partie
des troupes d'oceupation e qu'il faut
prendre des mesures
pour avoir sur la frontitre les €lâme
nts militaires n&ces-

saires, les esprits 6tant tort agitâs.
Je vais

(9 h.)

chez

le Roi.

On

prendra

en principe

le bataillon du Prince, de Neamţu.
Je telegraphie ă Antipa que je n'ai pas des troupe
s, qu'il
faut solliciter de Mackensen Pautorisation
de lever 4.000

gendarmes et de reconstituer quelques
râgimenis
dont les d&pâts appartiennent au territ
oire occupă.

23 octobre

(5 novembre). — Brandenstein

de

ceux

â 9% h. I] vent

des nouvelles, surtout savoir sil est vrai
que nous occuperons la Bucovine. Ne imagine pas comme
nt on pourra se
retirer, — ne pense pas que militairement
on puisse occuper
la longue ligne Predeal-Berlin.
— Au rapport de la Sârete appris que
le râgiment de

Liveani

s'est râvolt6 et; a ehass6

ses offioiers, presque

tous
$
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aproape toţi Români, cari sau refugiat la noi. Am dat
ordin la telefon să se treacă linia neutră din nordul Basarabiei şi să se ocupe până la Hotin cu armata şi autorităţile civile.
|

Raportat Regelui. Adjutantul răspunde că M. $. a
propus

aceleaşi măsuri. La 2 jum.

o conferinţă

cu mi-

nistrul de război, Christescu şi Gorski. Se decide a se
ocupa toate golurile şi a se considera ca atari regiunile
ocupate altă dată de trupele care sau demobilizat, sau

au gonit ofiţerii.
Bucovina. — O depeşă trimisă de Flondor lui Zotta
cere ajutorul României.
Jandarmeria

jandarmeriei

din

Suceava

noastre

contra

imploră

protecţiunea

bolşevicilor, cari jefuesc.

Cei dela Iţcani de asemenea. Gura
Humorului insistă
pentru ajutor grabnic. În urma acestor documente scriu

ca trupele dela graniţă să ocupe Suceava şi Iţcani. Repet acelaşi ordin pentru

Gura

Humorului.

Se vor

lua

măsuri pentru a se proteja populaţiunea contra exceselor.
Ulterior se vor întinde cât de repede până la Cernăuţi.
Incredinţez ordinele lui Hârjeu şi telegrafiez prefecţilor de Suceava şi de Botoşani. *)
Roumains,

qui se sont

râfugi6s

chez

nous.

Donn6

Pordre

au

telsphone de franchir la ligne neutre du nord de la Bessarabie et de prendre possession jusgu'ă Hotin avec armâe et
autorites

civiles.

Rappori6 au Roi. L/aide de camp râpond que Sa Majesiâ
vient de proposer les mâmes mesures. A 2% h., dans une
conference avec ministre guerre, Gorsky et Christescu, on
est convenu d'occuper «toate golurile» et de considârer comme
tels les râgions jadis ocenpâes par des troupes qui se sont

dâmobilises ou ont renvoy6 leurs officiers.
Une dâpâche envoyte par Flondor ă Zotta
secours

de la Roumanie.

La

gendarmerie

invogue

de Suceava

le

implore

la protection de nos gendarmes contre les bolchevistes qui
dâvastent. Les gens d'Iţcani en font autant. Gura-Humorei
est tres

pele

pressante.

de la graniţă

măsuri pentru
se vor întinde

Sur

le vu de ces documents

vor

ocupa

Suceava

j'teris: «Tru-

şi Iţeani

şi vor

lua

a proteja populaţia contra, exceselor. Ulterior
cât de repede până la Cernăuţi», mâme ordre

plus tard pour Gura-Humorei.—Je rements les ordres î Herjeu
et je tâlegraphie aux prâfets de Suceava et Botoşani,
*) V. doc. la Anexe

No.
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la Senat

Victor

Mi-

clescu, propun moţiuni în onoarea lui
Wopicka care, asistând la Chişinău, la 21 Octombre, la
aniversarea liberă-

rei, a dat asigurări publice că America,
va susţine for-

marea României Mari şi că Basarabi
a este şi va fi a
României. — Pronunţ două discursuri
eu aspiraţiuni
pan-româneşti. — La Senat trasez un
program de în-

țelepeiune, de răbdare, de unitate. Succes
imens, ovaţiuni, imprimarea discursului. Am asociat, Puter
ile Ceutrale
în ce priveşte

Basarabia

nota, desarmării.
„_— O depeşă dela Arion

şi Dobrogea

şi am

dat

|
spunând că colonelul

de

Kone cere protecţiunea pentru supuşii
austro-ungari, rugând să se refere Regelui, şi o alta
dela, Gheorghiu,
prefectul de Focşani, anunțând că Germanii
se retrag de
la Mărăşeşti, — mă obligă:să mă due la
Rege la 7 ore.
Asupra demersului Kontz : «Aceasta, dove
deşte că n'au
conştiinţa liniştită !». Aproape eu gura
închisă; sunt autorizat să dau asigurări.

Regele confirmă
— A
clescu

la Chambre

toate ordinele ce am
Lascar

proposent. des

motions

Antoniu,
en

au

dat pentru

Sânat

lhonneur

de

Victor Mi-

Vopicka,

qui

assistant ă Chisinau, le 21 octobre, ă Panniversa
ire de la lib6ration, a donnâ des assurances publiques
que PAms$rique

soutiendra la formation de la Grande
Roumanie et que la
Bessarabie est et restera ă la Roumanie.
Je prononce deux .
discours ă aspirations pan-roumaines.
Au Senat je trace le
programme de sagesse, de patience, dWunit€
, Imrmense succes,

ovations, impression

Centrales

ă ce

qui

du discours. Jai associ6 les Puissances

regarde

la Bessarabie

et la Dobrogea

et

donnâ la note du desarmement.
— Une dâpâche d'Arion, disanţ que le colonel
de Kontz
demande la protection pour les sujets austro-hongrois
et
priant d'en râferer au Roi; — et une autre de Gheor
ghiu,
prefet de Foesani, annoneant que. les Allemands se
retireat
de Marasesti, m'obligent ă aller voir le Roi â 7
h. Sur Ia

demarche

Kontz

tranquille!»
donner

des

: «Ca

Presque

prouve

du

assurances.

bout

qu'ils

de

n'ont pas

lăvres

la eonscience

je suis

autoris6
|

â

Le Roi confirme tous les ordres donnâs pour la Bucov
ine.
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Pucovina. "Trei coloane pătrund acolo,
sub
ordinele:
generalului Zadie şi a, trei alţi generali. Burdujeni e:

centrul de aprovizionare. — Regele aprobă ca regimentele vecine să fie gata. — Ii reamintesc că ar trebui ca
printr'o notă să aduc la cunoştinţa Antantei faptul privitor la Bucovina. — Regele aprobă cu căldură: «Oui,.
oui, Oui». — Adaog că ar trebui să i-o comunic şi lui
Demb'in: mai puţină aprobare. — Apoi. în mod amical,.
Regele se plânge că gazeta «Iaşul» laudă prea mult pe

Averescu

şi vorbeşte

din nou

de crimele

lui Brătianu!

Ii făgăduesc să deştept pe Anastasia, (cenzura).

— La miezul nopţii Mircescu îmi cere la telgraf,
cu insistenţă, o întrevedere cu Schwartzkoppen. Acesta
spune că de această întrevedere depinde evacuarea, repede a ţărei. Mircescu insistă atât de mult în cât făgăduese că mă voi duce mâine seară la Focşani ca să în-

tâlnese pe Sehwartzkoppen Joi
schimbat timpurile !
|

dimineaţa.

Cât

s'au:

24 Oectombre (6 Noembre). — Ziua începe prin veşti
de plecare. Germanii părăsese Brăila şi Focşani; la Mă-

răşeşti nu mai e decât serviciul de ordine român. Şeful
Trois colonnes y pânttrent sous les ordres

de Zadic et trois.

autres genâraux. Burdujeni est centre d'appr
ovisionnement,
— Le Roi approuve que les rEgiments voisins
se tiennent

prâts; je lui rappelle qu'il faudraiț que par une note
je porte
ă la connaissance de l'Entente le fait de la Bucovine.
Le Roi

approuve avec empressement; son: «Oui, oui,
oui!y J'ajoute:
qu'il faudrait que je le dise
Demblin: moins d'approbation.
Puis, amicalement, le Roi se plaint que
le «Iaşul» loue

trop Averescu et de nouveau parle des crimes de
Bratianu!
Je lui promets de reveiller Anastasie. (Censure).
A minuit, Mircescu, au telegraphe, me demande avec-

insistance

vn

rendez-vous

avec

Schwarzkoppen.

Celui-ci

fait

dâpendre de cette entrevue Pevacuation rapide du
pays. Mirceseu revi'ent telement â la charge que je promet
s de me:
rendre
demain soir ă Focsani pour
m'y rencontrer
avec:
Schwarzkopnen

jeudi

matin.

Comme

les temps

sont

changes!

24 octobre (6 novembre). — La journte commen
ce par des
nouvelles de dâpart. Les Allemands quitten
t Braila, quittent:
Focsani; ă Marasesti i] n'y a plus que le
service d'ordre rou--
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„de gară german

anunţă că va pleca în cinci zile.
Coloane
-se îndreaptă spre Ungaria: Fun
aul Putnei, Soveja, Predeal, ete.

— La 10 ore soseşte o scrisoare
a generalului un„gur din Ardeal, adusă la Târgul
-Ocna de doi ofiţeri.
Această scrisoare e predată
de It.col. Bianu lui Hârjeu, ia mine. In cap: «Comanda
de grupă ardeleană»,

„semnătura Szabo, general ungur.
Ea comunică demobilizarea armatei ungare. Generalul
are ordin «să ia le-

„gătură cu comandele trupelor
Antantei şi ministrul de
războiu va căuta să obţie ca ocu
parea în Ungaria să se
facă numai prin Francezi şi Engl
ezi». E limpede: aliaii sunt admişi să ocupe; Rom
ânii eseluşi.
— La, ora 11 sunt chemat la Rege
. Sunt cam miraţ,
După capul generalului Râmnic
eanu şi după înfăţişarea,

“Regelui simt că se petrece ceva.
De aceia scurtez comunicarea telegramelor. Pauză, Roşu
şi agitându-se. Regele
zice: «Am ceva penibil să. vă spun
. După. vizita, d-tale

“de eri seara au venit să-mă

vadă miniştrii

Antantei şi
“mi-au spus.că n'au încredere în guv
ernul dv. Şi după cum
“main; le chef de gare allemand
annonce aussi dans 5 jours
son dâpart. On se dirige par colo
nnes vers la Hongrie: Fun-dul Putnei,
—

A

d'Ardeal,
lettre

dix

Soveja, Predeal,
heures arrive

apportâo

est, remise

ete.
une

lettre

â Targul-Oena- par

par le It-eol. Bianu

tâte : «Comanda

du

de grupă

genâral

deux

|
“
hongrois

officiers.,

ă Herjeu,

Catta

chez moi.

ardeleană», — signatur

En

e: «Szabo;
general ungury. — Elle comu
nique la dâmobilisation
de
Parme hongroise. Le gânâral
a ordre «să ia legătura cu comandele trupelor Antantei şi
ministrul de război va exopera
(cherchera

numai

prin

â obtenir)
Francezi

C'est clair:
mains

ea

ocuparea

în

Ungaria

şi Englezi».

les alliâs sonţ

sont exclus.

admiş

ă occuper;

să

se

facă
|

les Rou-

— A 11 h. le Roi m'appelle
J'en
, suis un peu 6tonn€. A la
“tâte du gânâral Ramniceanu et ă air
du Roi, je sens anguille
“Sous
—

roche. Aussi jabrege la communic
ation des telegrammes.
Pause. Rouge et se tremoussant,
le Roi dit: «J'ai -quelque

chose de pânible ă vous dire. Apres
votre visite d'hier soir,
“sont venus me voir les ministres de
L'Entente et m'ont dit
qu'ils
n'avaient

pas

confiance

dans

votre

gouvernement,

Ei,
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ştii, Antanta, în acest moment... Vă reproşează de a fi
dat ordinul de intrare în Bucovina, fără a vă fi înţeles

mai înainte cu ei. Bucovina face parte din teritoriile care
fac obiectul învoelilor noastre cu ei...» (reprodus textual) —Eu : Demisiunea mea e de acum la dispoziţia M.
V. Dar, în Bucovina am lucrat în totul în înţelegere cu M.
V. şi eu am reamintit M. V. că aşi face bine să comunic,

în semn de prietenie, această ocupare Antantei, pe care
în principiu nu o interese
— ază.
Regele: M'am gândit la
un guvern luat în afară de partide. Ghiciţi pe cine am
ales ?—Mişu..—Nu Coandă.—Foarte puţină suprafaţă.
N'am de cât o observaţiune de făcut: E foarte regretabil ca străinătatea să facă şi să desfacă guvernele noastre şi ca M. V. să adopte calea puţin constituţională a
guvernelor de funcţionari... — Regele: Mai târziu vom
căuta să întrunim toate forțele... (Mă ridic în picioare).—
Am servit pe M. V. şi ţara; mulţumită guvernului meu,
Dinastia, vorbeşte cu tărie şi această ţară are o armată,
muniţiuni şi Basarabia— Regele mă asigură de toată
simpatia lui (cuvântul de simpatie revine mereu)
vous

savez, VEntente, en ce moment...

Il vous

şi îmi

reprochenţ

d'a-

voir donnâ Pordre d'entrer en Bucovine sans vous âtre consult€ au prâalable avec eux. La Bucovine fait partie des territoires objet de nos arrangements avec enx..» (Reproduit
textuellement). — Moi: «Ma d&mission est de suite ă la disposition de Votre Majestâ. Mais en Bucovine j'ai agi en tout
daccord avee Votre Majest6 et c'est moi qui, hier soir, ai
rappel

quer,

â

Votre

en signe

Majestă

damiti6,

que

cette

principe elle n'interesse pas».—

je

ferais

bien

occupation
Le Roi:

de

communi-

ă PEntente,

qu'en

J'ai songâ ă un

gou-

vernement pris en dehors des partis. Devinez qui j'ai choisit—
Mişu. — Non, Coanda. — Bien peu de surface, Je n'ai quune:
observation ă faire: il est regrettable que l'6tranger fasse et
dâfasse nos gouvernements et que Votre Majestâ adopte la

voie peu constitutionnelle des gouvernements de fonctionnâires. — Le Roi: Plus tard nous verrons â grouper toutes
les forces... — (Je me l&ve). J'ai servi Votre Majestă et le
pays; grâce ă mon gouvernement, la dynastie parle avee
force et le pays a une armâe, des munitions et la Bessarabie—
Je

Roi

toujours,

m'assure

de sa sympathie

plus une fois le motplus

(le mot

vif)

sympathie

et me

revient

demande

mon.
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cere concursul meu. — Eu :«Nu voi face
nici o greuta-

te guvernului, dar contra unui guvern Brăti
anu îmi reiau
toată libertatea, căci este o imposibilitate moral
ă».
— Coandă vine îndată să mă vadă, pentr
u decrete.
Guvernul său: generalii Văitoianu şi Grigo
rescu, Poni,
Saligny, Fotin Enescu, cei doi Basarabeni
, A. Cotescu,
D. Buzdugan şi Oscar Kiriaceseu, Aceşti
trei din urmă
nu încă oficiali, Buzdugan fiind bolnav
şi ceilalţi doi în
teritoriul ocupat.
|
Văitoianu fiind chemat la 10 ore seara,
Marţi, guvernul era, deci constituit în culise. Săule
scu îmi spune
că în ajun la ceaiul cu Stirbey la Palat şi
că acesta îi
propunea Finanţele în cabinetul... Mişu.
— Coandă a
fost dar substituit pentru a-l ține în rezer
vă pe Mişu.
— Rezervându-mi două ore pentru a-mi
remite notele, fiind încă în funcţiune, Barclay
vine să mă vadă,
el. Ii remit notificarea asupra Bucovine
i şi răspunsul

meu la scrisoarea din 22 Octbr. Regele cunoş
tea această
scrisoare ! Aşa dar Antanta mi-a trimis acest
ultimatum

cu consimţimântul său.
coneours,

—

vernement,

Moi:
mais

«Je
contre

ne

ferai

un

aucune

difficults

gouvernement

Bratianu

prends toute ma libertă, car dest une impos
sibilit

au

gouje

re-

morale».

— Coanda vient aussitât me voiri pour
les dâerets. Son
gouvernement: les genraux Vaitoianu
et Grigorescu, Poni,

Saligny, Fotin Enescu, les deux Bessa
rabiens, A, Cotescu,
Mitica Buzdugan et Oscar Kiriaceseu, —
ces trois dernierg
pas encore officiels, Buzdugan âtanţ
malade et les deux
autres
en

territoire

oceupă,

”

Comme Vaitoiânu a 6ţâ appel€, ă 10 h. du
soir, mardi,
le gouvernement 6tait dâjă eonstitu6
dans la coulisse, Seulescu m'apprend que la veille aussi il
prenait le th6 avec
Stirbey au Palais et Stinbey lui ofirait les
Finances dans le
cabinet...

Mişu.
—

Mişu.

Coanda

|
M'âtant

a 6t6

done

substitue

pour

r6server

râserv

â deux heures pour remettre mes
notes,
Etant en fonctions, Barclay vient lui mie
voir. Je lui remet
la notification pour la Bucovine, et
mu reponse ă la lettre
du

22 octobre. Le Roi Connaissait cetre
lettre! C'est avec son
consentement done que PEntente
ma envoyă cet ultimatum.
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de numirea lui Coandă. — «Ră-

mânem personal prieteni. Sunt mulţumit de schimbarea guvernului
(şi repetă de doui ori această frază
fără umbra gândului că mar ofensa: se vadea după faţa

lui). Ne trebue aici un guvern al prietenilor noştri... Veţi

tace o partidă

de maus

cu Wopicka ; îmi face plăcere.

E] a cerut aceasta...» Iată cine decide de soarta Româ-

niei !

-

— La ora 2 trimit Regelui demisiunea mea :
«Sire, — M. V. comumicându-mi demersul miniştri-

«lor puterilor Antantei, care au declarat M. V. că nu mai
«au încredere în guvernul ce prezidez, demers de care M.
«V. voiește să ție seamă, rog prea plecat pe M. V. să pri-

«<mească demisiunea mea de Prezident al Consiliului, de

«Miniştri».

La 4 ore anunţ Camerei şi Senatului retragerea mea:
«Răspunzând dorinţei M. S. Regelui, guvernul a depus

demisiunea lui...». Am
nul fusese concediat.

voit

să

fie constatat
|

că guver-

— La 5 ore Coandă prezintă cabinetul său. Citeşte
un decret de închidere în loc de mesagiu. Prevenisem pe
Barelay, surpris de la nomination de Coanda: «Nous
restons
personnellement amis. Je suis content du changement de
gou-

vermemenţ

(et il râpâte deux

fois cette phrase

sans

ombre

C'idâe de m'otfenser: son air le disaiţ bien). Îl nous faut ici
un gouvernement de nos amis. Ah! Vous
allez faire une
partie de «maus» avec Vopicka. Ca me fait plaisir,
est lui

qui a demand€ cela!..» — Voilă qui decide du sort de la
Roumanie.
— J'envoie ă 2 h, au Roi ma demission: «Sire, Majestatea Voastră comunicându-mi demersul miniştrilor Puteril
or
Antantei, care au declarat Majestății Voastre că nu mai
au

încredere

în guvernul

ce prez.dez,

demers

de care

Majesta-

tea Voastră voeşte să țină seamă, rog prea plecat pe
Majestatea Voastră să primească demisiunea mea de
Prezident

al Consiliului

de miniştri»,

— A 4 heures jannonce ă la Chambre et au Senat ma
re
traite: «Răspunzând dorinței M, S. Regelui, guvernu
l a de-

pus demisia lui...» —
vernement avait €t€

J'ai voulu
congeâdi,

qu'il fut constată

que le gou-

— A 5 heures, Coanda prâsente son cabinet. II
lit un 6
cret de clâture, au lieu d'un Message. J'avais
prâvenu Coan-
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Coandă ; îi spusesem că trebuiau câtev
a cuvinte curte

nitoare... «Bine înţeles...» Şi îi dădu
sem dosare.e cu diferite modele de mesagiu. De sigur
Regele a a.es această
formulă brutală. Tot necazurile pent
ru anumite interpelări ? Sau liberalii nu-i permit
să considere
această
legislatură ca existând ?
— La 5 jum. întrunirea majorităţii din
Senat. — Bu:
Nu pot să mă întind asupra cauzelor retra
gerei; ar trebui
să fac revelițiuni muşcătoare asupra unui
fel de politică
intimă care se practică. Retragerea mea
nu e o dezertare;
în tot cazul, are loc asupra unei apot
eoze: Bucovina şi
Nordul Basarabiei. Am păstrat ţărei
o dinastie, o armată
şi i-am dat Basarabia şi Bucovina
cu integritatea teritoriului. Astfel Camerile meritau
un mesagiu de închiere, nu un decret neobicinuit. Vom
fi găsiţi prieteni pendru a lucra la menţinerea ordinei
şi pentru a mări țara;
vom fi găsiți nimici hotărâți pent
ru a tăia drumul ori
cărui regim de imoralitate, de fraud
ă, ca acele care ne-au
otrăv
it.

Arion : Victorie la Bucureşti, unde
învingătorii declară că ne înapoiază teritoriile;
victorie la Iaşi, unde guda;

je lui

«Mais

las

avais

differents

Roi

dit qu'i]

certainement...»

qui

modăles

a choisi

cette

fallait

de messages,
facon

donn6

brutale.

“pour” certaines interpelations? Ou
lui permettent pas de „eonsidârer
xexiistance,

_—

quelques

et lui. avais

mots
les

C'est

aimables....

dossiers,

certainement

Toujours

les

avee

le

rancunes

est-ce les lib&raux qui ne
cette l&gislature comme
|

A 5%-h. reunion majorites Senat. — Moi:

Je ne puis
m'âtendre sur les causes retraite:
îl faudrait faire des rev6lations mordantes sur un genr
e de politique intime qui se
pratigue, Ma retraite west pas
une desertion, Elle a lieu,
dans
tous les cas, sur une apothose: la Buco
vine

et le Nord
de la Bessarabie. Nous avons COns
ervE au pays une dynas=
tie, une armee et nous lui avons donn
e la Bessarabie et la
Bucovine avec Pintegrit€ du territosre
. Aussi les Chambres
meritaient-elles un message de clâture,
non un decret inusite.
On nous irouvera amis pour travauller
au maintien de Pordre et pour

aggrand,r

le DOyS;

on nous

trouvena

solus pour barrer la route &, tout
regime

ennemis

Fimmoralită

Jraude, comme celles qui nous ont
empoisonnes,
— drion: Victoire.a Bucarest oii nos
vâingueurs

re-

et de
decla-
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şi în

Basarabia

de

nord. Guvernul moare fiindcă a lat Bucovina. E cel
mai frumos sfârşit ce se putea spera. Sfârşeşte strigând:
«Trăiască România Mare».
Meissner: A fost contra luărei puterei; recunoaşte
greşala sa, căci e pagina cea mai glorioasă ce sar fi putut înscrie. Să rămânem uniţi.
Bardescu: Ceeace s'a făcut e foarte periculos: pretutindeni anarchia vine de jos ; la noi pleacă de sus. O
reformă constituţională trebue să prevadă bariere puterilor Regelui.
25 Octombre (6 Noembre)—Se pare că totul s'a aranjat cu Constantinescu: prefect de poliţie, generalul Ştefăneseu, şi cenzorul. procurorul Gorgos, — au şi fost desemnaţi

de el.

|

— Hârjeu îmi spune că Mackensen a, telegrafiat că

dacă Bulgarii ar trece ca; să-i îngreuieze retragerea, va

distruge podul, deşi operă a Regelui Carol, şi că dacă
căutăm a-l ataca în Transilvania, va distruge toate căile

de comunicaţie.

rent nous rendre nos territoires; victoire ă Iassy, ou le gou=
vernemeni met pied en Bucovine et en Bessarabie du Nord.
Le gouvernement meurt davoir pris la Bucovine. Cest la
plus belle fin qw'on pouvait esperer. Il finit en criant: «Tră-

îască România Marel!»,

Meissner : Il a 6t6 contre la prise du pouvoir ; il reconnaît sa faute, car c'est lapage la plus glorieuse qw'on ait pu
inserire. Rester unis.
Bardescu: Ce qui s'est fait est trâs dangerenux: Panarehie.
partout vient d'en bas; chez nous Panarehie part d'ne baut.
Une râforme constitutionnelle doit prâvoin des barritres aux
pouvoirs du Roi.
.
25 octobre (7 novembre). — Il semble que toute est anrange avec Porcul, Le prâfet de police, le genâral Stefanescu,
et le censeur, le procureur Gorgos — ont; 616 dâign6s par lui,
— Herjeu

me

dit que

Mackensen

a telegraphi€

que

si les

Bulgares passaient pour inquiâter sa retraite, îl dâtruirait le
pont.

quoique

â Pattaguer
de

oeuvre du Roi

en Transylvanie,

communication,

Caro], et que si nous

il an6antirait

toutes

cherchions

les voies
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— Liniile telefonice şi telegrafice
cu teritoriile ocupate sunt tăiate. Să fie Germanii?
Cum aseară, telefoa-

nele au fost interceptate, sar pute
a ca Coandă,

acestui lucru, să fi oprit şi telegraful.

autorul

Văitoianu

mi-a
spus că el a insistat să fie lăsat
telefonul. O dovadă ar

mai fi faptul că mi se telegrafiază din Barb
oşi la ora,

12,
că o comisiune mă aşteaptă (bănuese
că e Schwartakoppen)

şi că sunt căutaţ pretutindeni:

gerei mele n'a trecut?

Oare vestea retra-

— Regele publică o proclamaţiune
; pentru ce ? Faptul retragerei unui guvern a prov
ocat
vreodată
vreo.
proclamaţiune ? E pur şi simplu
o provocare aruncată.
conservatorilor.

Regele spune : «Imprejurările ne
dau din

nou putinţa de a îndeplini ceiace vam
făgăduit şi ceia ce în
sufletul meu n'am încetat să Voies
e. (Adică noi Pam împiedicat să-şi realizeze făgăduel
ile !). Mai
departe... +
«Guvernul meu le va înfăptui». Deci
, sau alegerile

consti.
tuante sau tabula-rasa a Camerelo
r noastre pentru a, re„che
ma Camerile Brătianu. Vom vede
a multe !
— Prezidentul Wilson răspunde
Germaniei că e de.
—

Les

lignes

telsphoniques

et tâlegrap

hiques avec le ter-ritoire oceup6 sont coupâes. Estce les Allemands?
Comme
hier soir les tâl&phones ont 6t6
intereeptâs, il se pourrait que

Coanda,

auteur,

ai

arrâts

aussi

le telâgrap

he.
Vaitoianu m'a dit que c'est lui
qui a aâ insisten pour
laisser le telephone, Une preuve
serait aussi le fait qu'on me
tâlsgraphie de Barbosi (midi)
qu'une commission m'attend'

(c'est Sohwartzkoppen, je supp
ose) et que Pon me cherehe
partout: est-ce que la nouvelle
de ma retraite n'a pas pass6?
— Le Roi publ

ie une proclamation. Pourquoi

? Le fait dela retraite d'un gouvernement
provoque-t-il jamais une pToclamation? C'est tout simpleme
nt un de&ţi jet aux conserva
teurs. Le Roi

git: «Imprejurările ne dau din
nou putinţa
de a îndeplini ceeace v'am făgăduit
şi ceeace în sufletul meu
n'am încetat să voese». (Cest-ă-dire
nous Pavons empâehă de:
râaliser ses
promesse

s!) Plus loin : «Guvernul meu
le va înfăptui». Done, ou les 6lections
constituantes ou table rase
de nos Chambres pour rappeler
les Chambres de Bratianot
Ca promet,

—

Le

president

Wilson

repond

ă PAllemagne

qu'il

est:
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acord cu aliaţii asupra celor 14 puncte din program, afară
de interpretarea celui privitor la libertatea mărilor, pen-

îru care îşi rezervă libertatea de acţiune la deschiderea
congresului de pace. Anunţă că Foch are un mandat
ge-

neral pentru

că

delegaţii

regularea

lui au

armistiţiului. —

părăsiţ

Berlinul

Nauen

pentru

anunţă

a trata pe

trontul occidental. — Printre delegaţi găsese pe conte-

le de Oberndorf, ex-ministru la, Sofia, pe care l-am
avut
de mai multe ori la masă.

26 Octombre (8 Noembre). —

-denţei era datorită măsurilor

“Coandă.
—

Coandă vine să mă

Intreruperea corespon-

de precauţiune

vadă.

I

(?) ale lui

se cere,

ca şi mie,

Jandarmi. Speră să dea plutoane de vânător
i. A
cerut mai ales Germanilor să lase trecerea, trupelo
r pe
măsura, plecărei lor. Mackensen

ceruse garanţii

(vezi 25

'Oct.). Guvernul a dat asigurări că neavând intenţ
iune să
ocupe 'Transilvania, el nare să fie ne-iniştit
de siguranţa flancului retragerei sale. A cerut încă să
i se uşureze
trecerea a doi ofiţeri pentru a putea vorbi
cu şefii aliaţi
şi a-i preveni că nu au nevoie să ia contact cu
Germanii,
d'accord avec ses alliâs sur les 14 points de
son programme,

sauf Pinterpretation du point concernant
la, libert6 des mers
pour lequel il râserve sa libertă d'action ă
Pouverture du con-

grâs de paix. Il annonce
regler

Parmistice.

—

que Foch a un mandat gânâral pour

«Nauen»

annonce

que

ses

dâleguts

ont

quitt6 Berlin pour traiter sur le front d'Oues
t,
Parmi les
del6gu6s je trouve le comte d'Obendorif, qui 6tait
ministre ă
Sofia et que jai eu plusieurs fois ă dâjeuner.

26 octobre (8 novembre).

dance
-de

6tait due

aux

mesures

— Coanda vient me voir.
la gendarmerie. I] espere

— L'interruption de corresponde prâcaution

(?)

de

Coanda

On lui demande, comme ă moi,
donner des chasseurs fraction-

n6s par pelotons. Il a surtout demand aux Allem
ands de
laisser passer des troupes au furetăâ mesure
de leur d&part.
Mackensen avait demand de siretes (voir rappor
t Herjeu
25 octobre).
Le gouvernement
a donns
!'assurance
que
n'ayant nulle intention d'occuper la Transylvanie
, il n'avait
aucune inquittude ă concevoir sur la sâret6 du flanc de
sa
retraite. De plus, il demande qu'on lui facilite le passag
e de
deux officiers pour s'aboucher avee les chefs alli€s
et leg prevenir qu'ils n'ont pas besoin de prendre contac
t avec les
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fiindcă ei se retrag. Se va evita,
astfel țărei durerea de a.
mai fi țeat

ru de război. Niei ocupaţiune,
prin urmare.
Legea Asistenţei publice nu sa
promulgat.
Se
pare, ceiace se spune la Cancelar
ie, că Regele în per—

soană a ordonat să nu se publice
nimie din fosta activitate par
lamentară şi să se amâne chiar
decretele dela
23 Oetombre. Vom vedea şi acea
sta,

„Am

înapoiat Regelui sub plie legea amni
stiei,

care
era, cu promulgarea gata, în sert
arul meu. E în stare să
creadă că aşi fi publicat prin
surprindere această lege !
Prânzese la Henri

Catargi cu Wopicka.

Pe

lângă,
familie, Mitilineu şi N. Lahova
ry. Wopicka foarte Je-:
nat ; ne luând parte la nici o
conversaţie generală. Am
avut explicaţia lucrului după ce a
vorbit cu Mitilineu—
ref
uzasem o partidă de cărţi prop
usă pe neaş

teptate, —
şi după ce, la cererea lui Mitilineu.
am. luat pe Wopicka
deo

parte : era vorba de discursul
său dela Chişinău, pe:
care pretinde că nu l-a pronunţa
t: niciodată n'a afirmaţ
nimic, şi mai ales în numele guve
rnului său. «Am vorbit
englezeşte şi nimeni n'a înțeles»
. Scoate atunei o declara.
ție în mai mu'te limbi în care
exprimă simple dorințe.
PNI
Allemands, puisqu'ils se reti
rent, On &vitera ainsi au
pays:
la douleur de redevenir thââ
tre de guerre. Pas d'occupa
ţion
par consâqguence,

— La loi de Passistance

publique n'est

pas promulgute.
Il paraît — c'est ce qu'on dițâ
la chancellerie — que le Roi
en personne a ordonnâ de ne
rien publier de Vancienne activit€ parlamentaire et de renv
oyer mâme les dâcrets du
23 octobre, Nous le verrons bien
.
— J'ai renvoy6 sous pli, au Roi,
la loi de amnistie

6tait avee promulgation tout
e
capable de croire que Vaurais

qui

prâte dans mon tiroir. I] est:
publi par surprise cette loi!

— Je dîne chez H. Catargi, avec
Vopicka. En plus de la
famille, Mitilineu et Nie, Laho
vary. Vopicka tres gân6; ne.
prenant part ă aucune conversation
gâncrale. J'ai le mot de:
Penigme aprăs

qu'il a caus6 avee Mitilineu —
favais refuse
une partie de cartes, subiteme
nţ offerte — et que sur la demande de Mitilineu j'ai pris Vopi
cka ă part: îl S'agissaiţ de;
son discours de Chisinau qu'il
prâtend n'avoir pas prononcâ
:
jamais il n'a affirms quelque
chose, ni surtuaț au nom de:
Son gouvernement, «J'ai parlâ
anglais et personne n'a compris». Lă-dessus il sort une
delaration en plusieurs lan-

126

-

NOTE

POLITICE

—

1918

— Ii răspund îndată că am avut precauţiunea să nu a-

firm existenţa textului său şi că acel care a citit-o
a
fost Cuza, care nu e dintre ai mei, Imi mărturiseşte mi-

rarea lor că am trimis ordinul Duminecă.. — Eu:
Marţi, nu Duminecă ! — El: E adevărat? Mi sa, spus

că Duminecă,... fără a consulta pe Rege şi fără a-l îuştiinţa ! — Povestese în detaliu cum sau petrecut lucrurile, cum în toate am fost de acord cu Regele şi cum eu

am sugerat nota, care trebuia să le fie trimisă, — YWopicka, părea că cade de sus. E vorba desigur de o nouă
intrigă şi mai ales de multă duplicitate.
Comitet. Ne-am întâlnit la ora 4 la, Meissner. Arion

a fost plângător: «Nu mai existăm; ar fi trebuit să ţinem

încă 24 ore pentru că pregătisem o depeşă lui Wilson, care
ar fi fost de un mare efect ; scăparea noastră este Averescu>. — D'abia pot să-mi stăpânese indignarea. Mult
mai logici şi mai dârzi Nicu Ghica şi Gr. Cantacuzino !
„Se decide : Propagandă pentru a stabili cât de fe-

cundă a fost activitatea noastră şi cum ea ne permite să

ne întrunim toţi pe terenul naţional al României Mari;

gues, dans laquelle il exprime de simples
replique de suite que jai eu la prâecaution
mer

existence

de son

des miens, qui Pa lu.
Lă-dessus

il me

texte

et que

i

cest

souhaits, Je lui
de ne pas affir-

Cuza,

qui

fait part de leur 6tonnement

n'est

pas

que

j'aie

envoy6 dimanehe... — Moi: Mardi, non dimanche!— Lui: Est-

ce vrai?

On

nous a dit dimanche...

Sans

sans les avertir! — Je dis par le menu

les choses, comment

consulter le Roi et

comment

se sont pass6

en tout j'ai 6t6 d'accord avec le Roi et

comment j'ai suggerb la note â leur envoyer. Vopieka tombait
de son haut: il y a eu lă une nouvelle intrigue et surtout
beaucoup de duplicitg,
|
— Comit6. Nous nous sommes râunis ă 4 heures
chez
Meissner.
Arion
4 616
larmoyant:
«Nous
n'existons

plus ; il

aurait

fallu

durer

encore

24

heures,.

parce

qu'il

avait prâpar6 une dâpâche 4 Wilson qui ent 6t€ d'un grand
effei; notre salut est Averescu». Jai peine ă contenir mon
indignation. Combien plus crânes et plus logiques Nicu
Ghika et Grâgoire Cantacuzine!
On decide: Propagande
pour 6tablir combien notre activit a 6t6 feconde et nous
permet de nous râunir tous sur le terrain
national de la
Grande Roumanie; brochures et journaux;
cessation
de
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broşuri şi gazete; întreruperea, anch
etei contra

miniştri„lor pentru a se publica docu
mente.
In discuţiune s'a stabilit că Mişu
Cantacuzino decisese cu violență coteria lor să
se ridice mai ales contra
noastră şi să susţie pe 'Take
Ionescu — mi-am permis
să reamintesc tuturor câţ de neîn
demânatici au fost la 24
Oet., când în întrunirea, majorităţei
au cerut şi aclamat
concentrarea. Cu cine?)—şi că guve
rnul se gândea să fa-

că reformele anunţate în proclama
ția regală prin mijlocul unui decret-lege.
Tocmai H. Catargi îmi spune
că Averescu şi M,
Cantacuzino s'au repezit împreu
nă la palat pentru a

cere audienţă spre a, protesta, dina
inţe împotriva, acestai
indrăsneţe pretenţiuni,
”
—

Comunicatele

(Lyon)

dau

o notă

foarte încurcată a lui Lansing: «Guvernul St.U. a avut totdeauna
prezentă buna, desvoltare viitoare
şi integritatea României ca ţară liberă şi independentă...
Prezidentul St.U.
doreşte dar să vă informeze că guve
rnul St.-U. se interesează de aspiraţiunile poporului
român, atât în afară câţ
şi în limitele Regatului... Guvernul
St.-U. nu va neglija
lenquâte

contre les minisfres

pour en

publier les documents.
Dans la discussion i] a 6t6 tabl
i que Michel Cantacuzene
avait avec violence dâeid€ leur
coferie d'âtre surtout accentu6e contre nous et de soutenir
Take Ionescu (Je me suis
permis de rappeler ă tous comb
ien maladroits îls Staient le
24 quand, dans la r6union de
la majorite, ils onţ demand
et aclame la eoncentration. Aveo
qui?) et que le gouvernement songeait ă faire
mation

royale

au

— Justement,

les râformes annoncâes
moyen d'un dâcret-loi,

Henri

par la proela-

Catargi me dit que

Averescu et Michel Cantacnztne se sont prâc
ipites, ensemble, au Palais
pour
demander audience afin de
protester par anticipation
contre cette audacieu

se prâtention,
— Les communiqu6s (Lyon) donn
ent une note tr&s embronillce de Lansing: «Le gouv
ernement des Etat-Unis a
toujours
Roumanie
des

eu pr&sents le bien-âtre futur
et Pintegrit6
com

Etats-Unis

me

pays libre

dâsire

dona

et indâpendant,

vous

info

Le

de la

prâsidenţ

rmer que le gouvernement des Etats-Unis n'es!, pas sans
se soucier des aspirations
du peuple roumain aussi bien
â Pextârieur que dans les limites du royaume... Le

gouvernement

des Etats-Unis

ne n6-
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la momentul

necesar

pentru

ca

drepturile politice şi teritoriale ale poporului ror:iân să
fie obţinute şi asigurate contra ori cărui atac străin». E

oare aceasta un răspuns la telegrama
acum

lui Wopicka

de

două săptămâni?

21 Oct. (9 Noemb.)—După informaţiile lui Fundăţeanu: el a primit ordin să facă un decret prin care Mărdă-

răscu e numit «în funcţia» de Comisar General în Basarabia;

Vă.toianu

sa opus; vrea să-şi păstreze locul şi e

foarte natural; Coandă a replicat lui FPundăţeanu: «N'ai
să ascu'ţi decât de ordinele me:e». Văitoianu îmi vorbise

ieri de această chestiune.
— Jurnalistul Mavrodi

vorbind

cu Teodorescu

a

recunoscut că proclamația Regelui era opera lui Alexandru Constaniinescu, şi că dela el a venit ideia de a, se în-

chide sesiunea printrun decret.
— Censura tae totul în «Iaşul». Articole'e se ducelui
Văitoianu, care şi el le duce Imi Coandă. Toate rigorile:
pentru

noi! S'a suvrimat

chiar şi comunicatul

prin care

voiam să anunţ că Bucovina fusese ocupată cu autorizaţia Regelui.
sligera pas d'exercer son influence au bon moment
les

justes

mains

droits

soient

&trangere».

obtenus

Est-ce

du commencement
27 octobre

politiques
une

et

et

territoriaux

assurâs

râponse

au

contre

du

toute

tâlâgramme

afin que:

peuple

rou-

agression
de

Vopicka

de la quinzaine?

(9 novembre).

—

Selon

les

renseignements

de

. FPundaţeanu, îl a recu Pordre de faire un dâeret par leguel
Mardarescu est nommâ «dans la fonction» de Commissaire
gâneral en Bessarabie; Vaitoianu s'y oppose; il veut garder'
sa place et c'est tres raisonnable; Coanda a repligus â Fundateanu: «N'ai să asculţi decât de ordinele mele». Vaitoianu:
m'avait parl6 hier de cette question.
— Mavrodi ayant cause avec Theodorescu, journaliste, a
reeonnu que la proclamation

du Roi 6tait Poeuvre

de Alexan-

dre Constantinescu et que c'est de lui qu'est venu Pidâe de
cl6re la session par un dâcret.
— La censure coupe tout dans le «Iaşul». Gorgos porteles articles ă Vaitoianu, lequel les porte de suite ă Coanda.
Toutes les rigueurs pour nous! On a mâme supprimâ le communiqve par lequel je voulais
annoncer que la Bucovine
avait 6t6 occupăe avec VPautorisation du Roi.
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telegrame:

Pasi

ci a
protestat contra ocupărei Dalmație
i de către Italia.
— Deputatul conte Dasy ducânduse spre front, a fost
arestat la Laibach de Jugoslavi
fiindcă e ofiţer de StatMajor şi fiind că guvernul jugoslav
«fiind aliat al Antantei, se găseşte în război cu Aust
ria-Germană».
28 Oet, (10 Noemb.). — Schimbare de
atitudine. Alaltăeri Coandă făcea protestări prietene
şti Germaniei. Astăzi se mobilizea
cont
ză
ra ei. Regele adresează o procla-

maţie "Țărei: «In clipa când aliaţii tree Dună
rea şi ne putem regăsi lângă ei ca să isgonim inamicul
, care de doi
ani
ne calcă şi jefueşte pământul strămoşe
şc...«—O

a doua
proclamaţie armatei. — Un decret de
mobilizare a 24
contingente. — O companie cu drapel merg
e cu muzica în
frunte; câţiva copii înainte. Ies pe
la 11. Lume
tată. Nici un entuziasm.

întris-

Cred că e o simplă demonstraţie poli
tică cerută de
Antanta, căci starea noastră e de plân
s. Nu sunt efecte
şi mantale în rezervă pentru mai mult
de 16 mii.
— S'au arestat ofiţerii şi soldaţii germani
din Iaşi;
—

Notes

caractâristiques.

Deux

tbiezramines

Pasite

li
a
protestă contre Poceupation de la Dalmatie.
par FItalie. (De
Prague). Le dâput6 comte Dasy se renda
nt au fronţ a 6t6
arrâte
ă Laybach par les Yougo-Slaves, parce
que officier
dEtat-Major, et que le gouvernement
yougo-slave «6tant al-

de !Entente se trouve en guerre avec PAutr
iehe-Allemande.
2 octobre (10
novembre). — Changement
d'attitude,
Avant-hier Coanda faisait des protestations
â PAllemagne
Aujourd'hui on mobilise contre elle. Le Roi lance
une pro-

clamation au pays: «In clipa în care
aliaţii tree Dunărea, şi
ne putem regăsi lângă ei ca să isgonim pe
inamicul care de
doi ani inealcă şi jefueşte pământul străm
oşese..» Une se-

conde proclamation ă Parmâe. Un dâereţ de mobil
isation de
24 classes. — Une compagnie
porte, musique en tâte, un
drapeau; quelques enfants prâcădent, Je sors
vers Il h, Publie morne. Aucun enthousiasme,. Je crois
que cest une

simple

notre
plus

d&monstration

tat

politique

demandâe

par

VEntente,

est lamentable. Pas d'effets et de nianteaux

de 16 000, en râserve.

"On a arrâtâ les officiers et soldats allemands

de

ear

pour
Iassy;
gt
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Bărbătescu i-a văzut conduşi între baionete la StatulMajor. Se pare că pe la ora 12 au fost văzuţi Germani

târând căruțele lor de bagaje, huiduiţi de mulţime.

Ce

inutile

ră-

sunt

aceste rele procedeuri ! (Hârjeu

fiul,

mas pe lângă Grigorescu, ne spune că a văzut mulţimea
scuipând asupra tristului convoi. S'au scuzat zicând că
Siguranţa e de vină). — Brandenstein şi camarazii săi
vor

fi schimbaţi contra ofiţerilor dela Bucureşti.
— Generalul Presan; e rechemat în activitate şi nu-

mit Şet de Stat-Major:

«şedinţa continuă». Christeseu,

înaintat general de corp, trece la partea sedentară. (Vezi
notele din 15 Oct. cari anunțau această schimbare.)
— Mobilizarea, noastră este întradevăr ceia ce cre-

deam;

foarte slabă. Se cheamă 6 contingente numai şi

ofiţeri subalterni neînsuraţi; gradele superioare nu. E
probabil că se voieşte a se avea un număr oare-care în

mână. Pe lângă aceasta, se pare că am trimis un ultima.

tum lui Mackensen: o spune «Mişcarea». Termenii acestui act sunt puţin limpezi, dacă textul e exact.
|
Barbatescu
Major.
Il paraît

les a vus entre
que

vers

midi

bayonettes,

conduits

on

Allemands

a vu

des

â

PVEtattraînant

des charettez avec leurs bagages, hu6s par la foule. Comme
ces mauvais procâdâs sont inutiles! (Le fils Herjeu, qui reste
aupres de Grigorescu, ministre de la guerre, nous dit quiil
a vu la foule cracher surle triste convoi, On s'esf, excusâ
en allâguant que c'est la sâretă qui est responsable). Brandensteim ef; ses collăgues vont âtre 6chang&s contre nos offi-ciers de Bucarest,
Ă
__— Le gânâral Presan est rappele ă Pactivits et. nommâ
Chef d'Etat-Major: «la s6ance continue». — Christescu,
avane gensral de corps d'ammâe, passe â la partie sedenţaire.
(Voir notes du 15 oct. qui annoncent ce changement),
— Notre mobilisation est bien ce que je pensais, trâs ă
Peau

de rose: on appelle 6 classes seulement et les lieutenants

et sous-lieutenants non mari6s. Pas des grades supârieures.
Il est probable qu'on veut avoir du monde en mains. Avee
ca, il paraît

que

nous

avons

envoy6

un ultimatum

kensen: la «Mişcarea» le dit. Les termes
peu clairs, si le texte est exact,

ă

Mac-

de cette pi&ce sont

-
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— Depeşile anunţă abdicarea
, Kaiserului şi a fiului
său, Comunicatul Cancelaru
lui spune că se va, proced
a
la o Regenţă, în aşt

eptare ca o Adunare con
.
stituantă să
hotărască de viitor, Lyo
n vorbeşte de manifestă
ri po:
pulare
la, Berlin, de tulburări
la Hamburg, Brema
Frankfurt, ete,
Plenipotenţiarii germani
au sosit în noaptea, de 7-8
Noembre la Cartierul lui Foc
h ; Şeful lor este Erzberger
.
Ei au termen până astăzi,
la, amiazi, pentru a primicondiţiunile armistiţiului. In
aşteptare, trupele franceze
îm. |
ping înainte ofensiva.
29 Oct, (1 Noemb.).— Regina
, sa, întors azi. dimineaţă.

Ovaţiune la gar

ă ; D. de Saint-Aulaire a făc
ut un speech
Şi a remis M. Ş. «Medal
ia. Militară» franeeză. De
faţă
guvernul, miniştrii străini,
Brătianu.
—

Trupele franceze au trecut
Dun

ărea la: Giurgiu
:ŞI generalul Berthelot tri
mite o proclamaţie Români
lor.
Intre altele cere țăranilor
să se ridice şi să ia armele.
PUI
Sper
că) acest sfat nu va fi urm
at, şi noroc
că
nu
sunt
arme în teritoriu] ocupat
!
— Les d6pâches annoncenţ

son Fils,
Le

communiqu6

du

SN
NI

labdication du Kaiser et de
E

Chancelier

anhonee

qv'il- va: âtre
„proocâd6 â une Râgence, en atte
ndant q'une assembl6e constii
tuante dâeide de Pavenir. «Ly
on» parle de manifestatioris
populaires ă Berlin,de

troubles ă Hambourg, Brâme,
Frane:
fort, ete. :
N
PE:
Les plenipotentiares allema
nds sonţ arrivâs dans: la -nui
ţ
du 7 au 8 novembre

(samedi matin) au quartier
de Foch;
cest Erzberger qui est ă
leur tâte. Ils ont Jusqu'ă
aujourd'hui
midi pour: accepter les
conditions armistice. En
attendant,
les troupes frangaises pou
ssent â, fond. leu offensiv
e.
29 octobre (11 novembre).
— La Reine est rentrâe. ce
ma-

tin. On a fait une ovation ă
la gare; Mr. de Saint-Aulair
e a
fait un speech et a remis ă Sa
Majestâ la medaille 'militaire
îran

caise.
Bratiano.

Presents
|

le gouvernement,

les ministres -Sirangers,

—'Les troupes francaises ont fran
chi le Danubeâ Giurgiu et le gânâral Berthelot lanc
e une proelamation aux Rousuivi et heureusemenţ
toire occupă!

qu'il

n'y a pas

d'armes

dansle. terri=
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Svonurile cele mai exagerate
sunt puse în circulaţie: Armata germană ar fi capitulat la Bucureşti.
(Dar cenzura a interzis publicarea, acestei vești.) Mitilineu anunţă cu satisfacţie că Mackensen a fost arestat
la Crivina. 'Toate acestea suni probabil închipuiri.
— Armistițiul a fost semnat în Franţa. Mareşalul
Foch anunţă
ora 1.

că ostilitățile au fost suspendate

astăzi la

— Cabinetul e complectat cu Mitică Buzdugan dela
Consiliul agricol superior, la Justiţie; Cottescu, destituit
de liberali ca incapabil, la Industrie şi Oscar Kiriacescu
la Finanţe.
Cu întoarcerea lui Prezan se taie telefonul tuturor
particularilor, alias opoziţia.
— Toţi politicianii

face front contra

noastră; e foarte

natural ; «lăcomia» : cu cât sunt mai puţini părtaşi cu
atât se obţine mai mult. Brătianu a văzut pe Matei Cantacuzino

(«Epoca»);

Coandă

a văzut pe Averescu

şi

toată lumea spune că s'a făcut înţelegerea cu generalul.
Guvernul

zis naţional

ar putea

lua fiinţă,

dar cu

oameni de mâna a doua,
—
tion:

Les

bruits

Varmâe

les plus exagârâs

allemande

aurait

sont

capitul

mis

en

circula-

ă Bucarest,—

(mais

la censure a interdite la publication de cette nouvelle). —
Miţilineu,
annonce
avea
une
vive
satisfaction
que
«Mackensen a 6t6 arrâte â Crivina». Tous ceci doit âtre de
Vimagination,

— I'armistice a 6t6 sign en France. Le marâcha]l Foch
annonce que les hostilites ont 6t& suspendues
aujourdhui
ă 1 heure.

-

"

— Le Cabinet est complete avec Mitica Buzdugan, du
Conseil agricole suprieur, ă la Justice; Cottescu A., destitu&
par les libâraux comme incapable,
a I'Industrie et Oscar:

Kiriacescu aux

Finances,

|

— Avee le retour de Prezan on coupe le tâl&phone ă tous
les particuliers, alias Popposition.
—

'Tous

les politiciens

font

front

contre

nous,

c'est tout

naturel; la cure: moins îl y a de partageants, plus on obtient. Bratianu a vu Mathieu Cantncuzene, — P«Epoca» du
gendre l'annonce; Coanda a vu Averescu et tout le monde
affirme qu'on

—

dit

s'est entendu

national

doublures.

—

a

des

avec le gânâral. Le gouvernement

chances

d'aboutir,

mais

avec

les:
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— Gazetele liberale anu
nţă că Victor Antonesc
făcut apariţia. Costum
u şi-a
at în căpitan france
z, a făcuţ călătoria cu It. Nos] şi a
rămas ascuns la Ghidig
eni. Antonescu ar fi fost purtăt
orul unei scrisori a,
lui Clemenal doilea călător). Bineîn
ţeles, la Tecuci nu Sa
mic, nu s'a raportat
ştiut ninimic,
30 Octombre (12 Noe
mbre).

— Ia ştirea, armist
iţiului
am ocupat Brăila şi
Focşani şi un detaşa
ment a pătruns
prin Bicaz în Transilva
nia; în Dobrogea, pri
n mici fraețiuni sa trecut dela
Galaţi şi dela Reni;
mar
şurile au
continuat chiar până
la

ora 3 pentru a da mai
multă

—

|

Les journaux lib6ra. ux

nescu a fait son app
arition,

annoncenţ

que Victor

Anto-

«costum6» en capita
et fait le voyage ave
ine francais
c le lieutenant Nos]
et est rest cachâ ă
'Ghidigeni, Antonescu
aurait 6t6 porteur
d'un message de
'Clemenceau pour le
Roi. A Patterrisage
de Noăl, ont avait
constată la pr&sen
ce dun sitge

second

vacant

voyageur,

Bien entendu,
ni rien rapportă,

mon

et

d'un

costume

de

ilustre prâfet, Kopets
ki, n'a rien su,

30 octobre (12 novembre)

. — A Pannonce de
nous avions occup6
larmistice,
Braila et Focşani
et un dâtachement
avait pânetră par Bic
az en Transylvanie;
dans la Dobrogea,
par petits paquets, on
a pass6 de Galaţi et
de Reni; les mar-

corps ă Poceupation; en
Bucovine nous sommes
— Notre mobilisat
Mais

ă Cernăuţi.
ion tourne ă la comedi
e. On n'a pas d'ef-

les hommes

ne repondent

pas; le 13-me r6giment
fanterie enregistre
d'inmâme des d6sertion
s strieuseg. De pro
Vince on 6criţ que
les villages sont mor
nes, exaspâres eţ
Jes hommes grognenţ.:
que
«ne-aţ

i dat ce aţi făgăduiti,.
— Aussi
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dus apelul la 4, pe alocurea 6 contingente, şi numai pen-

tru diviziile 6, 7, 8, 9, 10, 13 şi:14.
— Numirile de prefecţi arată absoluta lipsă de elemente la dispoziţia acestui guvern. Sunt delegaţi pretutindeni magistrați: ciudat amestec al justiţiei şi al
administraţiei! 'Tribunalele sunt descomplectate, atunci
când trebuiau să examineze naturalizările evreilor. Un.

bătrân. pensionar beţiv, colonelul C. şi un âlt declasat,
col. C., sunt numiţi la Dorohoiu şi Severin. — E adevărat că; nu'se vorbeşte decât de combinaţiuni ministeriale.

de substituit guvernului acesta. Brătianu ar fi recunos-"
cut că singur nu poate veni la putere şi se caută, învoeli
cu Averescu, M. Cantacuzino şi alţi însetaţi. Bineînţeles:
că partidul conservator e ignorat...
— Condiţiile primite “de Germania sunt: Evacuarea

Belgiei, a Alsacie-Lorenei, a provinciilor Renane, a Ro-:
mâniei şi a Rusiei. Predarea submarinelor. Predarea a.
5000 locomstive şi a 15. 000 de vagoane, a 5000 de tunuri
calibru mare) şi 30. 000 mitralic
(din cari jumătate” de

a-t-on reduit Pappel ă quatre, par ailleurs six classes et exclusșivement pour. les divisions 6, 7, 8.9, 10, 13 et 14.
=
Les nominations de prâfets îndigquent Vabsolu mangne
d'El&mentsă la disposition de ce gouvernement. On dâlegue
partouţ des magistrats: singulier mâlange de la justice: avec

Tadministration!

Leş. tribunaux

sont. partout

depareillâs,

alorş qui'ils avaient
Pexamen
des
naturalisations
juives.
Un vieux pensionnaire ivrogne, Collorii, colonel, et un autre:
vieux dâelass€, Costescu, colonel] aussi, sont nommâs ă Dorohoiu et Severin. I] est vrai qu'on ne parle que des combi-

naisons

ministerielles

ă substituer ă ce gouvernement,

Bra-

tianu aurait reconnu que seul il ne.peut venir au pouvoir ef
Van cherche des acommodements avee les Averescu;:M. Can--

tacuzâne et autras assoiffâs.

Bien entendu on ignore le pari

conservateur.
—

cuation

Les

conditions

accepttes

de. la, Belgique,

par IAllemagne

de l'Alsace-Lorraine,

des

sont:

€va-.

provineces

rhEnanes, de la Roumanie et de la Russie. Livraison des sousmarins. Livraison de 5000 locomotives et de 15.000 wagons;

de 5000 canons (dont % de gros calibres) et de 30.000 mitrailJeuses; et des chemins de fer d'Alsace-Lorraine. Oceupation

VOTE

ere. Ocuparea
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porturilor

sermane, accesul aliaţi
lor
de răsărit sermane, ete.
Mai greu de cât ceia,
ce Germaniine impuse

fruntariile

seră nouă.

N
A
— O parte anecdotică foarte
morală. Prezan, întors.
la Statul-Major, primeşte

pe Gorski şi-l mustrează,
că a trimis pe lt.col. An
fiindtonescu în Basarabia,
atu
când trebuia, să ştie
nci
că avea, de lucraţ cu
el! (Prezan era;
demisionat,..), Desigur
Gorski e vinovât că n'a,
păzit con.
venienţele lui Prezan
,

adversar al guvernulu
i, în care

Gorski era, secretar genera
].

|
_— 'Totul se repune la
loc: Perieţeanu la; C.. F.R
.; inginerii puşi în retrag
ere

îşi Teiau slujbele ; alţi
i înain=
taţi sunt retrogradaţi
; generalul Lupescu
se întoarce la
Statul- Major, cu Anto
nescu şi cu co], Sterea
. «Trebuie
ca. Bertheloţ să-şi găs
ească vechii săi colabo
ratori»,
— Mitilineu îmi com
unică confidenţial
că se aşteaptă prin Chişinău

Marele-Duce şi Mare
a-Ducesă
Yril şi mama Reginei.
Regele îmi spusese că
Pok
levski
voia să-mi vorbească,
de câteva familii mar
i care voiau
să fugă din Crimeia în
România.
2
des ports allemands.
Aecâs des alli€s sur
le s fronti&res orientales allemandes, ete.
, ete. C'est plus dur
e encore que ce que
les Allemands nou
s avaienţ imp
os€,

le It.-colonel Antone
scu en Bessarabi
e alors qu'il dev
savoir qu'il avaiţ
ait
â travailler avea lui!
sionnaire!) — Evid
emmenţ Gorsky est
coupable de n'avoi
pas menag6 les con
r
venances de Prezan
, adversaire du gou
verhement, dont Gor
.
sky

a 6t6 le secrâtaire gân
ral!
On remet touţ en pla
ce: Perieţeanu aux che
les ingânieurs mis
mins
ă

autres,

qui

avaient

de fer:
la retraite reprennen
t leurs emplois;
le Ss
6t6 avancâs, sont
retrograds;
le gân6-

rai Lupescu â TEtatMajor avee Antonescu
Sterea. «Il fauţ que
et le colonel
Bertheloţ retrouve ses
anciens collaborateurs».
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31 Oct. (13 Noembre). — Germanii făcând să sară podul dela Muftiu, comunicaţia prin Barboşi e şi ea tăiată.
Se pare de altfel că telefonul şi telegraful nu funcţionează cu teritoriul ocupat.

— Mircescu soseşte. EI e printre ofiţerii cari au fost
schimbaţi cu misiunea, Brandenstein. Îmi confirmă că
Marţi se dusese cu Schwartzkoppen şi Horstmann la Barboşi; că m'au aşteptat şi că n'au aflat de retragerea mea

decât Miercuri prin călătorii veniţi dela Iaşi. Germanii
“veniseră să reguleze detaliile retragerei lor: ei ocupaseră Braşov, Sibiu şi Sft. Gheorghe şi cereau 20 de zile

pentru evacuarea lor, asigurându-se de un atac din partea noastră. Nimic mai mult. Astfel că ultimatum, mobilizare, toate acestea au fost inutile şi puţin glorioase.

— Ministrul Fotin Enescu vine să vorbească cu
mine. E1 se consideră ca foarte trecător în minister.
Pentru .el un' guvern

de coaliţie este o certitudine, de-

asemenea, e convins că nu se poate face ceva fără consuitarea' partidului conservator.

-

— Nu sunt Francezi la Bucureşti. Regele vrea să se
31 octobre (13 novembre). — Les Allemands ayant
fait
sauter le pont de Muftiu, la communication par Barbosi est
aussi coupâe. ]] paraît d'ailleurs que tâl&phone et tel&graphe
ne marchent pas avec le territoire occup6. Mirceseu vient
d'arriver. Il est du nombre des officiers qui ont 6t6 6changâs
contre la mission Brandenstein. Il me confirme que mardi
îl s'6tait rendu avec Schwarzkoppen et Horstmann ă Barbosi: qu'on m'y attendait et que c'est n'est que par des voyageurs venant de Iassy qu'ils ont appris mercredi ma retraite.

Les Allemands venant pour regler les dâtails de leur retraite:
ils avaient fortement occupe Brasov, Sibiu
et Szepsi-St.
Gheorghe

eţ

demandaient

20 jours

pour

leur

6vacuation,

en

S'assnrant contre une attaque de notre part. Rien de plus.
De sorte que ultimatum, mobilisation, tout cela a st6 inutile
et peu

glorieux.

— Le ministre Fotin Enescu est venu causer avec moi. Il
se considere

comme

trâs

de passage

Pour lui, un gouvernement

mâme

seulement

au ministere.

de coalition est une certitude, de

qu'il est convaincu qw'on ne peut passer

consulter le parti conservateur.
— Pas des Francais ă Bucarest.

Le Roi

outre

sana

vent rentrer le
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întoarcă cât mai curând
la Bucureşti «cu capul lui
Mihai
Viteazul şi al lui Ştefan
cel Mare» (Enescu). Se
stabileşte data de 8 Noemvr
ie,

Sf. Mihai. E vorba să
se în-

măsura, retragerei Germanilo
r,
114 Noembre, — Nimie deo
sebit. Buletinele nu dau
decât ecoul manifestă

rilor cu care sa primit
la Londra
şi la Paris vestea armist
iţiului.
— La noi, la Brăila, sub
ochii unui batalion de
vânători venit în ajun,
s'au devastat casele evr
eilor. [.

Berceanu a sosit cu plâ
ngerea autorităţilor împotr
iva
armatei, care a ridicaţ pro
viziile cumpărate de com
ună
dela Nemţi.

vreau?

(Să fie el oare prevăzător,

sau credincios cuvântului săr ?)-— Curtea
nu mai speră decât să con
vingă

familia Lambrino ca să
ceară despărţirea : aflu
aceasta prin Mitilineu.

plus tât possible â Bucare
st: «Cu capul lui Mihaiu
Viteazul
şi al lui Ştefan ce] Mare»
(Enescu). On assigne la
date du 8
noembre la St, Michel, Il
est question de charger
un officier
de nâgocier Pen
trâe des Roumains
se retirent.

Allemands

1/14 novembre.

nent que

— Rien

4 proportion

de ce que les
-

de saillant, Les bulletins
ne don.

l'&cho des manifestatio
ns

qui, ă Londres eţâă Pari
ont acueilli la nouvelle de
s,
Parmistice,
Chez nous, ă Braila, c'est
sous les Yeux d'un bataillon
chasseurs entrâs de la veil
da
le que Pon a pill les mai
sons des
juifs. Ionel Berceanu est
arriv6 pontanţ les dol6ances
des
autoritâs

contre Varmâe qui a fait mai
n basse sur les provipar la vill

sions achetses

Ie Prince

e aux

Allemands,

Carol a eu remise du rest
e de sa peine qui ne
devait expirer que le 22
novembre. I] paraât vou
loir garder
sa femme. Il aurait dit: Je
sais bien que dans 2) ans
la Roumanie, comme tous les
autres Days, sera en
r&publique ;
pourquoi m'empâcher alor
s de vivre ma vie? (Seraitil clairvoyani ou fidâle â sa parole
?) La Cour n'esptre plus
que d'a.
menen la famille Lambri

Mitiliheu

qui

no
le rapporte,

â

d&mander

la s6paration:

c'est
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Chiar Luni un registru fusese depus pentru el, la
Regină. Ducându-mă să mă înscriu la, Regina, d. Denise

sa grăbit să mi-l prezinte.
„-— Nimie nu poate să zugrăvească mai bine pe conservatorii disidenţi decât comunicatul lor de azi dimineaţă. E precedat, de o telegramă a lui Take Ionescu,
care dă sfatul să se formeze un guvern adevărat naţioral, cu participarea tuturor partidelor. Bănuese că Take

se gândeşte că realizarea marilor noastre proecte nu va
fi uşoară şi nu prea vrea să-şi ia singur răspunderile.
«Mişcarea» se grăbeşte să publice, alături de această telegramă, un articol al lui Take Ionescu, din care acesta.

exclude dela afacerile publice pe cei cari nu s'au împărtăşit cu naţionaliştii în credinţa, României Mari.
2/15 Noembre, —

Nu

e. pâine

pentru

5

zile;

sa

anunţat oficial. Dar se cere mobilizaţilor să se prezinte

cu merinde pe 5 zile. De unde să le ia? Se dă populaţiei
orz şi cartofi, iar săracii n'au lemne ea să le fiarbă. Nici

o gazetă nu suflă o vorbă. Pe vremea mea ce sgomot sar
D&s lundi un registre avait 6t6 d&pose

chez la Reine pour

lui, Y ayant 6t& pour m'inserire chez la: Reine, Monsieur De:
nise mavait pas manqu de me le presenter aussi.
— Rien ne saurait mieux peindre - Poutreeuidance des.
conservateurs dissidents que leurs communiqu€ de ce matin.
Il est prâcâde d'un tâlegramme de Take Ionescu qui donne le conseil de former un gouvernement vraiment national,
avec participation de tous les partis. Je suppose que
Take

pense que la r6alisation de nos grands projets aura du tirase et qu'il ne se soucie pas d'endosser seul les responsabilitâs.
La «Miscarea» s'empresse de publier, en regard de ce t6l6gramme, un article de 'Take Ionescu, par lequel celui-ci ex-

clue des affaires ceux qui n'ont pas communi6 avec les nationalistes dans la foi de la Grande Roumanie.
2/15 novembre. — Pas de pain pour cinq jours: C'est officiellement annoncâ. Mais on demande aux mobilisâs de se
presenter

avec

5 jours

de

provisions.

Ou

les

prendront-ils?

On donneă la population de lorge perlâe et des pommas

de

terre, et les pauvres n'ont pas de bois pour les cuire, Aucun
jcurnal ne soutffle mot: de mon temps, un jour de galettes ct.
Dieu sait quelle musique! Avec le changement de prefets,

NOTE

POLITICE

— 1918

139

fi tăcut! Cu schimbarea prefecţilor,
nimeni n'a, „trimis
partea, de grâu

fixată pentru Iaşi. .
e
Electricitatea a fost tăiată
la 10 seara. Lumânările
sunt 13 lei una, şi ce lumână
ri!
Zăpada a început să cadă. Dela 3 nu mai circulă,
trăsurile.
— Nici o comunicare cu Bucure
şti.
3/16 Noembre, — In «Monitor»
numirea, generalului
Sinescu la, gradul de general
de divizie. Regele îmi spusese că nu i se poate încredin
ța, o brigadă, când fusese
vorba să fie mut

at pentru a fi numit Greceanu
inspector
al cavaleriei şi generalul Grigores
eu, care a făcut numirea, a

declarat întrun raport că Sine
scu e un incapabil !
» — La 2 ore primese o scri
soare oficială : «M. S. qorind a vă vedea,
sunteţi rugat a veni azi
Sâmbătă 3
Nov. la orele 6...» Deci Regele
niă chiamă. Dar chestiunea,
Putinţei de a merge la pala
t e gravă. Zăpada e enormă
,
automobilele, al meu cel puţi
n, nu circulă Şi poliţia trebuie să-mi procure o trăsură.
:
<Te-am chemat ca să nu crez
i că te uit», —îmi spune Regele într'o lungă strâng
ere de mână. (Un fotoliu
e
plus. personne
Jassy.

wa

envoyâ
,

PI

le

contingent

de

bl

II

fix€

pour

— L'6leotricitt a 6t4 coupe
ă 10 heures du goir. Les bougies ă 13 lei la piâce, et quel
les bougies!'.
—

La

neige

fait

son

apparition,

Elle

voitures en panne dâs 3” heur
es.
—

Auceune

communication

3/16 novembre,

—

Au

avea

tombe

due,

Les.

”

Bucarest,

-«Moniteury

la nominatțion du g6de division. Le Roi m'avait dit qu'on ne peut: pas lui
confie» une brigade, lorsqu'it
avait 6t6 question de le dâpl
acer pour nommer Greceanu
inspecteur, de la
nâral

la

Sinescu

au

nomination,

grade

de gânâral

cavalerie. Et le gânâral
Grigorescu, qui a fâit
a declar “dans un râpport
que le gânâra]

Stait un .ineapable!

e

..

— A 2 heures. je recois un
poulet officiel.. «Majestatea
Sa
dorind a vă vedea, sunteţi
rugat a veni astăzi Sâmbătă,
3
Noembrie, la orele

6... — Done, le Roi mapp
elle,
La:
question de possibilit6 de se
rendre au. Palais est trâs grav
e:
la neige est

enorme, les autos — la
mienne du moins — ne
cireulent pas et c'est â la
police de me fournir un
v&hicule.
«Je vous ai appel€ pour gue
vous ne croyez pas que je
vous oublie»,

—

me

dit le Roi

dans

une longue

poiente

de
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pregătit la colţul biuroului său, pe când totdeauna, fiind
ministru, trebuia să-l trag chiar eu). — O singură plângere din partea mea: cenzura, care nu permite să ne apă-

răm în potriva atacurilor care plouă, şi v critică asupra

unei numiri la prefectura din Bucureşti, pe care Regele

o neagă. — El nu a semnat decretul. — Rezumat politie : Greutate mare pentru a uni toată lumea în jurul

său în marele momente care se pregătese.— Eu: Pen-

tru că soluţiunea trebuie căutată aiurea. La congres se va

decide soarta noastră; la congres trebuie să se găsească
reprezentate «toate forţele vii ale ţărei» (am evitat dinadins termenul de partid) ; ceeace se va semna
acolo

trebue să lege pe toată lumea, indiferent de cine administrează aici. — Regele: Aveţi dreptate.

— Am revenit

încă odată asupra acestei păreri şi Regele mi-a răspuns

la fel. Şi am adăogat că guvernul actual n'avea decât să
urmeze a guverna... — Regele mi-a spus la un moment
dat : «Cine ar fi crezut în această prăbuşire a Germaniei ? Antanta însăşi nu speraun rezultat decât peste

un

an. E prea

mult. Dar

vezi:

Tot credinţa

salvează !

mains, (Un fauteuil est prâpart au coin de son bureau, alors
que. toujours, 6tant ministre, je -devais le tirer moi-mâme).
Une seule

pas

de nous

nous

et une

tion police
decret.
R6sume

plainte
de ma

dâfendre
critique

contre

part:

la censure,

les attaques

de la nomination

Bucarest,
politique:

que

le Roi

grande

dânie:

difficult&

qui

qui

de Rafael

il n'a
pour

ne permet

pleuvent

sur

ă la direc-

pas sign6
rsunir

ie

tout ie

monde autour de soi dans les grands moments qui se prâparent, — Moi: «Parce que la solution doit âtre
ceherehte

ailleurs. C'est au Congrâs que se dâcidera notre sort; cest au
Congres que doivent se trouver r&prâsentâes «toutes lea forces vives du pays» (Jai expres 6vit6 le terme de «partis»);
ce qu'on

y signera,

doit pouvoir

lier tout le monde;

peu

im-

porte alors qui administre ici». — Le Roi: «Nous avez rai80n». — Je suis revenu, une seconde fois, sur cet avis et le
Roi m'a donn la mâme r6ponse. — Et j'ai ajout6 que le gouvernement actuel n'avait qu'ă continuer de gouverner.. Le
Roi m'a dit, ă un moment: «Qui aurait jamais ceru â cet effondrement de VAllemagne, I'Entente elle-mâme n'espârait
un râsultat que dans un an. C'est trop. Mais voyez-vous:
cest encore la foi qui sauve! (le Roi parlait de lui-mâme).
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Salvăm petrolurile ; trebuie acum
un monopol românese. In Dobrogea

dar ne-am

să
au

141
ne gândim la
fost ciocniri;

bătut cu o brigadă şi jumătate

bolşevistă,,
câre nu vrea să cunoască
nici o autoritate, nici
să respecta armistițiul (7). In
Ungaria avem dreptul
să înaintăm, cu toate că e armi
stițiu ; nu e un fapt
de război; înaintăm ca să
apărăm populaţiunea».
Regele a
văzut pe V. Antonescu,—cu un surâs
îmi

anunţă
această vest— e,
care i-a adus din partea lui Clem
ence
au
asigurări pentru Dobrogea şi
Transilvania, Am înaintat
30 klm. în Transilvania; dar
nu se ştie nimic, absolut
nimie din ce se petrece acolo; nu
crede în separatismul ce
i

se atribue. Karoly a fost primit rău
de Franchet d'Esperay, când a vorbit de Români ca
supuşi credincioşi aj
Ungariei. Regele crede că mai
mulţi Suverani germani

au abdicat. Exemplu

rău, iar când am

enumerat

monarhiile cari rămân în Picioare
: «Italia, zice Regele, se
poate şti oare ce are să devie 2»
—Din telegrama lui Soelf ministru
lui Lansing şi din

protestarea sa în potriva, ridicărei
materialului rulant,
a
Nous

sauvons

nos pâtrolea. Il faudra main
tenant penser ă
un monopole roumain. — En Dobr
ogea il y a eu heurt; mais
nous nous
sommes

battus

avec

une

brigade

et demie boleheviste, qui ne veut reconnaftre
aucune autorit, ni respecter
Varmistice (7) — En Hongrie
nous avons le droit d'avamcer
malgră Varmistice; ce n'est pas
un fait de guerre; nous
avangons
pour

Antonescu,

protâger

avec

un

la

sourire

population.

il m'a

—

annoncâ

Le

cette

Roia

vu

nouvelle

— qui lui a apportâ de la. part
de Clemenceau des assuranc
es
pour la Dobrogea et la 'Tra
nsylvanie. — Nous avons avan
c&

de 30 kilometres en Transylvanie
.

ment

rien

de

la Transylvanie

et

— I] ne sait rien, absolu-

de ce

qui s'y passe; il ne
croit pas au sparatisme qw'on
lui attribue. Karoly a âte
mal recu par Francheţ d'Esperay,
quand îl a parle des Roumaius comme sujets fidâles de la
Hongrie. — Ie Roi croit
que plusieur
exemple

—

s souverains allemands ont abdi
que. — Mauvais.
et quand j'ai &numâr6 les mona
rehies qui restent

sur pied: «J/Italie, fait le Roi, est-c
e qw'on sait ce qw'elle va

devenir?>

de

— Du tâlâgramme de Ma, Soelf au
ministere Lansine e%
sa protestaţion contre Penl&vement
du matâriel roulant,

14
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care va agrava, şi mai mult chestiunea alimentară, rezulţă

că lipsa e foarte mare în Germania. Intradevăr, Imperiul
nu mai are ce face. — Clemenceau în discursul său către
reprezentanţii Presei a anunţat că va, veni în ajutorul
poporului german.

4/17 Noembre. — Mobilizarea, a sfârşit cu un mare
fiasco. Cutare unitate care trebuia să primească 400 de
oameni, a avut 7. O abţinere absolută. Cum nu se vor putea pedepsi zecimi de mii de oameni, e un foarte prost
precedent. De alt-fel, ce nebunie să se cheme 22 de clase
dintr'o dată, când toată lumea ştia că armistițiul
era
inevitabil.
|

Te-Deum

la

Mitropolie

pentru victoria

puterilor

aliate. Primiserăm toţi invitaţiuni.
Ne-am dus Arion,
Meissner, Mitilineu şi cu mine. Lume multă. Prinţul
Carol nu s'a urcat pe scaunul liber de lângă Rege;
la

parastasul Prințului Mircea, Prinţul Nicolae luase

loc

pe acest tron alături de tatăl său. Astăzi cei doi Prinţi
au stat alături de miniştri şi de corpul diplomatie. Victor Antonescu, în uniformă de căpitan francez, se găsea
qui va encore aggraver la question alimetaire,il râsuite que
la disette est immense en Allemagne. Tiâs râellemenţ !Empire 6tait au bout de son rouleau.

„_____ = Clemenceau, dans un discours aux reprâsentants de la
Presse,

a annonc

qu'il se

porterait...

allemamd,

au

secours

du

peuple

o

4/17 novembre. — La mobilisation a abouti ă un four co-

lossal. Telle unit qui devait recevoir 400 hommes, en a eu
1. Il y a une abstention absolue. Comme on ne ponrra punir
les dizaines de mille hommes, c'est un tr&s mauvais prâesd'un jet, quand
dent, Cette folie aussi d'appeler 22 classes
savait

le monde

tcut

—

Te-Deum

aliate».

—

Nous

que

avions

6tait

Varmistice

tous

regu

des

inevitabile!

virtoria

«pentru

ă la Metropole

armatelor

convocations,

Nous

nous y sommes rendus, Arion, Meissner, Mitilineu et moi.
Beaucoup. de monde. Le Prince Carol n'est pas montă sur le
sitge vacant aupr&s du Roi; au requiem du Prince Mircea,
le Prince Nicolas avait pris place sur ce trâne aux câtâs de
son

Pere.

Cette stalle

eat restâe

vide.

Les

deuz

princes

sont

restâş auprâs des ministres et du corps diplomatique. Victor

Antonescu

—

en

capitaine

francais,

6tait parmi

les officiers
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între ofiţerii generali (!)... Eram aşezat între D-na Brătianu şi soţul său: lucru care a făcut înconjurul ora-

n

şului.

— D-na Olga Sturdza, la care iau ceaiul, se miră de

atmosfera puţin prietenească care domneşte la Curte
contra Brătienilor. Regina i-a spus.că D-nul Brătianu
împiedică gruparea tuturor partidelor în jurul Regelui.

(Se spune în oraş că de două zile

Brătianu nu vrea să

mai audă vorbindu-se de un guvern «naţional»).
— Stirbey a chemat pe Lascar Antoniu ca, să-i mulțumească. Antoniu a, trecut o lege din iniţiațivă parlamentară permiţând să se plătească în hârtie datoriile
datorite în aur şi mesajul pentru Senat n'a întârziat pe
drum, — a, nu! Stirbey datorește în aur anuităţile pentru Oneşti, cumpărat, dela. D-na E. Sturza! Sub acest

pretext i-a vorbit politică: marea, stimă pe care Regele .o are pentru mine;

trebuie luptat pentru dărâmarea,

le-

gendei că eram partizan al războiului alături de Germa-

nia; că ar trebui să încerc unirea
tuturor
conservatorilor, căci trebuie o. forță de opus liberalilor...
(Segencraux qui, ă lassy, se placent â la droite du 'maftre
autel! J'6tais plac entre M-me Ionel Brafiano et son mari:

cela a fait le tour de la ville.

|

— La princesse Olga Sturdza, chez qui je prends le the.
s6tonne de Pathmosphăre peu amicale qui, ă la Cour, regne
contre les Bratianu. La Reine lui a dit que cest Mr. Bratianu

qui empâche la râunion de tous les partis autour du Roi. (On dit

“en

ville que

depuis

deux

jours Bratianu

ne veut

plus

enten-

dre parler d'un gouvernement «national»).
— Stirbey a fait venir Lascar Antoniu pour lui

remer-

cier. Antoniu a fait passer une loi dinitiative parlementaire,
permettant. de payer en papier les arrcrages dâs en or et le
message pour le Sânat
n'a pas
flân€ en route, oh, non!

Stirbey doit en or les annuitâs pour Onesti avhet$ â M-me
Sturdza, ex-femme de Albert Ghika. Sous ce prâtexte, il lui a
parle

politique:

la grande

estime

que

le Roi

a pour

mois

îl

faut, lufter pour d&molir: la l&gende que j'âais partisan de la

guerre aux câtâs de PAllemagne;
reuniun de tous les conservateurs,

opy;oser aux libâraux.,.
(Le secret de ma eonvocation

que je devais
car il faut une

tenter
faree

la
ă

|
au

Palais

serait-ii

dans
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eretul convocărei mele la Palat fi-va
produsă

de liberali)...?

în

îngrijorarea

5/18 Noembre, — Foştii miniştri se adun
ă la mine.
Le dau seama de audiența mea şi pun
două întrebări:
1) Dacă, împotriva, ori cărei probabilit
ăţi, ni se oferă o.
parte din
ministerul naţional; 2) Dacă

cele două,

reforme se fac pe cale de decrete-legi,
care este atitudinea.
noastră?—Asupra primei chestiuni,
afară de avizul contrariu al lui Cantacuzino, unanimitaţe
pentru a primi, la;
cond
ițiuni egale. Trebuie să fim acolo
pentru a împe

dica
nebuniile şi a canaliza reforma agra
ră. Asupra celei dea:
doua
întrebări, dacă

sar realiza, să facem tot posi

bilul
pentru a pătrunde în noul Parlament.
Nici să lăsăm să
se creadă că înfrângerea Germanilor
ne face neputincioşi,
nici să lăsăm să prindă zvonul că
suntem, în fond,

contra reformelor,
6/19 Noembre, — Pe neaşteptate —

(ziarul

«Lumea»
anunţase limpede faptul, dar se
credea că este fantezie
de reporter), — «Monitorul» conţ
ine două decrete cu numerile 3272 şi 3273, prin care:
1. Se disolvă Camerile şi

se convoacă corpul electoral pe baza
sufragiului universal şi «conform unui decret-lege
ulterior». 2. Se «declară inexistente şi lipsite de ori
ce putere legală» toate
lucrările efectuate de Adunările disol
vate, în tot timpul
funcţionărei lor.
linquiâtude que donnent les prât
entions des Bratiano? Simple frime plutât? t.),
5/18 novembre. — Les anciens
ministres se r6unissent
chez moi. Je rends compte
de mon audience et je pose
deux
questions: 1) Si, contre toutes vrai
semblances, on nous offre
une part dans
se

font

par

le ministere national; 2) Si les
deux reformes.
voie de dâcret-loi, quelle est
notra attitude?
—

Sur premitre question, sauf avis
contraire de Cantacuzene,
unanimit€ pour, â condition &gale
, accepter. Il fauţ âtre lă.
pour' empâcher les folies et cana
liser la r&forme agraire, —
Sur

la seconde

question,

quoiqu'on

ne croie

pas â son imminence, ne pas bouder et faire le
possible pour pânstrer dans.
le nouveau Parlement. Ni laiss
er croire que la dâfaite des
Allemand

s

nous jette dans limpuissance, ni
laisser s'acer6-.

diter le bruit que nous sommes

au. fond contre les râformes,.
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Raportul lui Coandă este un model de inepţie şi de
ipocrizie : Camerile trecute erau neconstituţionale pentru
că nu sau ales pe baza sufragiului universal, când pentru exerciţiul lui sunt încă de făcut legi, după
cum
însuşi decretul de convocare o recunoaşte.
|
Lovitură de Stat în toată brutalitatea, ei, dar lovitură de Stat având numai un singur efect, acela de a anula,
darea în judecată a guvernului Brătianu. Legile votate
de noi se vor reînfiinţa prin decret: ei înşişi o spun !
Nota. ce dau la «Iaşul» trece, însă se taie vorbele
de lovitură de Stat.

Mitilineu la Catargiu la dejun. Mareşalul Palatului:
Nu mai înţeleg pe Rege. E terorizat de Brătianu şi «la
fripouille» de Coandă execută toate ordinele acestuia.

— Văitoianu, era Mitilineu de faţă, când a venit Dumitriu-Dovlecel să-i spună că d-nul Brătianu
cere ca.
toate comisiunile interimare liberale să fie puse la loc.
Văitoianu ar fi zis de ruşine: Dar ce sunt eu ca să primesc ordine ? — Şi cu toate acestea, le va executa.

— Mitilneu a fost chemat

în

audienţă

dela 6-8.

Regele, încurcat, roşu la obraz, pretinzând mereu

că a-

ceastă măsură nu este contra noastră şi că legile noastre
se vor pune la loc, că nu uită că am scăpat
Aceiaşi «tartuferie» care nu mai prinde.

Coroana.

— Pe când Scheidemann arată . agonia populaţiei
germane, în care 80% din copii mor din lipsă de hrană şi
20% din femeile gravide au perit, câteva cucoane din
Iaşi, cu Eliza Brătianu în cap, trimit femeilor engleze o

depeşă nedemnă de civilizaţia, ce pretindem că avem. .
1/20 Noembre. — Lovitura de Stat s'a petrecut în cea
mai

desăvârşită

indiferenţă.

Ziarele

sunt

buimăcite.

«Indreptarea» lui Averescu nu spune boabă, vizibil desorientată. «Evenimentul», care a ameţit lumea cu întrevederile lui Ionel Brătianu cu lonaş Grădişteanu, se miră că reformele fiind admișe de «ambele partide istori-

ce», se procedează pe calea, luată; dar nici o vorbă de anularea, legislaturei. Singură «Epoca» dă asigurări că şi
Liga şi conservatorii vor lupta în contra liberalilor.
Nu este azi nici o îndoială că totul a fost dictat şi impus
10%
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de Brătianu, iar că guvernul a
fost biurou de înregisrare. — Văitoianu a spus formal
lui Mitilineu: «Suntem
oamenii

Regelui şi facem ce ordonă, Regele».
Dar cine

duce pe Rege,

—

Cum

se ştie şi se prea ştie!

mi se dau comunicatele

telegrafice trun

chiate şi cum mi sa tăiaţ telefonul,
am scris o serisoare
de protestare lui Coandă,
8/21 Noembre. — Se celebrează

cu pompă,

dar cu
nare desordine, ziua de Sf. Miha
il — Mihai Viteazu —
la Mitropolie. Conferinţă la 'Teat
ru] Naţional, la care

vorbeşte şi generalul Petala, coma
ndantul corpului 4,
Bodnăreseu, delegat bucovinean, şi
părintele Bălan din
partea Arde
alului.

Seara, la Universitate,

conferință

în
franțuzeşte a lui orga ; Iorga care a făcu
ţ o quasi-revoluţie la Bucureşti pentru că se juca,
o revistă în limba

franceză!
— Şedinţa comitetului executiv
la Meissner: Au
lipsit mai mulţi din provincie,
din cauza comunicaţiilor

imposibile, iar telegramele lor sosesc
cu 4 zile întârziere.
De notat că 'Tacu, care îmi ceruse conv
ocarea, s'a găsit, în
toate de acord,

dar a cerut că trebuie să facem
o declaraţie lepădându-ne de Germania
şi ca atare-să consinţim

la anularea legilor noastre. ] sa
teanu, de Arion, de Meisner, că
pied de Vâne». — Insărcinaţ pe
'Tacu să redacteze un ante-proect

face către alegători,

răspuns bine de Cor«nu dăm le coup de
Garoflid, Corteanu şi
de proclamația ce vom

După şedinţă, în comitet de foşti
miniştri, ne-am
certat furcă asupra memoriului
ce vom remite Regelui
pentru a protesta contra, loviturei
de Stat. A trebuit să
îndulcese mult unele din frazele
proiectului meu.
— Stirbey caută să acrediteze vers
iunea că Antanta
a impus Regelui decretul de anul
are a
legislaturei

noastre și că nu se poate rezista
Antantei «pen

tru că ne
dă tot». — Aceste sunţ cuvintele
lui către C. Miclescu,
pe care îl convocase dinadins. Se vede
cum caută a îndepărta greutăţile din calea lui
Brătianu.
9/22 Noembre. — Din toaţe conversa
țiile, din chipul
cum
se arată faţă de noi publicul
cel mare,

se constată
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un reviriment în favoarea noastră. Decre
tele au întors
lumea şi din nou se vede simpatie împre
jurul nostru.

Cei dela «Evenimentul»

au decis să nu ne mai

atace.

În orice caz, şi cei din Ligă par decişi a
face front contra Brătienilor.

— Din comunicate se văd comitete de soldaţi
până
Şi în Germania. In Saxonia, republică.
|
— Censura, continuă să taie toţ ce este contra liberalilor. Nu a fost permis să se răspundă unui artico
l al
<Mişeărei» pentru ca să vorbească de permi
sele şi de spe-

culaţia vagoanelor din 1916.

-— Se complotează mult cu Cadeţii şi Octob
riştii
ruşi. Miliukow, Nabucow, Cerbacew sunt
mereu în conterinţă cu Brătianu şi se svoneşte că cu ajuto
rul Antan-

tei, — la 22 Oct, St.-Aulaire mi-a spus limpede
că Uerai-

ma cată să dispară, — s'ar urmări recon
stituţia, marei
„Rusii. Ai noștri destul de nebuni ca să ajute
la aşa ceva.
Cazacu şi Costin, cari au fost să mă vadă,
spun că lipsa
«de omogenitate şi faptul că ţări ca Crime
ia, Caucazul,
au tot ce le trebuie ca să trăiască independen
te, vor fi o

pledică radicală,
10/23 Noembre. — Vin cele dintâi ştiri precise din
Bucureşti. Retragerea Germanilor, în ultimele două
zile
a fost lamentabilă. Au jefuit. Stricăciuni destu
le. Cu

sila au ridicat automobilele

din garaj, din care unul al

meu propriu; abia mi Va, scăpat Tzigara, trăsura prins
ă

toemai la un garaj dela Sosea. Dar şi ai noştri
nu s'au

dat înapoi; au prădat depozitele şi pe urmă au ataca
t

prăvăliile ovreeşti în Văcăreşti, Strada Carol,
Calea Vietoriei. Stare de asediu. Tzigara foarte sever
şi prefect

în toată puterea cuvântului.

— Au reapărut «Viitorul», «Universul». Au eşit din

nou «Izbânda» şi «La Victoire». «Lumina» şi «Rena
şterea», piele nouă. S'au făcut devastări la «Steagul» dar,
serie Kiriacescu, puse la cale de cei dela «Universul».
Se confirmă arestarea lui Brănişteanu, Sărăţeanu şi

Karnabat. I/«Indâpendance» din Iaşi aprobă, bine în-

ţeles, pentru că aceşti ziarişti au instalat pe Rege (7)
11/24 Noembre. — Am dus personal la Palaţ
protes-
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tul iscălit de foştii miniştri şi de Meissner, contra lovi:
turei de Stat. L'am remis generalului Râmniceanu,
defaţă fiind generalii Lupescu şi Botez. Am întrebat deMareşal, dar Curtea era dusă la o serbare a, Femeilor
Ro-

mâne la Universitate.
_—

Bodnărescu a declarat că Bucovinienii nu aprobă.

aerele de satrap ale lui Brătianu şi că ei numai liberali
nu sunt. (Comunicat de Nicu Gherghel, fost deputat,
lui N. Stoianovici).
— Prinţul Carol a avut la D-na Mavrodi o lungă.

întrevedere cu nevasta, lui, dela 10 seara la 2 dim. A.
plâns. A dat toâte încredinţările, dar a declarat că
se su-.

pune mamei sale şi că a iscălit cererea, de anularea că.

sătoriei.

13/26 Noembre. — Se află că Prinţul Carol a părăsit:
Taşii şi că pentru câteva luni se va duce în Statele-Unite..
E! a lăsat, cu galanterie,

soţiei sale un colier de perle,

probabil ofrandă a Reginei.
— Plecarea, Regelui se grăbeşte; gazetele spun că
e:

după cererea insistență a generalului Berthelot. Astăzi,
.
mâine şi poimâine se pun trenuri la dispoziţia
oficialită-..

ților şi Curtea pleacă Sâmbătă la Bucureşti,
„ — Se simte că, se petrece ceva în Transilvania.
Eri:
sa aflat prin ministrul Poni că comitetul naţiona
l ar:
fi telegrafiat încredințarea prieteniei sale, fără
nici ur
cuvânt despre unire, cu simpla menţiune: «Ne
organi-.
zăm». Astăzi se spune pretutindeni că Ungurii masa-.

13/26. novembre. — On apprend que le Prince
Carol
a:
guitte dâjă Iassy et que, pour: quelques mois,
il va aller aux:
Etats-Unis,

Il a galamment

laişsâ ă sa femme

un sautoire

de

-perles, offrande probable de la Reine. —
Le dâpart du Roi se
prâcip
ite;

les

journa

ux disent que cest sur lă demande in-.
stante du gensral Berthelot. On met aujour
d'hui,.demain et
apr&s-demain des trains ă la disposition
de V'officialită et
la
Cour

se rend

samedi

ă Bucarest.

—

On

sent

que

quelqu

e
chose se passe en Transylvanie, Hier, chez
les A. Xenopol,
€chos 'du rhinistre Poni, selon lesquels le
comită national aurait tâlegraphi6 Passurance de son amiti,
sans un mot

dunion, avec la simple mention: «nous
nous organisons»,
Aujourd'hui on dit un
beu partont
que les
Hongrois:
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“crează pe Români, că trebuie să se intervie repede, ete.
“Trebuie să fie în toate acestea un motiv care nelinişteşte
pe toată lumea.
— Dela Petre Greceanu (generalul): Guvernul n'a
transmis telegrama conservatorilor disidenţi chemând
pe Take Ionescu şi liberalii acuză pe Take că a părăsit
Cadrilaterul şi Torontalul. Din ce în ce se vede că libevalii vor să fie singuri la masa cea mare.

14/21 Noembre. — Iaşi. — Plecăm mâine. 'Toemai
târziu seara mi s'a dat o cabină într'unul din cele două

trenuri cari transportă mâine legaţiunile pe foştii miniştri şi membrii guvernuluiete.
, Se anunţă că Regele
şi Regina se vor întoarce peste câteva, zile să-şi ia ră-

“mas bun dela societatea, moldoveană.

_— Vizită, lungă, a lui Bădărău. Părerea lui: a lupta
contra liberalilor, dar a nu-şi înstrăina pe Rege. Pentru el am comis două greşeli: nefăcând reforma. electora-

1ă şi certându-mă cu liberalii prin darea lor în judecată.
“Trebuie căutat a se uni toată lumea, şi îmi pune întrebarea precisă dacă aşi primi aceasta sub Take Iones-

“cu, a cărui politică birueşte.
massacrent

les Roumains,

—

Răspuns:

N'am

făcut

qu'il faut vite intervenir, ete.

II

doit y avoir lă un cheveu qui înquiete tout le monde.
— De Pierre Greceanu: Le gouvernement n'a-pas trans-

mis la dâpâehe des conservateurs dissidents appelant Take
“Ionescu et les libâraux acusent Take davoir abandonnt le
*Quadrilatere et le Torontal. De plus en plus les libâraux veulent

6tre'seuls

au

festin.

14/27 novembre.—/assy.—Nous partons demain. Ce n'est que
tard dans la soirte qu'on m'adjuge une cabine dans Pun des
deux trains qui emportent demain les l&gations, les anciens
ministres, les membres du gouvernement, ete, On
annonce
«que le Roi et la Reine reviendront dans quelques jours pren-

-dre cong€ de la societ& moldave.
— Visite, longue, de Badarau. Sa note: lutter contre les
liberaux, mais n'est pas s'aliâneu le Roi. Pour lui, Şai commis deux fautes: en ne faisant-pas la rforme 6lectorale et
-en me brouillant avee les libâraux par la mise en jugement.
Il faut chercher ă râunir tout le mondeet il me pose la question precise si je Paccepterais sous Take Ionescu,
dont la

politique

triomphe,

—

Râponse:

Je n'ai jamais

faiţ cas

de
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niciodată caz de persoana mea;
când, o propunere formală va fi făcută, vom exam
ina, obiectiv ceeace fiecare.
aduce ca putere la massa com
ună,
17/30 Noembre. — Bucureşti, —
Mă întore dela Iaşi.
Ni s'a spus atâta că trebue
să fim față la serbările intrăr

ei Regelui, încât am făcuţ ca,
ceilalți: am plecat cu
un «special». Eram Arion, Săul
escu, Hârjeu, Mişu Cantacuzino, Argetoianu,
Bădărău,
Crăiniceanu, ca foşti
miniştri. — Liberalii plecaseră, două
, ore înainte de noi.
Călătoria a ţinut de Joi la 6 pân
ă Sâmbătă la 11. Numai 41 ore. Bine înţeles trenul
care ducea pe Brătianu

n'a. pus 18 ore. Fără foe Şi
fără lumină. Dar erau multe
trupe opri

te prin gări Şi escorta regală, îmb
areată Marţi,
era încă la Bârlad Joi seara.

_

Oraşul liniştit, Plouă necontenit

de

câteva zile.
Automobilul meu' fiind rechiziţ
ionat, — ceea-ce Gerimanii nu făcuseră, — mă due spre
casă într'una din bir-

jile de nedescris, ce ne-a lăsa
t războiul. — Dar e 0 uşurare de a fi stăpân pe sine
şi pe mişcările sale,
Aici
Îi

a

aa

0

s'a încereat totul spre a se exci
ta publicul împoCO

—

ma personne; quand une
proposition
nous examinerons obje
ctivement
ce

formelle
sera
faite,
que
chacun
apporte

comme forces ă la masse
commune,
E
”
17/30 novembre. — Bucarest
. — Je rentre de Jassy,
On:
nous avait tellement dit
qu'il fallait assister aux
î&tes de
entre du Roi que j'ai fait
comme les autres: je suis partă
par un «spteial». Nous âtio
ns Arion, Seulescu, Herjeu,
Michel Cantacuzene, Argetoia
nu, Badarau, Crainiceanu
en fait
d 'anciens ministres,
|
|
Les libâraux. taient partis
2 heures avant nous, Notr
voyage a dur6 du jeudi 6
e
heures au samedi 11 heures.
Rien.
que 41 heures, Bien ente
ndu, le train
emportant
Bratianu
n'a pas mis 18 heures. Sans
feu et sans lumire, mais
il y
avait bien des troupes qui
€taient en panne et Veseorte
yale embarqute mardi Gtait
roencore ă Barlad Jeudi soir.

que la guerre nous a lais
s6s ma ramâne clopin-elopa
nt. Mais:
ily a du sonlagement â
âtre un peu maitre de soi
et de ses
2nOouveme
nts.

— Iei on a essay6

de tont pour exciter

le publice

contre
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151,

el face listele

de

arestări. «Lumina» şi «Renaşterea» au
fost închise din
ordin. Bănuese că acestui fapt datorese
vizita, în lipsă,
a lui Stere, care îmi cere o întâlnire: Au
fost. arestaţi
Brănişteanu, Johnson, Grosmann, Teodorescu
, Arghezi,
pe lângă gazetarii
de a căror
arestare se ştia. Ca

pretext se dă faptul că unii au primit bani dela
Giinther
şi că alţii au scris în gazetele Germanilor.

cepe 0 eră de persecuţiuni.

Probabil în-

|

— Nu găsesc nici o invitaţiune nici pentru defilare

nici pentru Te-Deum. Tzigara îmi spune că
programul e

făcu
aşa încât
t să fim puşi cn totul de o parte. Astfel

la 'Te-Deum, în programul oficial, se indică numa
i mi-.
niştrii în funcţiune

babil Brătianu
prânzul de .200
Pimen e poftit,
proclamaţiunei

şi reprezentanţii autorităţi!or;

pro-

va primi o invitaţie deosebită. Pentru
tacâmuri, care va, avea: Joc mâine seară,
dar Primatul nu:- bănuese că din cauza
pe care Virgil Arion Pa făcut să o dea.

Sunt poftiţi. miniştrii cari au declarat războiul
şi acei.
cari Pau făcut, cu menţiunea «a, nu fi uitaţi Cantacuz
ino
nous, Corbeseu
est maître de la place; c'est lui qui '

les listes d'arrestations, La «Lumina» et la «Renaşte dresse
rea»
ont

&t6 fermâes

d'autorite, Je suppose

dois une visite, en mon

que

.c'est ă cela que

je

absence, de Stere qui. demande

rendez-vous.

On

a arrâtâ Branisteanu,

fait

uns

ont

Johnson,

un

Grossm

aa,
Theodorescu, Arghezi, en plus des journalistes dont
on connaissait d6jă la s6questration. Comme prâtexte on donne
le
que

les: autres

les

probablement

—

acceptă

de

Pargent

ont 6criţ dans les journaux
une; &re

Je ne trouve

de persâcution,

aucune

de Giinther

et

des AlHemands.
qui

que

C'est

commence,

invitation ni pour le

defil6

ni
pour le Te-Deum Tzigara me diţ que le programme
est
fait de facon ă nous mettre absolument de cât6.
Ainsi,
au Te-Deum, dans le programme officiel on indiqu
e

les ministres en place
torites ;
probablement

seuls
que

et les reprâsentants
des auBratianu „Tecevera
une
invi-

tation ă part. Pour le dîner de 200 conver
is, qui aura
lien demain soir, Pimen est iuviț$, mais pas
le Primat:
je
suppose que cest ă cause de la proclamation
que Virgil A-

rion lui a faiţ

faire.

Sont învitâs

declară la guerre et ceux qui Pon

les ministres , ani

faite, avee

mention

ont
«ne
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şi Greceanu».

(Averescu

care

de altfel e lipsă, trebuia

să fie poftit ca «fost comandant de armată»).
— Arion
pretinde că Saint-Aulaire declarase

Iaşi că nu pleacă în acelaş tren cu mine.

Nu

trebuia să plecăm cu corpul diplomatic; chiar
a avut alt tren, dar e foarte posibil...
— Tzigara îmi spune că în zilele triste de
Oet., după ultimatul' trimis Germaniei de către

Coandă,

la

ştiam că:

Brătianu
la 27-—30
generalul

au fost atâtea ciocniri în câţ sunt 21 morţi în

urma împuşcăturilor. Retragerea Germanilor mai preJos de orice. Lichidare ca şi când ar fi fost Ruşi. De

alt-fel, fie-cine fura câte ceva, chiar agenţii noştri de
poliţie şi oameni în uniformă, adevăraţi sau pretinşi

militari.

Incendiile au fost

opera

hoţilor.

'Tzigara a

putut să scape oraşul singur şi neavând să ia sfatul

nimănui. Ca, răsplată, «Viitotul» L-ă atacat violent.

„Elena (D-na Se. Pherekyde) a păstrat un jurnal
destul de pitorese ai acelor zile. Dar eă n'a cunoscut

toată gravitatea orelor sinistre pe care le-a trăit.

18 Noembre

(1 Decembre). —

Plaia încetează şi in-

pas oublier Cantacuzăne et Greceanu». Averes
cu, qui dailleurs est absent, devait tre invită comme «ancie
n comandant d'armâe». Arion prâtend que Monsieur de
Saint-Aulaire aurait declară â Iassy quiil ne partait pas
par le mâme
train que moi. Je ne savais pas que nous dussio
ns partir

avee le corps diplomatique; Bratianu lui-mâme
a eu un autre

train,

mais

cest

— Tzigara

bien

me

possible...

raconte

que

dans ces

tristes journâes

des

21-30 octobre, apres ultimatum envoy6
ă lAllemagne par le
gouvernement Coanda, il y a eu tant de
rixes que par suite de

fusillades 21 morts. La retraite des Allemands
au-dessous de
tout. Liquidation comme si c'Etaient des Russes
. D'ailleurs,
tout le monde volait quelque chose, mâme
nos agents de po-

lice

et des

hommes

en

uniforme,

vrais

ou supposâs

militai-

res. Les incendies ont âtâ Poeuvre des voleur
s. Il a pu sauver

la ville paree

qu'il 6tait seul

et navait

ă prendre

conseil

de
personne, Pour le râcompenser de son courag
e et de sa sagesse, le «Viitorul» Pa attaqu€ violemment
.
Hâlene (ma, soeur) a gard6 de ces journâes
un journal
assez pittoresque. Mais elle n'a pas connu
toute la gravit des heures sinistres qw'on
a vâcuss,
18 novembre (1 dâcembre). — La pluie
fait relâche
et
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trarea Regelui are loc pe un timp uscat şi nu prea, ursuz pentru anotimpul acesta. Familia regală a coborât,

din tren la Mogoşoaia şi a trecut acolo în revistă trupele.
Cortegiul sa pus în mişcare cam trei sferturi de ceas

după ora anunţată şi ajunge la Palat la 11 ore. Au trecut în trăsură ă la Daumont princesele Elisabeta, Maria şi Ileana, urmate de două automobile ale Curţei. La
bună distanţă apoi muzicele militare, Regele având. în
stânga pe Regina, în dreapta pe generalul Berthelot; alături de Regina Principele Nicolae cu casca pe cap, ca
şi Regele şi generalii.
Regina, în amazonă
purta o căciulă de astracan
cenuşiu, Berthelot chipiul roşu. Trupele româneşti —
cavaleria, cercetaşii, la un mare
interval Francezii,
Englezii (foarte eleganţi), cavaleria franceză Şi 0 secţie
de artilerie. La mijloc, foarte măreț, cortegiul a 80 de
drapele românești cu garda de onoare şi eolonelii lor.

Deasemenea, printre Francezi, cortegiu de 8 drapele ale,
trupelor lui Berthelot. — Francezii mai aclamaţi decât
Românii ! — Multe flori pentru vremea de acum. Văzut defileul din balconul Jockey-Clubului.
Tentree du Roi se fait par un temps sec et pas trop maussa-

de pour la saison. La famille royale est deseandua du train
ă Mogosoaia et a pass6 lă-bas la revue des troupes,. Le cortâge s'est mis en route environ 3/4 d'beures
aprăs
Pheure
annonese,
“Fl arrivait au Palais Royal ă 11 heures, Ont pas-

s6 en Daumont les princesses Elisabeth, Marie
et Ileana,
suivies de deux autos de la Cour, A long intervalle apres,

les musiques

militaires,

droite Berthelot,

le Roi

ayant

â cât6 de la Reine

tant aussi le casque comme

ă gauche

le Prince

la Reine,

Nicolas

le Roi et les gânsraux

â

por-

roumains.

La Reine, en amazone, 6tait coiffâe d'un bonnet
russe
en
astrakan gris; Berthelot, kâpi rouge. Les troupes roumaives,
la cavalerie, les scots-boys, â un long intervale les Fran-

Gais,

les Anglais

(trâs

6l&gants),

la 'cavalerie

francaise, sec-

tion dartillerie. Magnifique, au milieu, le cortăge des 80 dra-

peaux roumains avee leurs gardes d'honneuret leurs colonels,
De mâ&me, pour les Francais, cortege de 8 drapeaux de troupes de Berthelot, Les Francais plus acelamâs que les Rou-

mains!... Beaucoup des fleurs pour la saison. J'ai vu le d&file du balcon du Jockey-Club.
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Liberalii

profită de împrej
inanifestului lor. Bi au creat urare ca să, dea, drum
totul în România! Independenţa, şi regatul în

1877; unirea tuturor Români
lor
prin războiul actual! O noutat
e: făgăduese ziua, de 8 ore
şi participarea, lucrătorilor
la câştig. La, sfârşit cer pedepsirea dezertorilor şi trădăt
orilor ( ?!) Nu e nici o îndoială că

România mare, iondată
pe absolutism. şi pe
satisfacerea urilor, e o con
cepţie ciudată !
— Take Ionescu îşi amână,
întoarcerea. Ziarele de
seara («Izbânda») anunţă
că el a scris lui Căpitănea
nu
că nu are

de gând să se întoarcă, avân
d:de lucrat pentru
țară, la Paris. «Viitorul» îi
contestă orice drept de a lucra în numele

ţării,
E
e
|
|
19 Noembre (2 Decembre), — Mai
mul
ţi
pri
ete
ni
vin
la mine: Gr. “Cantacuzino,
Meh

edinţi, care aprobă mecătre Rege şi care îmi va adre
sa, o scrisoare,
Theodorian, Adames
morandul

cu, Balota, "Budișteanu,
col. Magheru, C. Rădulescu, Gic
a Ştefănescu, Păunescu,
Antipa care a somat guvern
ul să -se pronunţe asu
pra
existeriței comisi

ei economice, Mitilineu.

|
— Les liberaux profiten
t de la cireconstance pou
r lancer
leur manifeste, Ils ont crâe
en Roumanie IIndependanc
e et
le royaută en 1877, — lunion
de tous. les Roumains par
guerre actuelle! Une nou
la
veaute: il promettenţ la
journe de
8 heures et la participa
tion

'des ouvriers aux bânâ
ficeg. Pour
fini, îl demandent la
punition des dâserteur
s et des traitres!
Il va de soi que la Grâ
nde Roumanie fordte
sur Pabsolutisme et la satisfaction des
râncunes est une drâle
de concep.
tion.

— Take Ioneseu

diffăre sa rentrâe, Les jou
rnaux du soir
aânnoncent qu'il a âerit a
“Capitaneanu qu'il ne com
ptait pas
rentrer, ayant ă travaill
er pour le pays ă Paris,
Le «Viito.
rul» lui dânie un mandat
19 novembre

queleonque

(8 decembre).

—

d'agir au nom

Beaucoup

du pays.

d'amis

sont
Grâpoire Cantacuzene,
Mehedinti (qui approu
ve
memorandum remis au
le
Roi et m'6crira une lett
re), Theodorian, Adamescu, Dinu Stol
ojan, Balota, Budisteanu,
es!, Magheru,
Costica,
Radulescu,
Gica
Stefanescu,
Paunescu
ex-deputăs, Antipa (qui
a mis en demeure le gou
vernement
de se prononcer sur P'ex
istance de la Commission
6conomivenus:
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unui minister Brătianu

singur, în curând. — Se repetă fabula răspâ
ndită eri
că Mackensen va fi arestat şi adus la Bucure
şti pen-

tru a, fi condus la Paris. Motiv:

ruperea, sigiliilor

legaţiunea, franceză!

— Cantacuzino

la

e

povesteşe

greutăţile

întâmpinate

de soţia sa pentru organizarea sărbătoarei ce
se

oteră

Joi Reginei, fiind-că ea vrea, să fie poftiţi foştii miniştri,

în timp ce stâlpii Antantei se opun. Se pare că însuşi
de:
Flers an fi ridicat obiecțiuni în contra noastră. Iată.
unde am ajuns în propria noastră țară !

D-na Voiculescu

obiecţiuni în potrivă-i

trebuia să declame
pentru

că

jucase

«Marsilieza» +
în

faţa

Ger-

manilor.. Se pare că Enescu a dat şi el un concer
t: în:
teritoriul ocupat ! Drămuiaia urei continuă pe nota'd
ată.
de Brătieni.
i
—

Stere vine să mă vadă. Nu

are aerul să îndrăs-

nească să miște. S'a plâns Regelui printr'o telegr
amă.
şi mâine va, întreba, pe Stirbey dacă a fost remisă
Re-gelui. Judecătorul de instrucţie, care a pus sigilii
le la
«Lumina», nu i-a dat nici o explicaţie. Deasemenea
pen-que), Mitilineu. On donno pour ceriaine la
formation dum
gouvernement Bratianu, seul, ă bret dâlai. On
rcedite Ia fable

mise

en eiremlation

hier

dw'on

allait

arrâter

Mackensen:

et le ramener ă Bucarest pour le conduire ă Paris.
Motif ;
Bris de
scells

—

ă la I&gation

Cantacuzâne

de France!

raconte les dâboires que recontre sa femme.

pour Yorganisation de la fâte qwon

offre jeudi â la Reine

parce qu'elle veut qw'on invite les anciens minist
res, alors.
que les tenants de /Entente sy opposent.
Il paraît que de:

Flers lui-mâme aurait 6lev6 des objeetions contre nous,
Cest

du

propre

dans

notre

propre

pays!

Madame

Voiculescu

de-

vait dâclamer la «Marseillaise»: objection contre
elle parceaw'elle a jouâ devant les Allemands. Il semble
que Enescu a
donn€, lui aussi, un concert en pays occup6! Le
dosage hai„ Deux continue sur la note donnâe par les Bratia
nu,
— Stere vient me. voir. I] n'a pas lair d'osen bouger
, II
sest pleint au Roi par un tâlegramme et
demain îl va sin“former auprâs de Stirbey si le -tâlegramm
e a 6t6 remis
au

Roi. Le juge d'instruction Niculescu-Bolintin,
commissaireroyal, qui a mis les scellâ ă la «Lumina», ne lui
en a donnă
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Ordin de sus şi atât, nici

mandat nici nimic. | sa luat chiar hârtia, care a,
fost
dată d-lui Stelian Popescu pentru «Universul». —
Mi-

niştrii

Basarabiei

au

venit la el, foarte

încureaţi.

Li

se cere să revie asupra actului unirei şi să renunţ
e, la
Drice individualitate a provinciei spre a, se forma
9 judeţe mai mult. Ei, foarte nemulţumiţi şi nehotă
rîţi, i-au

cerut concursul
a întreprinde o
— Antipa
care-i anunțam

; dar a refuzat, spre a nu avea aerul de
acţiune contra României.
n'a primit niciodată telegrama prin
retragerea mea. Cum era trimisă la

'24 Oct. înainte de şedinţa Camerei, deci
înainte de formarea noului guvern fusesem deja, deposedat
de putere;

de sigur din ordinul Palatului. Et nune erudimini...
In spatele acestor potriveli, Stirbey sau Const
antinescu P. ?
Micul

comunicat

ce am

dictaţ

repede

alaltă-eri

şi carea apărut în «Steagul» de-eri, a fost aprob
at de

toţi amicii: cari au fost la mine.

:aueune raison, De mâme, pour Parrestation
de Branisteanu.
“Ordre supârikeur, et rien de plus. Ni manda
t, ni rien d'appro'chant, On lui a mâme pris son papier, qui
a 6t6 donns ă Mon-

“Sieur Stelian Popescu pour «Universul».

Les ministres

de
Bessarabie ont 6t6 le voir, tr&s embarass6s.
On Yeur demande
-de revenir sur Vacte de Union et de renonc
er ă toute indi'vidualit6

plus

de

la province

de la Roumanie.

pour

lux,

en

faire

9 - departements

trâs mâcontents

en

et irrâsolus, lui

-ont demand son concours; il a refuse
de se rendre â leur appel pour ne pas avoir Pair dentreprendre
une action contre

la Roumanie,

— Antipa n'a jamais recu le telegramme par lequel

je
lui annoncais ma retraite,. Comme je Pai expâdi
6 dans la
Journâe du 24 octobre avant la s6ance de la Chamb
re, done
avant la constitution du gouvernement Coanda
, javais âtâ
d6jă deposs6d6 du pouvoir: c'est &videmmeut
par» ordre
du
Palais. Et nunc erudimini... Derritre toute
la mise en oeu-

“vre Stirbey

— Le
avant-hier
2

ou

le Constantinescu-P 2

petit communiqus
soir et quia paru

Gi6 approuvâ

par

tous

les

amis

que
dans
qui

jai dicte rapidement
le «Steagul» d'hier, a
sont

venus

me

voir,
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20 Noembre (3 Decembre). — După
telegramele de
azi, Statele-Unite vin în
ajutorul
Germanilor.
Deci
strigătul de alarmă al lui Soeff e adevărat: e foamete.
Dar tonul lui Lansing şi al presei americane e aşa de
binevoitor că aş fi mirat dacă la congresul păcei Statele-Unite nu sar înţelege. cu Germania. Am spus tot--

deauna acest lucru Regelui şi Pam prevenit că cu aceştia,

din urmă

„_.—

trebuia să nu ne purtăm

rău.

Nu se vorbeşte decât de mobilizare generală. E.

vorba, de nebunia de a
Se vorbeşte| de două
cilor. Și aceasta, când
să ne îmbrăcăm.
— Henry Catargi
comisiori pentru mine;

ne amesteca în afacerile ruseşti.
divizii de trimis contra bolşevinu avem ce să mâncăm şi cu ce
fusese însărcinat de Rege cu un:
m'a căutat la Iaşi, apoi, silit să

plece, fusese întrebat de M. S. dacă mă văzuse. Regele:
la pus să citească memoriul meu, spunând: «ca formă;

e ireproşabil şi recunosc într'adevăr pe „Marghiloman,
dar e nedrept, — (în ce priveşte decretul de anulare) —

căci ni eram

era acesta
„20

mai

faţă

novembre

liber faţă de guvernul

de

Germania».

(3 dâcembre). —

—

Şi

D'aprts

meu decât

Regele

şi

Ca-

les telegrammes

de

ce matin, les Etats-Unis se portent. au secours des Allemands.
Done, le eri d'alarme poussâe par Soelf est râel: i] y a fami-

ne. Mais le ton de Lansing et en gâncral de la presse amâ-rieaine est si bienveillant que je serais bien 6tonn6
si, au

Congrâs de la paix, les Etats-Unis ne s'entendaient pas avec PAllemagne. Je Vai toujours dit au Roi et Pai prâ&venu
qu'il ne fallait mal

—
aurait

agir

II nest

question

la folie

de

avec

ces

que

de

se mâler

des

derniers.

mobilisation
affaires

russes.

gânârale.
On

deux divisions ă envoyer contre les bolchevistes,
quand on n'a pas de quoi manger, ni se vâtir!

On

parle

Et

de:

cela,

— Henri Catargi avait 6t6 chargâ par le Roi d'une commission pour moi; il m'a cherehâ ă Jassy, puis, oblig& de

partir, îl avait 6t6 interrog6 par Sa Majestă, sil m'avait vu,

Le Roi lui a fait lire mon mâmoire, en disant: «Comme
«forme, il est îrreprochable et je reconnais bien Marghilo«man, mais il est injuste — (en cs qui regarde le dâcret

«Wannulation)

«mon

«ă-vis

—

car je n'âtais

gouvernement

que

des Allemands».

le

pas

plus

gouvernement

Et. le Roi

libre vis-ă-vis
n'âtait

et Catargi

libre

trouvent

de
vis-

que:
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targi găsesc că partea a dou
a e de netăgăduit, dar cum
Dau părerea: legea, electora
lă,
„compunerea Senatului treb
ue să fie stabilite de comun
acord cu şefii de partid; liniile
principale ale legii agrare
de asemenea; să se prepare
totul fără grabă, apoi să se
promulge. Ast-fel va fi o lov
itură de Stat primită de
toată lumea. Sunt contra exp
ediţiunei în Rusia pentru
a nu fi
So scoatem la, capăt? —

contamina

ţi şi cer să se rezolve
repede chestiunea evreiască, restabilindu-se
legea mea. Catargi ia notă.
Ştiu că mare să, servească
la nimie 1... Protestez con
tra
ostracismului la, care se ded
au şi cer ca Regele să facă
un semn care să arate că
el nu-] patronează. «Nu
trebue ca Regele să ajungă Reg
ele unui singur partid»,
Catargi protestează, spunând
că Regele nu ştie că
Sau purtat rău faţă de
mine şi de amicii mei...
Ii semnalez arestările făcute;
trebue să înceteze.
Reprobez de asemenea, Tăul
tratament al Austriacilor.
— Nelinişte pentru Transilva
nia. Nu se ştie nimic
din ceeace se petrece la Alba-I
ulia. Regele, în toastul
său de Dumine
că,

a vorbit ca de un lucru

RO

îndeplinit,

N

la seconde partie est irrefuta
ble, mais commenț en sort
ir 2—
<Je donne Vavis: la loi 6lec
torale, la composition du
Sânaţ
doivent âtre arrâtâes de
commun accord avec les
chefs de
partis; les lignes principa

se

donner

le temps

de

les de la loi agraire par
eillement ;
tout prâparer, puis les
promulguer.

Comme ga ce sera un coup
d'Etat acceptă par tous. Je
d&conseille lexpâdition de Russ
ie pour ne pas se contamine
r
et je demande qu'on tran
che vite la question juiv
e en râtablissant ma Joi. Catargi pren
d note, Pour ce que cela
vaudra !
Je

proteste

contre

Vostracisme

auqu

el on se livre et Je
aemande que le Roi fasse
un signe qui indique quiil
ne le
patronne pas. «Il ne fauţ pas
que le Roi
devienne le Roi
d'un seul parti».— Catargi prot
este que le Roi ne sait pas qu'o
n
c'est mal conduit exvers moi
et mes amis... — Je signale
les
arrestations faites; il faut
qvw'elles cessent. Je reprouve
aussi
les mauvais traitements enve
rs les Autrichiens, Inquiâtu
de
pour la Transylvanie, On
ne sait rien de ce qui se
pas
seâ
Alba-Iulia. Le Roi, dans son
toast de dimanche, en a parl
e
„ comme d'une chose acomplie
; or, aucune nouvelle Jusaqu'ă
ce
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dar până astăseară nici-o veste.
Dacă până

în două
zile nu e nimic, semn rău. ——
In aşteptare, ziarele au
vorbit de toast, ca şi când ar
fi anunţat un fapt pozitiv;
— şi Regele e silit să suprime toas
tul din

darea de
seamă din «Monitorul» de mâin
e !
Contele Demblin a, venit să mă
vadă. Nu ştie nimic
despre ţara lui. «Mai e oare vre-un
ministru a] afacerilor
streine?» — EI, Kontz şi câte
va alte persoane sunt libere la
legaţiune. Dar

a fost arestat Adamkewich, pentru care ar. dori să intervin, şi baro
nul Stojanowich, pentru care
am intervenit pe lângă H. Catargi.

Desperat
de greşelile făcute de ei.
— Didina Cantacuzino îmi aduc
e o loje pentru serata
de gală de Joi. Miniştrii din
cabinetul meu vor fi pot.
fiţi. Această mare afacere de
Stat e rezolvată, E cara»
ghios, nimie mai mulţ, Dar
Regina a pus un non possumus absolut pentru Doamna
Arion. I sar fi Taportat că pe vremea ocupaţiunei,
D-na Arion ar fi vorbit

de viața Sa particulară. Aceasta
îmi povesteşte Didina

Cantacuzino.

Mai

sunt proserise

Marie-Ni

cole Darvari
Şi Marta, Bibescu. Pentru aceasta,
din urmă se mai poate
reveni.

i
N
soir, Si dans deux jours î] n'y
a rein, mauvais signe. En attendant, les journaux ont
parlă du toast comme sil
avait
annonc€ un fait posit

if, — eţ le Roi est obligă
de supprimer
le toast du compte-rendu qui
sera demain au «Moniteury.
— Le comte Demblin est
venu- me voir. Il ne sait
rien
de son pays.

«<Y a-ti] seulemenţ

&trangăres?y

libres ă

un

ministre

— Lui, Kontz et quelques

la l&gation. Mais

lequel il voudrait me

des

affaires

autres personnes

on a arrât6

Adamkewiteh,

faire intervenir,

sont

pour

le baron Stojanowiteh,
Pour lequel j'ai intereâd6 auprâs de Henr
i Catargi. DesesPEr€ des faut
—

Didine

es qu'on a commises.
Cantacuzâne

m'apporte

ma

loge pour le gala
"de jeudi. Les mimistres de mon
cabinet seront invitâs, Cette
Brosse affaire d'Etat est tran
châe! C'esţ comique tout simplement. Mais la Reine a Mis-un
non possumus absolu pour
Madame Arion. On lui aurait
rapportă que, pendant loeeupation,

ce

Madame

qua

Darvari

ui€re,

Didine

Arion

aurait

malmânâ

me

raconte,

et Marthe

Proscrites

Bibescu.

Il y aura

sa vie

encore
appel

i

privâe.

C'est

Marie-Nicole
pour

cette

der-
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Mobilizarea generală e

publicat cu litere mari

de

jurnale. Catargi îmi spusese eri: mobilizarea e în funeție de hrană. Ori, nu sunt alimente.
— Două notițe luate din «Viitorul». Una:
«Din
cauza intemperiilor atmosferei, aeroplanul care avea să
aducă

actul

unirii oficiale cu "Transilvania ma putut

sosi în Capitală». E dovada că veştile din Transilvania.
sunt proaste. — De adaos încă una anunțând constituirea unui guvern naţional sub preşidenţia lui Maniu.

—

Imi reamintesc încă. cuvintele desgustate ale lui Mihaly,
care plecase în 1916 îngrozit de hoţiile

şi

comisioanele

guvernanţilor liberali. Modul de a stăpâni, desvăluit
prin lovitura de Stat, n'a trebuit să pară prea convingător Ardelenilor,

dacă

nirea, dela, Alba-Iulia,

l-au cunoscut

înainte

de întru-

ia 18 -Noembrie.

„A
doua notiță e tot caracteristică: e părăsirea, lui
Take Ionescu. Aceasta e a doua informaţie de acelaş
fel împotriva lui şi răspunde la un fapt: numirea lui
Danielopol
la Washington,
unde
sa
dus, zice-se,

Take Ionescu. 'Trebue dar desbrăcat de ori-ce

est

21 novembre

(4 dâcembre).

d&mentie

un

par

—

communiqu

La

caracter:

mobilisation

publi€

en

generale:

grosses

lettres

par les jonrnaux,. Catargi m'avait dit hier: la mobilisation
est en fonction dalimentation. Or, il n'y a pas /aliments.
— Deux notices prises dans le «Viitorul». —
C'est la
preuve que les nouvelles de Transylvanie sont mauvaises.
A

ajouter

une

autre

gouvernement

notice

national

annoncant

la

constitution

sous la prâsidence

de Maniu.

dun

—

Je:

me rappelle encore les paroles dâgofitees de Mihaly qui est
parti!en 1916 horrifi€ des vols et des commissions da nos gou-

vernants liberaux. Les facons cavalitres de râgneri dâvoiltes:
par

le

coup

dEtat

ne

doit

pas

avoir

paru

cdifiantes

aux

'Tyansylvains, s'ils les ont connues avant la runion YAlbaIulia le 18 novembre. — La seconde notice est aussi caracteristique: c'est le lâchage de Take Ionescu. C'est la seconde:
note du mâme got contre lui. Elle repond ă un faiț: la
nomination de Danielopol 4 Washington,
oh s'est rendu
—

dit-on —

„caractere

Take

officiel.

Ionescu.

—

I] faut ainsi le dâpouiller

D'ailleurs,

causant

avec

de tout

Tzigara,

la
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oficial. De altfel, vorbind cu 'Tzigara, Regina i-a spus că
Brătianu e tare fiindcă lucrează, pe când Take nu lucrează. S'a, vorbit de el ca de un om sfârşit.
— Nici o veste pozitivă, afară că Malinoff a demisionat şi că generalul francez Chrâtien a, fost numit, guvernator al Bulgariei, în mod oficial. Se pare că Francezii şi-au croit drumul prin lupte; că guvernul bulgar
s'a declarat neputincios şi că atunci generalul Franchet
dEsperay ar fi declarat Regelui Boris că ia pe seamă

administraţia.

Tzigara crede a şti că o divizie engleză ar fi fost
rău primită la, Constanţa. Afacerea Dobrogei e dar încă
foarte obscură. Ceeace nu împiedică

pe miniştrii noştri

să pue în decretul lor pe deputaţii ce acordă Caliacrei şi
Durostorului.

— Pe arcurile de triumf se înscrie Crişana, şi 'Temişana;
or Sârbii ocupă încă Arad şi Torontalul e în

corporat Serbiei. Cât de rău face această încredere în
sine şi câte dezâstre pot fi pricinuite de cea mai mică

nereuşită !

Reine lui a dit que Bratianu
tandis

que Mr,

'Take Ionescu

Gtaiţ fort paree qu'il travaille,
ne travaille pas.

On

a parl

de

lui comme d'un homme fini,
— Aucune nouvelle positive si ce n'est que Malinoft a d6mission6 et que le gânâral francais Chrâtien a ât6 nommă
gouverneur

de la Bulgarie.

Ceci

a ât6 offieiellement

publi.

Il semble que les Frangais ont dă se frayer un chemin en
combattant; que le gouvernement bulgare s'est declare impuissant et qw'alors le gân€ral Franchet d'Esperay aurait

dâelar6 au Roi Boris qu'il prenait; Vadministration,

Pzigara croit savoir qu'une division anglaise auraiţ
tres malmente ă Constantza. I/affaire de la Dobrogea
done trăs obscure encore. Ce qui n'empâche nos ministreşs
mettre dans leur dâcret les dâputâs qu'ils accordent â
liacra et ă Durostor.
—

Sur

Temișana;

les

ares

siirement incorpor6

fait du mal
desastres!

de

triomphe

or, les Serbes

ă la Serbie.

et combien

on

occupent
Que

inseriţ

Arad

la

Crişana

et le Torontal

ât€
est
de
Ca-

et la

est

toute cette prâsomption

le plus petit, 6chec peut causer
:

des
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Afacerea. seratei de mâine. a. lua

o nouă

întor-

sătură. D. de Flers a dat semnalul: dacă,
m'aşi duce la

reprezentaţie, ofiţerii francezi ar părăsi
sala. Mare tur-

burareîn comitet. S'au. dus la Regina, la, Rege
şi M. Sa

a: găsit o soluţie: se va pretinde că stude
nţii vor să manifesteze împotriva, mea, şi în mod carit
abil voi: fi prevenit, de pericol !. Iată ce mod de a tăia.
scurt acestor
intrigi găseşte Regele: pe care l-am scăpa
t!
Venind acasă mi se spune că. D-na Cant
acuzino
a

trecut să anunţe că va veni mâine dimin
eaţă. Cred că
dânsa e indicată, să-mi prezinte pilula. Ii
seriu îndată

să nu se mai ostenească.
cută. E frumoasă.

Primese

legea

care mi-e

fă-

22 Noembre (5 Dec.).—Excitare din ce în ce mai
mare.

Nenorocita,

nui

reprezentaţie de astă-seară

eveniment.

Liberalii fac tot

ea să

ia proporţia

nu

u-

reuşească.

Cât depre Francezi, aţâţaţi sau nu de Româ
ni, au făcut din ea. o chestie de Stat. Gr. Cantacuz
ino e pus şi

el la index. Cu modul acesta vor sfârşi prin
a aduna
simpatii pentru Germani. E regretabilcă
Regele
n'a

înţeles ce avea de făcut.
—

affaire
du

nure. Mr. de Flers
tation, les officiers

gala

de demain

a pris une

nouvelle

iour-

a levâ le li&vre: si Jallais ă la represen-

francais

quitteraient

la salle. Grand

6moi
cans le comită. On a ât6 trouver la Reine,
le Roi; et Sa Majeste a trowv6 un biais; on prâtendrait
que les studiants
veule

nt manifester contre moi, et que chari
tablement on me
previeudrait du danger! C'est le Roi
que Jai sauv6 qui trouve

cette seule

facon

de couper

court

ă ces

intrigues!

En

ren-

trant, on me dit que dans la soir6e
Didine a pass€ pour annoncer une visite demain matin, C'est
elle qui doiţt prâsenter, je suppose, la pilule, Je lui 6cris
-de suite pour qu'elle
ne se derange plus. J'accepte la loi
qu'on nous fait, Elle est
propre !
.

22 novembre

La malheureuse

(5 decembre). — On sexcite de plus en
plus.

reprâsentation

de ce soir prend

la propo

rtica
d'un 6vânement. Les libraux font leur
possible pour la faire
&chouer. Quant aux Francais, excitâs
oui non par les Roumaims, ils en ont fait une question
d'Etat. Gregoire Cantacuzâne est aussi mis ă Pindex par eux.
De ce train ils finiront păr rallier des sympathies aux Allem
ands. I] est regret.
table que le Roi n'aiţ pas compris
le geste ă faire.
:
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„— Se vede mai limpede în afacerile -Transilvaniei.
Sunt două enunţări în rezoluţia votată: «Unirea acelor
Români (din Banat, Transilvania şi Țara Ungurească)
şi a tuturor teritoriilor locuite de ei cu România»... «Adunarea Naţională rezervă teritoriilor sus-indicate autono-

mia provizorie până la întrunirea, Constituantei, aleasă
pe baza votului obştese». —

Principiul Unirei este câş-

tigat. Se va mai discuta poate un. fel de particularism
regional.
Comisia.

care

vine

în România

episcopul Miron Cristea, Ştefan Pop

se compune

din

(Cicio), V. Goldiş

şi Vaida Voevod.

_
Spre mirarea mea, Th. Mihaly. vice- prezident al
Adunărei celei mari, nu face parte din guvernul de 15
prezidat, de Maniu, dar Lucaci şi Goga da.
— Nenorocirea. austriacă trebue să fie mare.
Dr.
Pascal a relatat că un doctor din Hotin a văzut drumul
urmat de armata austriacă, în retragere prin Basarabia
de sus, jalonat tot de cadavre. Pe trotoarele din oraș,
oamenii cădeau de boli şi de sfârşeală.
— D. de Saint-Aulaire a oferit o masă familiei re—

On

voit

plus

elair

dans

les affaires

de

Transylvanie.

Dans la resolution vote, il y a deux 6nonciations: «Unirea
acelor Români (din Banat, Transilvania şi ţara ungurească)
şi a tutulor teritoriilor locuite de dânşii cu România»... «Adunarea Naţională rezervă teritoriilor sus indicate autonomii

provizorii până la întrunirea Constituantei, aleasă pe baza
On
votului obştese». Le principe de lunion est aequis.
discutera probablement une sorte de particularisme provincial.

La

Commission

qui

se

rend

en

Roumanie

se

com-

pose de VEvâque Miron Christea, Stefan Pop (Ciceo),
Goldiş et Vaida-Voevod. A mon 6tonnement, Theodor Mihaiy,
da
vice-president de la grande Assemblâe, ne fait pas part
Goga
et
Lucaci
mais
Maniu,
gouvernement de 15 que prâside
en sont,
— La, dâtresse autrichienne doit âtre grande. Le Dr. Paseal
a rapportâ que le docteur de Hotin a vu la route suivie par
Parmâe autrichienne en retraite, ă travers la BessarabieNord, toute galonnte de cadavres, Sur les trottoirs de la ville

les hommes tombent de maladie et dW'&puisement.
— Mr. de Saint-Aulaire a offert un dâjeuneră la familile
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gale în casa lui A]. Flores
cu, locu

ită;de generalul Berthelot. Casă istorică ! Arh
iducele Frederic şi
Kiihlmann au
locuit-o; acolo sa par
afat la 5 dimineaţa
tratatul
pac
de

e;
«Roata,
—
kyde şi

acum e rândul France
zilor să o stăpânească,
lumei».
|
Loja mea a rămaş goa
lă astă-seară, Pie Phe
resoția lui renunțând să
se ducă, Buteulescu voi
şi ei să refuze, dar
au
am insistat ca să mea
rgă.
23 Noembre, —. Mizeria
începe să fie mare în
țară,
Medicul din Urlaţi s'a,
prezentaţ la consiliul san
itar: a

— Speranţa renaşte. In
în jurnale. Se aştepta,
un
fie publicat: înţeleg cu
ce
topul de mulţumiri pe
cari

aliaţi,

armata

română,

sfârşit toastul Regelui
apare
semn dela Alba Iulia
ca să
strângere de inimă! In
poRegelele adresează tut
uror,

Popor,

miniștri,

nici

cea

mai

royale dans Phâte] de
Flo-Flo, ay'habite le
gân6ral Berthelot.
Maison historique ! T'a
rchidue Frederique et
Kiihlmann Ponţ
habitâe; on y a par
aphâ â 5 heures du
matin le Trait6 de
Paix; c'est le tour des
Frangais â en Jouir.
«Roata Lumii».
— Ma 1loge est restâe
vide au gala de ce
soir. Pic eţ sa
femme ayanţ renoncâ
â s'y rendre, Les Buteul
escu voulaient
aussi refuser: c'est
Moi qui ai insistă
qu'ils s* rendissent.
23 novembre (6 d6cemb
re), — La - dâtresse
tre grande dans le pay
commence â
s. Le mâdecin d'Urlatzi
s'est prâsentâ
au conseil sanitaire
: i] a fer

mâ Phâpital paree
qu'il n'y a
pas un morceau de
bois, rien â manger
— depuis dix jours
on ne trouve plus un
morceau de pain -—
et aucun mâdicament. L'unique

pitce dans laquelle se
tient le docteun est
chautfâe avec les branch
es qu'on dârobe aux arb
res des environs. Mâme situation
pour les hâpitaux de
Giurgiu.
— L'espoir renaiît, Enf
in le toast du Roi par
journaux de ce matin.
aît dans les
On atte-daiţ un signe
d'Alba.-Julia
pour le publier: je com
prends avee quelle ang
le dluge de remere
ois
se! Dans
iements que le Roi
adresse â tout le
monde: alliâ, armâe
ronmaine, peuple, min
istres, pas la moin-
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mică vorbă de acei cari Pau ajutat să treacă zilele atât
de grele din Martie până în Iunie!

—

«Izbânda»

Mackensen,

publică

a scrisoare

de

la

armata

care se apără de vina că ar fi îndemnat pe

Saşi împotriva Românilor. Se vorbeşte şi de un

sfat

al soldaţilor. Deci dovadă de fiinţa sovietelor până şi în
armata germană.
— Sfatul pe care l-am dat Marţi, să fi dat roade?
Sper că Regele a, înţeles pericolul de a mobiliza, ca să
trimeată pe ţăranii nemulţumiţi să se bolşevizeze
de
tot în Rusia. E vorba să se amâne totul la primăvară.
24, Noembre. — Se ascund foarte bine oarecari lucruri neplăcuţe. Evreii au voit să facă Joi o manifestare
de simpatie pentru Franţa şi sau adunat în număr de
2 la, 3000 oameni pe piaţa S-tul Gheorghe. Printre
ei
erau soldaţi francezi israeliți; unul chiar purta un dra-

pel cu culorile Palestinei. Poliţia a împiedicat manifestaţia şi jandarmii au lucrat. Au fost răniţi, printre
cari un soldat francez.
Nici un cuvânt, nimic, în nudre allusion ă ceux qui ont
difficiles de mars ă juin!
se

aid€ âă passer

les journtes

si

— DeIzbânda» publie une lettre de Parme Mackensen,
dâfendant contre le reproche que cette armâe aidait les

Saxons contre les Roumains. Il est fait mentţion d'un conseil
de soldats, Done attestation de Pexistanee de soviets jusque
Parmâe

dans

allemande,

— Le conseil que Jai donn6 mardi

aurait-il port

? J”es-

pere que le Roi a compris le danger qu'il y auraită mobilisex
pour envoyer les paysans mâ&contents se bolcheviser compl6-

tement

en Russie.

On

parle

de remettre

temps.

tout ceci au

prin-

24 novembre (7 decembre),. — On sait faire le silence.
autour de certains faits dâsagrâables. Les juifs ont voulu
faire jeudi une manifestation de sympathie pour la France
"ei s'âtaient râunis au nombre de 24 3000 hommes place
Saint-Georges. Il y avait parmi eux des soldats francais
isratlites; Pun deux portait mâme un drapeau aux couleurs
de

la Palestine,

fait donner

La

police

les gendarmes.

soldat francais. Pas

un

a prohibâ

Il y a eu

la manifestation.

des blesses, dont

mot, mais pas un, dans

On

a

un

les nombreux
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meroasele ziare ce apar.

Violenţa

e în

floare şi poţi fi
gâtuit pe tăcute.
i
e
—— Colonelul Boyle sia întors
din expediţia lui în
Crimeia, „Acest om, cu adevăr
aţ curagios, a fost întru
căutarea, femeilor din famili
a imperială rusă. Impărătea

sa-mamă e în viaţă la. Ialt
a; dar a refuzat să Părăse
ască Crimeia ca să vie în Rom
ânia. Câţ despre împărătea
sa,
Alexandra, şi fiicele sale,
nici o urmă. Poate mai trăe
se;
dar părerea,

generală e că au fost măcelă
rițe. E şi părerea exprimată de Shebeko.
— Am vorbit cu Boyle, întâlnit pe stradă.

— Afl

u prin Buteulescu că France
zii au ordine
coniidenţiale să nu intre
în anume case. Sunt în
capul listei, Un căpitan,
care era, în cartier la Dob
res
cu,
a trebuit să plece din ordi
n. D. de Ganay a fosţ pedepsit pentru că primise osp
italitatea Martei Bibescu.
— Rodolphe
Rosetti a spus Irenei But
eulescu că
Berthelot declarase că, dacă
d. Marghiloman ar: asista,
la defilare, va, face stânga
împrejur trupelor sale. Hotărît şi-au pierdut. minţil
e.
i
II
II
journaux qui paraissent..
La manitre
peut vous 6trangler en plei
n silence.
—

Crimâe,
cherche

La

colonel

Cet homme,
des femmes

ratrice-mâre

est en

Boyle

est

revenu

torte
de,

son

refleuriţ

et

on

expâditio

n en
r6ellemenţ
intrepide,. a ât6 âî Ja
reds la famille impâriale
russe. Llmpâ-

vie ă Yalta

; elle

a refus6 de quitter Ja
Crim6e pour se refugier
en Roumanie. Quand ă
VImpâratrice Alexandra (Alex de Hes
se) et â ses files, aucune
trace.
Elles peuvent âtre en vie;
mais Pavis gânâral est
qu'elles
ont 6t6 massacrâes, C'est
le sentimenţ exprime auss
i par
Mr. Schebeko.
J'ai caus avec Boyle, rene
ontre dans la rue,
J'apprends par les Buteulesc
u que les Francais ont Pordre
" confidentiel de ne pas
freguenter certaines mais
ons. Je suis
en tâte de la liste. Un capi
taine, qui 6tait en quartier
chez
les Dobrescu, a dâ quitter
par ordre,. Mr, de Ganay a
mâme
Et puni Wavoir acceptă lhos
pitalit6 de Marthe "Bibescu
, Rodolphe Rosetti a dit ă Iren
e Buteulescu que Berthelo
t avait
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— Pâinea începe să lipsească în mod serios.A început să se şi zică la mahala că «pe vremea nemților era
cel puţin pâine !» — Guvernul răspunde anunțând -mereu prin gazete că se descopăr şlepuri pline cu grâu
- trenuri întregi de cereale, dar că nu pot fi transportate!
Nu se mai dă decât .o raţie de 200 grame, dar au grija
să spună că brutarii înşeală.
|
|

25 Noembre ($ Dee.). — Citesc în comitet proeetul
manifestului nostru program, în care introducem votul
femeilor. Găsit bun în bloc. Rămâne să-l revedem.
— Astăseară trebuia să aibă loc la Palatul Regal
un prânz dat la, 300 soldaţi români și aliaţi. Regina fiind
bolnavă, a fost amânat.
Orice fapt, fie chiar militar,
nu se mai întâmplă fără de Regină.

„Spre a ne da seama de atmosferă : pe un album făcut de mica Ir&ne Pherekyde la Bicaz, portretele Reginei

şi. al generalului Grigorescu, împreună pe o fotografie,
au dedesubt ca inscripţie: «Invingătorii dela Mărăşeşti!»
— Gazetele din Iaşi: în fruntea, «Indreptărei» un
comunicat al lui Averescu foarte simpatie liberalilor:
— Le pain commence
on

entend

dire

ă

ă manquer trâs s6rieusement. D6jă

la mahala

«pe

vremea

Nemţilor

era

cel

puţin pâine»! Le gouvernement r&pond en faisant tout le
temps. annoncer dans les journaux qu'on dâcouvre des chalands pleins de blâ, de trains entiers de cârâales, mais qu'on
ne peut les transporter! On ne donne plus qu'une ration. de
9200 gr., mais on a soin de prâtendre que «ce sont les boulangers qui trichent.

25 novembre
de notre

(8 dâcembre).

manifeste-programme.

— Je lis au Comite
Nous

le projet

y introduisons

le vote

des femmes. En bloe il est reconnu bon. Reste ă le revoir.
— Ce soir il devait y avoir au Palais Royal un dîner
offertă 300 soldats

roumains

frante, il a 6t6 remis.
plus

se

passer

sans

Aucun
la

Reine.

et alliâs. La Reine

acte,
Pour

âtant

souf-

fât-il militaire, ne peut
se

rendre

compte

de

TPambianee: sur un: album faiţ par la petite Irene Pie Pherekyde ă Bicaz, les portraits de la Reine et du gânâral Griporescu 'pris ensemble portent en 'dessous Linseription: «Învingătorii de la Mărăsești».
— Les jouinaux de Iassy: en tâte de P«Indreptareay» un
. „communiqu€ WAverescu trăs sympathique aux libâraux; îl
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primeşte

cu plăcere reformele

lor. (Mi

se spune

că tot

oraşul n'a vorbit decât de conversiunea, Averescu). In-

dată, întrun alt jurnal, un interesant interview a] a-

celuiaş, căutând să recâştige în parte aceste avansuri ne-

îndemânatice.

26 Noembre

(9 Dec.).—K iriacescu ştie dela fratele său

că Consiliul de miniştri pronunțânâu-se contra arestărei
gazetarilor

Teodorescu,

Arghezi,

Johnson,

Grossman.

Sărăţeanu, Camburopol, ete., plus Herz arestaţ la Galaţi

pentru

revistele

sale, s'a hotărît

«să

se comunice

lui

Corbescu felul său de a vedea». Corbeseu trebue dar,
pe deasupra guvernului, să decidă dacă vor fi menţinuţi. Sadicul Corbescu dispunând de libertatea
oamenilor !
— Terorismul. Nici o gazetă, nici «Agrarul», nici
«Izbânda», nici «Universul» nau îndrăznit să publice
scrisoarea cuviincioasă pe care Crucea Roşie a trimis-o
«Viitorului» spre a desminţi o scrisoare mincinoasă a
d-lui N. Au mărturisit că le e frică. Iată presa. care ne

face educaţiunea!

— Prinţul Nicolae a plecat pentru Londra, cu Mişu
şi A. Cretzianu. Va intra la colegiul Eaton. In sfârşit
accepte

avec

plaisir

leurs

râformes.

De

suite,

dans

un autre

journal, une interview du mâme tâchant de ratrapper
en
partie Pavance si maladroite.
26 novembre (9 dâc,).— Kiriaceseu tient de son frâre que le

conseil

des ministres s'6tant prononec6

contre les arrestations

des journalistes -heodorescu, Arghezi, Johnson, Grossmann.
Sărăţeanu, Camburopol, ete. plus de Herz arrâts â Qalatzi
pour.

ses

revues,

on

a decidă

de

«communiquer

â Corbesecu

sa fagon de voir». C'est Corbescu qui doit, par dessus la tâte
du gouvemement, dâcider si elles seraient maintenues. Le

sadique

Corbescu

disposant

de la libert6 des gens |!

— Le terrorisme. Aucun journal, ni PeAgrarul», ni Palzbanda», ni P«Universul» n'ont os6 publier la lettre polie que
la Oroix-Rouge a envoyâe au «Viitomil» pour dâmentir une
lettre mensongăre de Mr. N. Ils ont avou6 avoir peur. Et c'eat
la presse qui fait notre 6ducation

et

?

|

— Le Prince Nicolas est parti pour Londres

Alexandre

Cretzianu.

Il

entrera

au

Colldee

|

avec Misu
da

Eaton.
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unul care va fi bine crescut. Regele Pa întovărăşit în au-

tomobil până la Giurgiu.

|

— «Viitorul» răspunde cu o lovitură de picior la
ploconelile generalului Averescu. Dar aceasta nu-l va
îndrepta, nici nu-l va face să aibă mai mult caracter.
21 Noembre (10 Dec.) — Manolescu-Râmniceanu a deschis şedinţele Curţei de Casaţie printrun discurs veninos

în care tratează rău pe magistraţii cari sau supus ordoaanţelor germane, atacă în termeni Wabia, ascunşi pe colegu! său Hinna şi mai ales denunţă pe Mitropolit, reproducând proclamaţiunea prostească către trupe pe care

Virgil Arion Pa pus. să o semneze spre a fi svârlită pe
front. De însemnat că nu dă numele tuturor clericilor
cari au iscălit. Vor oare să cruţe pe unii? Dela început
“până la sfârşit e numai politică.
— Corbeseu s'a manifestat. Comunicărei ministe-

riale de eri, a răspuns prin trimiterea în faţa tribunalelor militare

a tuturor

gazetarilor

închişi.

Nu

se cu-

noaşte încă calificarea faptelor de cari sunt învinuiți.

— La ora 6 întâlnese la Irena Buteulescu pe coloEnfin un qu'on 6l&vera bien. Le Roi Ya accompagn6
jusqu'ă Giurgiu.
— Le «Viitorul»

râpond

par un coup

en auto

de pied aux avances

du general Averescu. Cela, ne le corrigera. pas, ni ne lui fera
avoir

plus

de

earacţăre.

-

,

27 novembre (10 dâc.).— Manolescu-Ramniceanu a ouvert
les s&ances de la Cour de Cassation par un discours haineux
dans lequel îl malmene les magistrats qui ce sont soumis aux
ordonnances, îl attaque en termes ă peine voilâs sont collâgue
Hina et surtout dânonce le Mâtropolite dont il reproduit
Pimbâcile proclamatțion aux tronpes, que Virgil Arion lui
a fait signer pour la jeteri sun le front. A: remarqguer qu'il

ne donne

pas tous

les noms. des eclâsiastiques

signs, Vou-

drait-on en 6pargner quelques-uns? — C“est du commencement
ă la fin un pur moreeau de politique.

— Corbeseu s'est manifestâ: ă la communication ministârielle rapportte hier, il a r&pondu par Lenvoi devant les
tribunaux militaires de tous les journalistes dâtenus. On
ignore

encore

la

qualification

des

faits

qui

leur

sont

reproch6s.
—

A

6 heures

nous

nous

sommes

rencontrâs

le

colonel
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lui Brătianu,

acum

angajat,

în armata franceză: şi aghiotant al lui Berth
elot. A foșt

in Englitera;

opinia, generală

foarte exeitată împotriva

mea : 1) pentru că am făcut pacea; 2) pentr
u că am fă-

cut să se voteze o lege a muncii obligatorie. —
Românii

au o foarte bună situaţiune. Regele 'şi mai
ales Regina
mai populari ca proprii lor Suverani... (2)
Pacea va fi
exterminatoa
- fiind
re
că,

îi zicea. Balfour,

sistemului

de

libertate al Englezului se opune un altul
de disciplină

războinică; unul din doui e rău şi deci
trebue să dispară. — In Franţa sunt de asemenea
urât : Românii
noştri s'au întrecut ca să mă ponegrea
scă.

- Clemenceau -era foarte întărâtaţ; contra
României
fiindeă făcuse pacea. Românii din Paris
se mănâncă
între ei întrun mod desgustător; fiece grup
îşi are gazeta sa; şi el şi Berthelot au înceneat zadar
nic să-i împace;

dela întoarcerea,

pe Români,

lui Berthelot,

opinia lui Clemenceau

care

iubeşte mult

sia, schimbat.

'Take

Ionescu e complect căzut : nu i sa ierta
t că a fugit dela
Iaşi. Şi apoi istoria cu logodna sa i-a făcut
rău; încearcă
să meargă contra, curentului, dar e un om
sfârşit. — BerRadu Rosetti, le beau-frere de Brati
anu, actuellement engag6
dans lP'armâe francaise, et moi,
chez Irene Buteulescu. 1] est
Paide

de camp

gentrale

tr&s

de Berthelot. Il a ât6 en Angleterre.
-Opinion

excitâe

contre moi: 1) parce que jai faiţ
la
„ Paix; 2) parce que j'ai faiţ vote
une loi du travail obliga"toire. Les. Roumains y onţ tres bonne
situation, Le Roi et
surto
ut

la

Reine

plus

populaires

que

leurs

propres

souverains. La paix sera exterminatrice parce
que, lui disait Balfour, au systâme de liberi de PAngl
ais on oppose un autre

systâme

de discipline guerziăre;

vais et par consâquent

Pun des deux

doit âtre man-

disparaître, En France je suis 6gale-

ment dâtest&: nos Roumains se sont
ă lenvie employâs
me dânigrer. Clemenceau Gtait tr&s mont6
contre
la

maine puisqu'elle avait fait la paix.
Les Roumains

pour
Rou-

de Paris

se mangent
entre eux
d'une
facon
dâgoâtante;
chague
groupe a son journal; et lui e Berth
elot ont essay6 en vain
de les reconeilier; depuis le retour de
Berthelot qui aime beau-

coup les Roumains,

loneseu

Popinion

est complâtement

de s'âtre enfui

de Olemenceau

dâchu;

on

ne

lui

a change. Take
a pas

pardonn6

de Iassy. Et puis, Phistoire de ses fianc
ailles

lui nuit ;
i] essaye
homme fini,

de

remonter

Je courant,

mais

c'est

un
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thelota declarat că personal n'avea nimicîmpotriva mea,
dar că nu putea întinde mâna celor cari
au semnat pacea.

Şi Regele, care m'a chemat numai ca să o închei? —
Tebue pedepsiţi
trădătorii şi -dezertorii:
Francezii
mar înţelege ca să fie lăsaţi în pace. (Corbescu trebue
să fie în elementul lui ea, comisar pe lângă cartierul fran-

cez !). — Impăratul

Germaniei va fi fără îndoială dat

judecății. Şi alţii cu. el.
28 Noembre. (11 Dee.) — «Viitorul» atacă din nou cât
poate, pe Averescu. Şi această inteligentă... se leagă de
mine prin jurnalul său, recunoscând însă că Coroana
s'a purtat rău cu mine. Cine vrea să aibă succes, trebue
să dea în mine şi în conservatori. Averescu a avut des„tul miros

ea să ghicească

acest

lucru,

dar nu

destul

ea

să-şi dea seama, de aversiunea ce au pentru el liberalii
și Francezii. «Viitorul» afirmă că n'a fost poftit la serbările dela, Curte. în timp ce aci se spunea că fusese
chemat ca general, dar că se potrivise astfel ca să primească invitaţia prea târziu.

29 Noembre. (12 Dec.). — Azi dimineață «Izbânda» dă
în frunte vestea demisiunei generalului Coandă şi anunBerthelot

a dâclar&

que

personnellemenit

îi n'avait

rien

contre moi, mais. qu'il ne pouvait tendre la main ă ceux qui
avaient signâ la paix, (Et le Roi qui m'appelleă seule fin de

la conelăâre?)
Francais

ne

(Corbeseu

Il faut punir les traîtres. et les dâserteurs: les
comprendraient

doit

âtre

dans

pas

son

qu'on

€l&ment

les laisse

comme

tranguiiles.

commissaire

aupres du Quartier Francais!). L/Empereur, d'Allemagne
sans faute mis sous jugement, et Wautres avec lui.

sera

28 novembre (11 dâc.). — Le «Viitorul» charge, ă fond de
train, de nouveau sur Averescu. Et cette intelligente... nvattaque dans son journal tout en trouvant que la Couronne a mal
agi vis-ă-vis de moi, Si on veut avoir du sucecâs, îl faut taper sur moi et sur les conservateurs. Averescu a eu assez
de flair pour le deviner, mais pas assez pour se rendre
compte de Paversion que les liberaux
et les Francais ont

pour lui. Le «Viitorul» affirme qu'il n'a pas 6t€ invită aux
fâtes de la Cour, tandis que on affirmait qu'on Pavait convi6
comme

genâral,

mais

axriver Linvitation

*

qu'on

s'âtait

en retard.

arrang6

pour

lui

faire

|

29 novembre (12 .dec.).— Ce matin P«Izbanda», en tâte de
ses

colonnes,

donne

la

nouvelie

de

la d&mission

du

gâneral
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să formeze guvernul,

care

se

Pe la 11 Kiriacescu, care se înto
arce dela, Interne,
spune că miniştrii sunţ adunaţi
în consiliu şi că i

Sa dat, versiunea următoare : nu este
demisie formală;
Regele a consultat numai pe Brătianu
, care să declarat
gata, după ce Coandă a declaraţ M.
S. că cele patru
puncte (?!) din misiunea sa erau
îndeplinite.
— Arion crede că Brătianu tratează
cu Mişu Can-

tacuzino, în afară de Averescu,
La acest lucru pare că
răspunde un articol inspirat de
<Viitorul», care vorbea
de

«conlucrare» şi arată ca, singură bază
posibilă intangibilitatea tratatului dela 4 August
1916. (Bănuese că
e tratatul care a precedat intrarea
în război). Acest ar- '
ticol e de reţin
ut,

Arion crede că V. Arion şi Neniţesc
u vor fi daţi
în judecată. Dar nu crede că se
va merge mai departe.
In orice caz, d-na A. Dissescu i-a
spus că Regele se va,
opune la orice act de persecuție cont
ra foştilor miniştri,
dar ne sfătueşte să stăm deoparte
! Regele nu ne-a
Coanda et annonce que Brat
ianu
gouvernement qui seraiţ cons
titu6

est charg6 de former le
aujourd'hui mâme. Vers

Il heures, Kiriacescu, qui revient
de VIntârieur,
me rapporte que les ministres sonţ reuni
s en Conseil et gv'on lui
a donn€ la version suivante: Pas
de demission formelle; le
Roi aurait simplement consult
Bratianu, qui s'est dâelare
prât, apres que Coanda eut decla
re ă Sa Majest qu'ayant
rempli les
quatre

points

(?!), sa

mission

6tait

aceco

mplie.
Arion eroit savoir que Bratianu
nâgocie avee Michail
Cantacuzene, mais avee exelusio
n d'Averescu, C'est ă ceci
que r&pondait un article inspir6
du «Viitorul» qui parlait
de
«Conlucrare»

e

indiquait

comme

seule

base
possible
Vintangibilit du traits du 4 aoât 1916
(je suppose que c'est
le traite qui a

est ă reteniz,
—

Arion

prâcâd6

croit

qu'on

Pentrâe
va

en guerre),

mettre

sous

Tout cet

juge

article

menţ Virgil et
Nenitzescu. Il ne croit pas qu'on
aille plus loin. Dans tous
les cas, Madame Aristie Diasescu
lui a diţ que le Roi s'opposera ă tout acte de perscution
contre les anciens ministres, mais qu'il nous conseille
de nous effacer! 11 ne nous
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la neajunsuri, pen-

tru că d-nii de Saint-Aulaire şi Berthelot ne-ar
fi în-

tors spatele
(textual). Arion face
«pater peccavi», a
crezut în Carp, iar tot ce se petrece e opera
lui Carp ;

el a indus în greșală pe trate-său şi pe ceilalţi.

Chestiunea, mitropolitului nu mai putea fi ridica
tă;

Regele îl ertase; chiar. el a spus aceasta lui Arion.
De

altfel, cu ocazia învestiturei episcopilor, Regele
l-a primit la Palatul regal.
— Se vorbeşte de greutăţi mari în Transilvania.
E
drept că comisia întârzie să vie, că Vaida, care
e contra
fuziunei cu noi, anunţă ostentativ că e bolna
v ; subli-

niază comunicatul din «Viitorul» care proclamă
neştirbirea tratatului din 4 August 1916, — necunoscut
nouă
— şi cere o acţiune militară pentru a-l apăra,
de curentele contrarii cari au început.

— Noul minister e alcătuit. Din cei vechi,
Coandă,
Grigorescu,
Poni şi Cotescu se due. Grigorescu
tre-

bue să fie cu atât mai furios eu cât Văitoianu
rămâne
şi-i ia locul ! Cei noui sunt, afară de Brătianu,
Pherea pas invites

pour

ne pas

nous

exposer

parce que Messieurs de Saint-Aulaire
auraient tourn6 le dos. (Textuel).
Anion

fait son

«pater

peccavi»;

ă des

et

dâsagr&ments,

Berthelot

îl a ceru

nous

ă Carp

et tout

frăre eţ les auțres. — La question

du M&-

ce qui se passe est Poeuvre de Carp; est lui qui
a enduit

en erreur et son

tropolite ne pouvait

donns;

c'est le Roi

Vinvestiture

—
fait

plus

âtre soulevâe; le Roi

qui Pa

dită

Arion.

lui avait par-

Iaillaurs,

lors

des 6vâgques, le Roi

Pa recu au Palais Royal.

Commission

â

On parle de difficultâs sârieuses en Transylvanie
.

que

la

tarde

venir,

que

Vaida.

qui

de
Le
est

contre la fusion avee nous, annonce 'avee ostentation
quiil

est malade;

souligue

le communigu€

du

«Viitorul»

qui

pro-

came Lintangibilit6 du trait au 4 aocât 192%, — ă nous
inconnu

contre
tres,

—

et demande

les courants

une

action

contraires

unitaire

qui

pour

ss font

jour,

et Cottescu

s'en

— Le nouveau ministăre est formă. Des
Coanda,

Grigorescu,

Poni

le dâfendre

anciens minis- |
vont.

Gri-

gorescu doit âtre d'autant plus furieux que
Vaitoianu reste
et prend sa place ! Les nouveaux sont, ă part
Bratianu, Phe-
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Iyde, hotărît să-i ţie locul când Brătianu va. pleca la Paris, Constantinescu, Mârzescu şi Duca. — E sigur “că
Saligny, ILiriacescu şi Buzdugan se vor retrage când s6
va ajunge la, înţelegere cu alte elemente.
o

30 Noembre; (13 Dee.). — Din ce în ce 5e vorbeşte mai

mult de participarea -noastră la, o expediţie în Rusia. De

altfel, spre a prepara spiritele, comunicatul Marelui Car-

tier dă în fiece zi informaţiuni despre împuşcăturile de pe
Nistru, despre tâlhăriile din Ucraina «asupra: ţăranilor».

ete. O picătură pezi, fără alte lămuriri. «I/Ind&pendance»
Sa grăbit să desmintă şi mai ales să ne atribue paternitatea acestor zvonuri alarmiste; însă D. Grecianu. a

ținut Marţi un discurs la laşi, prin care a anunţat for-

mal participarea noastră la expediţia de pacificare
Rusiei. El arată faptul ca un semn de bunăvoință

a
a

aliâţilor şi ca un act care obligă mai mult pe aliaţi faţă
de noi!

— Grigorescu e scos şi colegul Văitoianu îi ia. locul.

Ce serâşniri de dinţi trebue să fie! Dela Interne mi se raportă că Grigorescu a avut două conflicte, unul cu Prerekyde

destine

ă tenir la place de Bratianu

quand

il partira

pour Paris, Constantinescu, Marzescu, Duca. I] est certain
que les Saligny, Kiriacescu et Buzdugan sont destinâs ă setfacer quand on se sera entendu avec d'autres 6l&ments.
une

30 novembre (13 dâc,).— Le bruit de notre participation ă
expâdition en Russie prend de plus en plus de la congis-

tance. D'ailleurs, pour y pr&parer les esprits, le communiqu du
Grand Quartier donne chaque jour des informations sur les
coups

de

fusils

6changâs

sur les «brigandages
ete.,

ete.

Chaque

d'une

rive

â

Vautre

pratiquâs en Ukraine»

jour

une

goutte,

sans

du

Dniester,

sur les paysans,

autres

prâcisions,

L'«Ind&pendance» avait pris ses grands airs pour dâ&mentir
et surtout pour nous attribuer la paternit& de ces bruits a-

larmistes; or, Dimitrie Greceanu
ă son Club de Iassy, dans lequel

notre

participation

â Pexpâdition

a tenu mardi un
it a formellement

poun pacifier

discours
annoncâ

la Russie.

II donne le fait comme une marque de bienveillanee des alli6s et comme un acte qui oblige ua peu plus les alliâs envers nous. Toujours malin le bon: Greceanu!
Ă
— Grigorescu est dâbarqu€ et c'est somi collăgue Vaito-

ianu

dents.

qui

prend

sa place.

De WInt6rieur

on

Il doit y avoir

me

rapporte

des

qu'il

grincemenis

a eu deux

de

con-
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zan, contliet de atribuiţuni
privitor la, trupele de pe frun
taria Basarabiei; celalţ -cu
Corbeseu care, ca, organ
de
legăturăi cu Statul-Major
francez, îşi permitea să.
dea,
direct ord

ine la Războiu.

Unu]

singur

era prea, mult !
De fapt, trebue să ţi fost
părăsit din cauza
toastului
din luna Martie, când
ma felicitat, pentru închee
rea
păcei.
|

î

— Gazetele liberale acuză
pe Averescu de a fi întreţinut corespondenţă cu
Mackensen în timpul răz
boiului, Simplă infamie sau
semn al vre-unui proces
milita

r ?

|

— Am avut comitet de direcţie
pentru ultima, citire
a programului ce am făcu
t. Ari

on singur a. vrut să revie asupra unui punct car
e fusese admis : să nu se
tae
din atribuţiunile
Coroanei.
Toţi au fost de părerea
mea. Să nu mai fie dre
pt necondiţionat de a diso
lva,
nici drept de a împedica
o lege din iniţiativă parlam
entară să meargă

dela o Cameră la alta.

— Antipa, pe care-l

convocasem

condiţional dacă
ar voi să intre în viaţa
politică, vine să-mi mulţum
ească eu efuziune. Vrea însă
să se consacre numai ştii
nţei.
flits, un avee Prezan, conf
liţ d'attributions au suje
ţ des troupes frontiere Bessarabie,
Pautre avec Corbescu qui,
organe de liaison avec
comme
Etat-Major francais,
se permettait de
donner directement des
ordres
Au fond, il doit avoir 6t& lâch ă la Guerre, Câtait trop dun!

de mars,

quând

il m'a

f6licită

â ă cause de son toast, du moi
s

d'avoir conelu la paix.
|
— Les journaux lib6raux
accusenţ Averescu d'avoiy
tretenu avee Mackensen
ende la correspondance pen
danţ la
guerre. Simple infamie
ou avant-coureur d'un proc
es militaire ?
— Nous avons eu com
ite de direetion Pour
la derni&re
lecture du programme
que j'ai €labor6, Arion
seul a essay6
de revenir sun uh poin
t prâcâdemmenţ admis:
ne pas rogner

d'aller dune
—

Antipa,

Chambre

â Pautre.

que J'avais

convoqu

le cas oă il voudrait entr
er

me

remereier

avec

effusion.

conditionnellemenț

dans la vie politique,

Il venţ

se

consacrer

pour

est venu
exelusive-
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Vorbind, îmi mărturiseşte că el crede că Neniţescu a
provocat arestări din partea Germanilor. Această chestiune e discutată în ziare şi într'o polemică cu «Universul», Neniţescu a rămas pe jos. Lunga deţinere a
lui Diaconescu e datorită lui Neniţeseu, după cum a lui

Obreja lui Carp.
— Comisiunea Ardealului: Episcopii
Christea şi
Hoszu, miniștrii Vaida, şi Goldiş, secretarul de stat Caius Brediceanu, au sosit în sfârşit. Vaida, care, după. nota
comunicată, suferea de aceeaşi boală care Pa reţinut în

pat două luni, așa încât se anunţa aproape înlocuirea lui,
e deodată restabilit. După Mehedinţi, chestiunea confesională trebue să fi avut un rol, şi de aceea s'a alăturat
episcopului unit Hoszu. un episcop ortodox,
Christea
dela Caransebeş.
Goldiş e acela care a luat cuvântul în fața Regelui.
A vorbit
de «înfăptuirea egalităţii condiţiilor de viaţă
pentru toţi indivizii car alcătuese națiunea». (Evreii ?)

Şi de «principiul libertăţii şi al egalei îndreptăţiri a neamurilor».

ment
ă la soience. En causant, il m'avoue qw'ă son estiime Nenitzescu a provoqut des arrestations de la part des Alemands. Cest le sujet qw'on discute dans les journaux et.
dans une polemique avec Daraseu de P«Universuly, Nenitzescu n'a pas eu le dessus, Diaconescu, ainsi, doit sa longue dâtention ă Nenitzescu, comme Obreja a dă la sienne ă
Carp.
ei

— La Commission de PArdeal: les 6vâgues Miron Cristea
Hossu, les ministres Vaida et Goldiș, le sous-seerâtaire

dEtat

Caius

Brediceanu

sont

enfin

arrivâs.

Vaida

lon la note communiqute, souffrait de la mâme
Lavait retenu au lit deux
presque son remplacement,

lon
un

Mehedinţi,
r6le

et

on

thodoxe-grec

la question
a double

mois, de sorte qu'on
se trouve tout ă coup

confessionnelle

P&vâque

uni

Cristea de Caransebeș!

Hossu

—

qui,

se-

maladie qui
annoneait
remis, Se-

doit

avoir

d'un

6vâque

jou€
or-

C'est Goldiș qui a

port€ la parole devant le Roi. Il a parl& de «înfăptuirea e
galităţii condiţiunilor de viaţă pentru toți indivizii cari
alcătuese națiunea» (les juifs?) et de «principiul libertăţii
şi al egalei îndreptăţiri a neamurilor». Braţianu a offert
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Brătianu a dat o masă
la hotel Boulevard, Kir
cascu a fost isbit de pla
iatitudinea cu care Vaida,
a ridicat
la cer pe Brătianu] tat
ăl şi fiul,
Sunt miraţ de dispariţi
|
a numelui lui Mihaly.
natul e reprezentat de
BaChristea, şi Brediceanu.
— Câţ
despre Rege, a întreb
uințat din nou formul
a
«de
iru la 'Tisza». Numa
la, Nisi

să se întâmple...
Două manifestații neau mirat eri, prin org
Zarea lor, Greviştii
aniîn ordine, formau o
panglică mergând, dela Bulevard-B
rezoianu până în Calea
Griviței.
Au obţinut dela Reg
ie 20 lei pe zi! —
O
alt
ă
man
ifestare — care a apărut
chiar în faţa Hotelului
Bu
levard
în timpul prânzului Ard
—

elenilor — cerea pâine,
Am desvoltat programu
l nostru.
fost primit cu mare
căldură. Nici-o delung al lui Arion —
solidaritate. Acontra Coroanei.
_— Ti] Lambrino a.
fost chemat de

1/14 Decembre. —

Discursul meu a

feeţiune. Discurs
dunarea, îndârjită
2/15 Decembre,

un dejeuner au Boulev
ara, Kiriacescu a 6t6
frappe par la plalaquelle Vaida a
por

titude avec
et fils.

t

aux

nues

Bratianu

pere

— Je suis frappâ de
la disparition du nom
Banat est reprâsent
de Mihaly. Le
6 par Christea

et Brediceanu, Qua
nd au
Tisa». Pourvu que
cela arrive!
— Deux manifestatio
ns, hier, onţ frappâ
par leur organisafion. Les grevistes
, en ordre, formai
enţ un ruban all
de Pintersection du Bou
anţ

levard-Brezoianu ă la
Calea Griviţa,
Ils ont obtenu de la
Regie 20 le; Pasi jour!
— Une autre manifestation, qui s'est
prâsentâe mâme devant
PHâtel du Boulevard pendant le
dâjeuner des Ardele
ni, demandait du
1/14 dâcembre, — J'ai
pain,
dâvelopp notre progra
discours a 6tâ tres
mme
.
Mon
chaudemenţ accueilli.
Pas constată de
d6fections, Discours
d'Arion long, solidarit
ă, — 'assemblJee
îres. monta contre la
Couronne,
2/15 dâcembre. — Le
fils Lambrino a 6te
appel6 par le
general Prezan, qui
lui a communiqu6 que
Pordre du Roi
stait de Penvoyer
en garnison aussi
loin que
possible du
chemin de fer ă Orheiu
(Bessarabie). A noter
qu'il est ca-

19%
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atins de mobilizare. Bietul băiat a plecat îndată.
sa şi soţia Prințului Carol sunt supraveghiate de
la aşi şi nu au dreptul să iasă din casă, nici să
toarcă la Bucureşti. — Ţară a libertăţei !
3/16 Decembre. — Am scris eri lui Mârzescu,

Mama
agenţi
se înminis-

tru de interne, ca să-l previn că nu voiu primi să mi
se foarfece discursul şi că un șef de partid, un fost şef

de

de guvern avea, dreptul să-și spue tot gândul, şi că

altfel, dacă vorbeie mele ar fi de natură sediţioasă, pri-

mesc îndată răspunderea în faţa tribunalelor militare.
S'a tăiat fără cruţare tot ce privea Coroana şi lovitura de Stat. De altfel, «Steagul» n'a avut voe să reproducă articole de ale lui Iorga, tolerate de censura dela
Iaşi.

am aflat că Prin-

Prin mica Irena (Pherekyde)

—

Bulevardului. Prin-

ţul Carol a fost huiduit în mijlocul

ţul trecea în automobil; un grup de lucrători cari aștep-

tau în faţa unei brutării goale, s'a adresat lui. În loc să
găsească ceva de spus acelor nenorotiţi, a trecut înainte.
Indată au pornit huidueli din mijlocul mulţimei.

—i Ministrul Mârzescu

răspunde

pitaine, done pas touchâ par la mobilisation. Le pauvre
' con

est parti

de suite. A

noter

que sa

E

scrisorei mele.

mere

gar-

et la femme

du

Prince Carol sont gardâes ă vue par des agents ă Lassy et
qw'elles 'n'ont pas le droit de quitter leur logis ni de rentrer
ă Bucarest. Pays de la liberte!
3/16 dâcembre. — Jai 6crit hier ă Marzescu, ministre de
Pinterieur, pour
geaux dans mon

le prevenir que je n'acceptais pas des cidiscours et qwun chef de parti, un ancien

chef de pouvernement

Que

avait le droit de dire toute sa pensee.

d'ailleurs, si mes paroles 6taient de nature

sâditieuse,

jacceptais de suite la responsabilit6 devant les tribunaux
militaires. — On a impitoyablement rogne tous ce que visait.

la Couronne et le coup d'Etat. — D'ailleurs, le «Steagul, n'a
pas

eu

la permission

de

reproduire

articles

des

de

Iorga

que la censure de Iassy a tolârâs.
“

—

Par

la petite Irene

(Pherekyde)

on

apprend

que

le

Prince Carola 6t€ hus hier en plein Boulevard. Le Prince
passait en auto; un groupe d'ouvriers stationnant devant
une boulangerie vide, s'est adress6 ă lui. Au lieu de trouver
un motă direă ces malheureux, le Prince a pass€ outre, De
suite des hutes sont parties du sein de cette foule.
— Le ministre Marzescu r&pond ă ma lettre. Il est fen-
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fanfaron şi obraznie. Totuşi făgă
dueşte să lase să treacă
discursul. pe care pun să-l tipă
rească din nou,

—

Puţinul

entuziasm

arătat

de public te

izbeşte.
Atâtea asmuţiri a unora contra,
altora, delaţiunile, ameninţările continue, mizeria ne fac
o atmosferă,

foarte
grea. Eri au voit să manitesteze
la statuia lui Mihai
Viteazul; au pornit în cortegiu
de'a Palatul regal; Ardelenii şi miniştrii ocupau centrul
; băeţi şi femei făceau
escorta, şi atâta tot. Şt. Cesianu
îmi spunea că Ardelenii
se arătau miraţi ; la Alba Iulia
era o mare de oameni;
la statue nici o mie. De altfel ura
a trebuit să străbată

şi aici. Un student. asimilându-şi prog
ramul liberai, care
făgăduis
e pedepsirea, trădătorilor şi deze
rtorilor, şi-a
permis să ceară, desfiinţarea «cel
or cari s'au pus de-acurmezişul» |!
|
— Gripa Reginei, care eri se
înrăutăţise. n'a dat loc

la minifestări de simpatie. Rezisten
ță vizibilă în societate de
a merge la Cotroceni să se înse
rie.

a

dant et impertinent, Il promet
nâanmois de laigser passer
le discours que j'ai fais reimprim
er.
— On est frappâ du pen d'enthou
siasme que le publice manifeste. On est tellement irrit
€ les uns contre les autres,
les
delations, les menaceş continuelles
, la mistre nous font une
atmosphere tres lourde.
Hier on a voulu manifeste ăla
statue de Michel le
Brave; on est sorti. en cortege du
Palais Royal; les Trânsylvains et

les ministres en oceupaient
le centre; des gamins
ei. des femmes faisaient escorte,
et c'est tout, Stefan Cezianu
me

disait que les Transylvaing ont
marqu6 leur tonnemenţ:
ă Alba Iulia il y avait une mer
humaine; ă la statue il n'6taient pas mille. D'ailleurs, la
note haineuse a dâ percer lă
aussi, Un 6tud
promis
mis de

iant, s'assimilanţ le programme
liberal qui avaiţ
la punition des traîtres et des
deserteurs, s'est perdemander Panantissemenţ, de
«Ceux qui se sont mis

en travers 1», !
—
pas

La grippe

donnă

de la Reine,

qui hier s'âtait aggravâe,

lieu â des manifestations

une r6sistance
Cotroceni,

marquse

dans

de sympathie.

la soci6l6

n'a

Il y a eu

î aller s'inserire
,

ă.

180

NOTE

POLITICE — 1918

inspiraţia

AJ1I Decembre. — Fiul Lambrino având

să ceară audienţă la Brătianu, a căpătat o amânare
şase

ziie și mai

de

de a pleca în Franţa,

ales autorizarea

dacă se angajează pe onoare în scris că nu va întrepinde
o campanie de presă la Paris. . Brătianu a declarat că.
va, face tot ce e cu putinţă ca să împiedice întâinirea
Prințului Carol cu soţia sa.
prefect de. poliţie. Ni— "Diaconescu a fost numit
meni nu se gândea la numirea aceasta, care pare a confirma acuzaţiile ce i se aduc. Se zicea că lăsat ca obser-

vator de liberali în timpul ocupaţiunei, ţinea fişe pe
cari Germanii le-au confiscat; din care cauză a fost şi.

deportat.

—

Postul Carnarvon confirmă că punctul din pro-

gramul lui Lloyd George de a pune pe Kaiser sub judecată, a fost împărtăşit de Farnţa şi Italia. Depeşile de
azi vorbese de aprobarea probabilă a Americei. Incepe
astfel un nou drept public, dar apropiindu-se mult de

evul-mediu. Când Napo'eona fost trimis la S-ta Elena,
era vinovat că părăsise locul de exil şi prin primul lui
4/47 decembre.

de demander

—

Le

fils Lambrino

audience ă Bratiano,

ayant

eu Pinspiration

a obtenu et un sursis

de:

six jours et; surtont, Pautorisation de se rendre en France
s"il prenait par 6erit Vengagement d'honneur de ne pas en-treprendre une eampagne de presse ă Paris. Bratiano a d$clar qu'il ferait tout au monde pour empâcher la runion
du Prince et de sa femme.
— Diaconescu a 6t& nomme prefet de police. Personne ne

pensait

ă cette nomination -qui... semble

accusations:

portes

contre

lui.

On

disait

ainsi

eonfirmer

couramment

les.
que,

laiss€ en surveillance par. les lib6raux pendant l'oceupation,
i! tenait des fiches gue les Allemands ont saisies. De lă sa
d&portation.
—

Le

«Karnavon»

confirme

que

le point

de

programme

de Lloyd George: de mettre le Kaiser sous jugement, ă 6t5
partag6 par la France et Pltalie. Les depâches de ce matin
parlent d'un assentiment probable de PAmârique. Cest
un
nouveau droit publice gni commence,
mais se rapprochant
beaucoup du moyen âge. Napolton, quand il a 6t6€ envoy6 ă

Șt. Hâlâne,

€rait en ruptur= de ban et par son premier

acte
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8
act de abdicare Tecuno
scuse
dică la restabiiirea, păc
ii,

că persoana

5/18 Decembre. —_ Gorski
îmi

181
lui era o pi
E

aduce mai multe veşti
îngrijitoare. Am făgădu
iţ 15 regimente pen
tru campania din Ucraina, şi Fra
ncezii
se află într'o astfel
lipsă
de
încât ana împrumutat ghe
te

celor dintâi trupe ce se
trimit. — Am mai făg
ăduit să colaborăm
la o acțiune
de represiune în Bulgar
ia, dând două: regime
nte : aşa
se începe totdeauna,
(Bulgarii omoară oam
eni France
zilor. Ofiţeri au fos
măcelăriți; de altfel cei
din Bucureşti vorbese cu groază
de Bulgari). Restul: va
îi dat, în
măsură mare, de Ser
bi.

In Transilvania, Unguri
oamenii şi o sută de tunuri i ocupă Clujul cu 15.000
, La nord
bo'şevism serios;
Ungurii au dat bani
ca să
se armeze bande; până
şi ţărani români au fost
tocmiţi pentru aceast
a,

si

vernului. E remaniere
sau nu ? Se face pac
e cu grupul
Take-Mişu Cantacuzi

no? Amână ei alegerile?
E un haos.

d'abdication. avait-reconn
u que sa personne stai
t un obstacle
r6tablissemenţ de
la paix.
5/18 decembre, — Gorski
. me donne une sârie
les inquistantes. Nou
de nouvels avons promis 15
râgiments
“ampagne en Ukraine
pour la
eţ les Francais sont
dans un te] d€nuement que nous
avons prâ
au

t6

des

bottines

aux!

premi€-

1eur de ce monde, Le rest
e serait fourni — en gra
nd — pur
les Serbes. In Transylva
nie, les Hongrois
oecupent
„avec 15 000 hommes et
Cluj
cent caânons. Dans le N;
ord, bolehevisme
intense; les Hongrois
ont donn6 de Pargent
pour armer les .
'bandes, jusqu'ă, des pay
sans TOumains, qui ont
6t6 embauchâ
pour cette oeu
vre,

8/21 decembre, —

jnement.

:

On ne sait rien des pro
jets du gouver-

Se remanie-t-il ou non?

'Take-Miche]-

Cantacuzene?

Fait-il sa paix avec les

Ajourne-t-il

les

elections?

C'est

POLITICE — 1918

NOTE

182

O singură precizare : ura cu care mă onorează liberalii
şi propaganda ce fac printre Francezi. De altfel gazese reped şi contra lui Averescu,

tele lui Brătianu

care totuşi le-a făcut

lui orga,

puţin contra

mai

destule-

greutăţi. Ultima, scorneală a «Viitorului» : am negociat cu Mackensen năvălirea în Transilvania pentru a-i
asigura retragerea ! Clişeul la modă e: «tovărăşia Mackensen-Marghiloman».

— Iorga a fondat la Iaşi o uniune democratică cu.
pământului şi
cei fără
Toţi

naţionalizarea,
program ultra înaintat:
producţiune.
de
lor
socializarea mijloace

rost, toți vânătorii de situaţii sau grupat acolo. Şi-au
C. Negruzzi.
găsit adăpost chiar germanofilii Meli,
Mult amestec. Se respinge concursul lui Averescu,
dar se primeşte al lui Cuza: aceasta justifică părerea, că Iorga e inspirat, cel puţin de Regina, care găseşte “periculoasă atotputernicia lui Brătianu. Aceasta
mi se serie dela Iaşi şi găsesc că e de crezut. lorga era

în foarte buni termeni cu Brătienii şi iată-t

ntradevăr

deodată pornit în războiu contra lor.

le chaos. Une .seule preeision: la haine
qui'ils font
libâraux et la propagande

dont m'honorent les:
parmi les Francais.

D'ailleurs, les journaux de Bratiano foncent aussi sur Averescu: un peu moins
croupieres,

La

dernitre

sur orga,

du «Viitorul»:

invention

Penvahissement

Mackensen

qui ponrtant

sen-Marghilomany.

a fond6

Jai

ă Iassy

une

avec

n6goci6

garan-

pour

de la Transylvanie

est: «tovărăşia Macken-

țir sa retraite! Le clich6 ă la mode
— orga

leur a taille des:

union

democratique

avec

le programme ultra-avance: nationalisation du sol et soci'alisaţion des moyens de production. Tous les d&voyâs, tous les:

cherceheurs d'une position se sont groupes. Mâme
trouv&
nophiles Melik-Costica Negruzzi Y ont

res

mâlang6

nion

que

On

refuse

d'Averescu,

le concours

les germaun refuge.

—

mais

on

accorde celui de Cuza: cette note caractâristique justifie Popi-.
Iorga

est inspirâ,

tout au

moins,

par

la Reine,

qui

irouve dangereuse la toute-puissance de Bratiano. Cest ce
qu'on m'6erit de Iassy et que je trouve vraisemblable. Iorga
&tait en effet au mieux avec les Bratiano et le voilă subitement parti en croisade

contre eux.
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— Fraţi

i ardeleni au evitaţ cu grijă să lase
o cartă
la mine. Ei sunt înşelaţi sau ţinuţi
prizonieri. Maniu
şi Vlad
au sosit ; iar episcopii Hoszu şi Chri
stea

au plecat. După ziaristul Paukerow carei întovărăşeşte şi care
m'a, interviewat, Ardelenii. sunt
tot timpul însoţiţi de
Trifu, care le aduce de cu dimineaţ
ă programul lor. Bi
îşi dau seama că nu-şi fac dator
ia, dar «au nevoe de guvern>

. Tirania lui Brătianu merge până
acolo, încât Academia voind să ofere un prânz, Brăt
ianu a impus con-

diţia ca prezidentul Negruzzi să
nu ia cuvântul,ca Antipa şi Duiliu Zamfirescu să stea
acasă şi ca, Babeş şi

Bianu să nu deschidă gura... afară
doar ca să mănânce,
bănuese.

Și Ardelenii primind

aceste condițiuni, prânzul

fost contramandat ! Iar țara sufe
ră

a

toate aceste obrăz-

Ricii,.
E
Asupra, sosirei lui Maniu, merge
vorba că Transilvănenii

cari n'au format un guvern,
dar o comisie de
înțeleg să aibă portofolii efec
tive şi să fie cua
guvern,

— Les frâres d'Ardea] ont soig
neusement 6vit6 de mettre
une carte chez moi, Ils sont
cireonvenus ou tenus en char
tre
priv6e, Maniu et Vlad sont arri
vâs; pan contre, les &vâques
Hossu et Cristea sonț partis. Selo
n le journaliste Paukerow,
qui les acco

mpagne et qui m'a pris une
interview, les Ardeleni sont tout le temps flan
qus de Trifu qui leur appo
rte,
le matin, leur programme.
Ils ont conscience de manq
uer â
leur devoir, mais «ils ont
besoin du gouvernement».
La tyranie de Bratiano va, si, loin
que PAcadâmie ayant voulu
offrir un

dîner,

Bratiano

a impos€

comme

condition que le
et
Duiliu Zamfirescu resteraient
chaz eux et que Babesh et
Bianu n'ouvriraient pas la bouch
e... sauf pour manger, Je suppose. Et
president Negruzzi

a 6t6

les Ardeleni

contremand!

tinences!,..

ne prendrait

pas la parole, que Antipa

ayant souserit ă ces conditio
ns, le dîner

E+4 le pays

supporte

toutes

ces imper-

!
Le potin politique sur Parriv6e
de Maniu est que les Tranqui n'ont pas constitu6 un
gouvernemeni, mais une
Commission de gouvernement,
entendent avoir des portefeuilles effectifs et âtre comp
ris dans les 6lections. C'est
de
Sylvains

184
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prinşi în alegeri. De aci vine mereu svonul de remamiere şi de amânare a alegerilor.
"— Gorski îmi spune că Averescu are dosarul dela
Coţ... şi aceasta explică ura lui Văitoianu în contra lui.—

În mod retrospectiv ştie că Slăniceanu, încă din 26 August

1916

închiriase

un

pentru el la Iaşi.
10/23 Decembre. —
«Le Progrăs».

apartament

pentru

Iliescu

şi

Apariţia ziarului nostru francez

- — 'Reîncep prostiile : Legaţiunea austriacă a fost
rechiziționată de guvernul nostru; se zice că se vor instala, acolo birourile franceze. Mai târziu nu vom mai

avea să stăm de vorbă cu o Austrie şi cu o Ungarie?
Sau dat: trei zile personalului diplomatie: Demblin,
Kontz, Konradheim, ca să plece. Cel din urmă rugându-mă să-i iau bătrânii lui cai ca să le dau hrana, am
întrebat la ministerul de războiu dâcă puteam să-i iau
sau să-i cumpăr; Văitoianu
mi-a răspuns: pradă
de
războiu !
Averescu a fost chemat de Rege (el a spus-o). Din

cele ce a spus D-nei Didina Cantacuzino : ar fi declarat
lă que

viennent

les

propos

continuels

de:

remaniement

dajournement des €lections,
— Gorski me dit qw'Averesecu a le dossier
de lă la haine de Vaitoianu contre lui... il sait
niceanu

avait,

des le 9% acât 1%6, lou€

lui et pour Iliescu ă Iassy!
10/23 dâcembre. — Premitre

notre Journal

francais.

un

de Coţ..
que Sla-

appartement

apparition

du.

et

pour

«Progres»,

|

— Nous recommengons nos bâtises: la l&gation d'Autriche-Hongrie a 6t6 requisitionne par le gouvernemenţ roumain: on doit y installer les bureaux francais, dit-on. Plus
tard n'aura-t-on plus â causer avee une Autriche, ou une

Hongrie? On a donne trois jours au personnel diplomatique: Demblin, Kontz, Konradsheim pour dâguerpir. Ce dernier

m'ayant

pri6

de

prendre

donner leur «Gnadenbrod»,

ses

vieux

chevaux

je fais demander

pour

leur

au ministăre de

Ja guerre si je pouvais les prendre ou acheter;

Vaitoianu

xw'a fait r6pondre: prise de guerre!
— Averescu a 6t6 appel€ par le Roi (c'est lui qui Pa dit).
Des confidences faites par lui ă Didine Cantacuzâne, — il
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Regelui că aşa cum
merg lucrurile, o rev
oluţie e:sigură;
că n'avea nici un sfa
t de dat; că niciod
ată n'ar primi:
să intre

întrun

8uvern cu Brătţianu.
Regele, foarte miş-:
cat de incidentul de
dimineaţă : M. Ş, Sa
pomenit, fiind
în automobil, în toiu]
procesiunei sindica.iști
lor “cari.
mergeau Stirbey-Vo
dă-Piaţa Teatrului,
Ei nu Sau descoperit şi au început
să strige: «Trăiască Re
publica!» De.
altiel sindicaliştii nu
se Sfiese de loc. In
pia
ța Moşilor a.
fost întrunire Şi dis
cursuri sub cerul lib
er.
Cenzura îm.
piedică să se publice
ori ce privitor la man
ifestările

zonieri au fost la luc
ru ca, de obicei, Germ
anii dăduseră
voe prizonierilor noş
tri să-şi serbeze Cră
ciu
nul.
<Viitorul» şi «Indep
endenţa» au neobră
zarea să reia
falşul Hruschka, sco
s la iveală în 1916
de «Ipoca».
Şi

la

matine :

Sa.

Majestâ

est tombâe,
en. auto,
en pleine
de syndicalistes qui
remontaient Stirbe
Placa Thââtre ;
y-Voda —
il ne se: sont pas
d6couveris
mis ă crier:
et se sont
«Vive la Republiqu
ey.
D'ailleurs,
les syn-

procession

leur

N oă],

— Le
reprendre

«Viitorul, et P«In
d6pendance; ont
limpudeur de
le faux Hrusehka
lancă en 1916 par
P«Epoca». Et

—
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rat, că adevăratul Eduard H. a dat o desminţire formală şi că Tisza a declarat prin Agenţii că nu cunoaşte

pe nimeni cu acest nume. Brătienii inspiră această cam-

panie, aşa zicând, ca să se răzbune de campania pe care
«Arena» efemeră o dusese la Iaşi împotriva lor.
— Clemenceau n'a avut decât o slabă majoritate

de 35 de voturi asupra

Ucrainei.

ocupărei

chestiunei

Cel puţin căderea lui să ne apere de visul rău al participărei noastre la această operaţiune.

12/25 Decembre. — D. Paukerov, prim redactor la
«Foaia poporului» din Budapesta, interviewându-mă asupra chestiunilor comune cu Ardealul, precedase articoo

cu

lul său

declaraţie

trimişi

din

a unuia

(Goldiș)

condamnând atacurile personale. Spunea lămurit că nu
va putea niciodată să admită că sunt «un trădător». Declaraţiunea aceasta revine de două ori. Censura a tăiat

amândouă pasagiile, în timp ce în ajun poiiţia admitea:
liberale să strige cât puteau:
ca vânzătorii ziarelor

«Actele secrete ale lui Marghiloman. Dovada trădărei
lui»,
CaAm seris în această privință o scrisoare lui
Reichsrath, que le vrai Edouard Hruschka a donn6 un df-:
menti formel et que Tisza a declar par les Agences ne con-

naître personne de ce nom. Les Bratiano inspirent toute cetie
soit-disant

campagne,

P«Arena»

(fugitive)

pour

venger

se

de

la

que

campagne

contre eux.

avait menâe ă lassy

qwune faible majorite de 3% voix
— Clemenceau n'a eu
de Ukraine, Paurvu que sa
l'oceupation
de
sur la question

chute nous sauve du cauchemar de notre participation ă cette:
opâration.

12/25 d&cembre.

premier

— Mr. Paukerow,

r6dacteur

de

la «Foaia Poporului» de Budapesta. en me prenant une interview sur les questions. communes avec la Transylvanie, avait

prâcâd€ son article d'une dâelaration d'un des envoyâs (Goldis) reprouvant les attaques personnelles. Il disait carrâment
qu'on

lui

d&eclaration
deux

fera

jamais

est revenu

passages,

tandis

admettre

deux
que

que

fois.
le veille

jtais

un

La censure
la

police

traitre.

Cette

cour

les

admattait

que

a

las camelots des journaux lib6raux criassent; ă Lunisson:.
«Actele secrete ale lui Marghiloman. Dovada trădării lui!»
Jai 6erit une lettre â ce sujet ă Catargi. Catargi m'a fait
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targi, care de curând mi-a tăcu
t comunicări din partea
Regelui. N'are decât să i-o tra
nsmită dacă vrea,

— Demisiunea lui Clemen
ceau a fost anunţată,
dar cenzura a tăia depeşa
.
— Am uitat să notez eri vizi
ta lui Seulescu. «Steagul» de Luni publicase o notă
: «Liberalii n'au decât un
«leit-motiv»: tovărăşia
Marghiloman- Mackensen;
i se
va opu

ne tovărăşia

Stirbey-Petersen»,

Indată Stirbey
mi-a trimis pe Seulescu,
Aceleaşi cuvinte dulcege
; e
prietenul meu şi a fost înt
otdeauna ; el intervine ca
să
nu mi se facă mizerii la, Cru
cea-Roşie, ete. De ce îl atac
?
— Răspund scurt: vor război
ul cu cuțitul; îl fac cu cutitul şi mă voi urea şi mai
sus. — Seuleseu îndepliniva însărcinarea?
m:
— Se manifestează zdravă
n. Am întâlnit la amiazi
pe Calea
Victoriei o mani

festaţie. cu pancarte şi drapel
e
roşii. Se. striga: «Trăiască
revoluţia rusească». Şi manifestanţii strigau ura! Se
pare că s'au. dus la ministerul de domenii.
|
Seara

o nouă manifestaţie de apr
oape 500 oameni,
cari S'au dus la casa lui Constanţi
nescu, absent. Pe stradă,

r6cemment des communica
tions de la part du Roi,
Il wa qu'ă
la lui transmettre sii] veut
.
— La dâmission de Clemen
ceau a ât$ tâl6graphiâe,
mais
la censure a coupe la
dâpâ
che,

„_— Oubli€ de noter hier 13
visite de Seulescu. Le «Steagul» de lundi avaiţ publ
i6 un entrefilet:

les libâraux n'ont
Marghiloman-Mackensen
; on
lui opposera la «Tovărăşi
a Stirbey-Petersen»,
De suite
Stirbey m'a depâeh6 Senu
leseu: mâme paroles mi€l
euses; îl
au'un

«leit-motiv>:

quoi Pattaquer? —
conteuu: je le fais

'Tovărăşia

Je
au

r6ponds
couteau

bref: on veut
et je Montsraz

haut. — Seuleseu fera-t-il
la commmission?
— On manifeste ferme. Renc
oatră ă midi,
riei, une
On

eriaiţ:

la guerre au
encore
plus.

Calea Vietomanifestation avee panc
artes et drapeaux TOug
es.
«Trăiască revoluţia ruse
ască!» — et les manifes-

Le soir une nouvelle man
ifestation, d'environ 500
hommes, ils se sont rendus
ă la demeure de AI, Con
stantinescu,

188
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la 9 seara, s'a ţinut întrunirea, s'a vorbit. contra unor
patroni, s'a descris mizeria poporului; sa ţinut ehiar
un discurs în franţuzeşte : «Nu strigăm trăiască Franţa,

nici trăiască America: strigăm trăiască Internaționala».

Urlete.

Guvernul

nu îndrăsneşte

să ia măsuri;

din po-

trivă, vorbeşte să aresteze pe Lupu Kostake şi pe Vir-

gil Arion !

— Cu toate că e Crăciunul catolic, n'a fost pâine în
restaurantele din Bucureşti. Poţi judeca ce a mâncat:

mahalaua !

-

13/26 Decembre.—Greva,

”

tipografilor. Intre ei s'a, fă-

cut o convenţie care e un atentat la libertatea muncei,
Dar cine are puterea să le facă măcar mustrări? Funeționarii dela poştă au comis eri acte de sabotaj şi au
tăiat firele.
o

Trebuie ca, situaţia să fie gravă pentru ca Ionel
Brătianu cel indolent să meargă la Ministerul de Interne

la 8 de dimineaţă.

|

— Cei din Ardeal
sunt în fierbere. Frânele pe
cari le pune Brătianu îi jieneşte. Aurel Vlad e cel
mai
supărat şi excită pe Maniu. Unui semn de supărare
se
absent, Dans la rue (9 h. du soir) on a tenu le meetin
g; on a
parl€ contre certains patrons, on a dâerit la mistere
du peuple;
un

discours

frangais

a mâme

âte tenu:

«nous

ne

crions

pas.

Vive la France, ni vive lAmsrique: nous erions
vive PInternationale». — Et on a hurl;: «Viva
I'Internationale». —
Le gouvernement n'ose pas s6vir; par contre, il parle
d'arrâter
Lupu Kostake et Virgile Arion!
— Malgre Noăl eatholique, on n'a pas eu de pain

restaurants
eux

13/26
une

de Bucarest,

Ou

juge si la «mahala»

dans

les

a mange.

decemhre, — Grâve des imprimeurs. Il y a parmi
conveniion qui est un attentat ă la liberte du
tra.

vai]. Mais qui a la force de leur faire seulement
des remoustrances? — Les employâs des poste ont commis
hier des actes de sabotage et coupâ des fils. — 1] faut que la:
situation
socit grave pour que Ionel Bratiano, Pindolent, se soit
rendu
a VInterieur ă 8 h, du matin.
— Les gens d'Ardeal sont en pleine 6bullition. — Les
lisidres que leur met Bratiano les offensent. Aurelc
Ylad est
le plus irrit€ et exeite Maniu. C'est ă un geste
de'colăre
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datoreşte foarte Sugest
ivul comunicaţ pe care
-l publică «Izbânda» de azi
şi prin care Ardelenii
dec
lar
ă că
nu se înregistrează în
partidul. liberal.

— Alegătorii au depus la
'Tr

ibunal candidatura lui
Averescu; suntem în pre
ajunul expirărei
termenului,
Totul e atât de bine pre
gătit încât primul pre
zident a
declarat că nu poate să
ia act pentru că nu cun
oaşte lesea cea nouă şi că nici
ministerul nu i-a. comuni
cat-o,
nici «Monit
orul» nu i sa trimis.

— Din nou,
mulţime de biete
viaţa în birourile
bil încât internaţii

o grămadă de internaţi
, mai ales o:
fete cari, ca dactilografe
, îşi câştigau
germane. Regimul e
atât de mizera-se culcă pe scânduri,
fără măcar pu-

ține pae. D-rul Veron
ştie multe despre aceasta.
— Lucram cu secretarul
meu când soseşte în goa
Kiriacescu. S'a tras
nă.

asupra lucrătorilor tip
ografi;
fost morţi şi răniţi:
au:
se vorbeşte de 20 mor
ţi
şi de două
ori atâţia răniţi. Ciocni
rea a avut 'oc la cap
ul stradei
Câmpineanu spre pia
ţa 'Teatrului, Lucrători
i
strigau:
«Jos cenzura»! Din ce
motiv a tras trupa nu
se ştie.
Dealtfel pretutindeni
erau mitraliere, la, min
isterul de
qu'on

blier

doit

dans

le

tres

sugpestif

I'«Izbanda»

rent qu'ils

ne

declară

pas

de

communiqu€

ce matin,

s'enr€gimentent

par

pas

qw'ils : fonţ

lequel

ils

pu-

dâela-

dans le parti libâra].
— Les 6l6cteurs onţ 6t6
au tribuna] poser la can
didatured'Averescu; nous sommes
ă lavant-veille de Vex
piration du
d6lai. Tout est si bie
n pr&par
ne

pouvoir

â que le premier pre
sident a
prendre acie, parceq
u'il ne connaît

pas la loi nouvelle eţ
que ni le

ministăre ne lui la pas
muniqu6, ni le “Monit
com.
eur>» west pas venu
ă sa connnaissance.
— Îl y a ne nouveau
une foule d'internâs,
surtout un tas
de pauvres filles qui,
comme dactylograph
es, gagnaient leur
vie dans les bureaux
allema

nds. Le r6gime est si
„Qwon fait coucher les
mis€rableinternes sur la planche.
sans mâme un
peu de paille. Le doc
teuri
Veron

rue. Campineanu

sur la

place

en

sait

long

lâ-dessus.

du 'Thââtra, Les ouvrie
criaient: <ă bas la cen
rs.
sure». Pour guelle rai
son la troupe
a-t-elle tir€, on ignore
, D'ailleurs, ii Y ava
it des mitrailleu-
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război, pe ruinele din faţă, pe balcon la «Universul». Sin-

gur «Viitorul» a fost tipărit sub paza unei companii
de infanterie. S'a dat regimentul 9 vânători Principele Carol, pe credinţa căruia Regele îmi spunea la Iaşi
că se bizue cu tărie.
|
— D-rul Dinu Brătianu a asistat la un alt conflict
chiar în faţa Palatului; jandarmii din Bucureşti, apoi
vânătorii W'abia au putut cu greu stăpâni mulţimea care
nu

s'a mişcat

nici

în faţa

baionetelor

nici a focurilor

rase în aer. Dar când trupa a fost în număr, oameni şi
femei au fost loviți fără cruţare.
Oricari ar fi motivele, trebue

reţinut

un lucru: de

o săptămână a fost atâta toleranţă, s'a manifestat mereu cu atâta libertate încât nu trebuia în nici un caz
să se treacă la măsuri represive înainte de a se fi vestit

publicul printr'o ordonanţă. Pentru mulţime era un fel
de drept câştigat.
— Directurii ziarelor s'au întrunit şi au decis să
suspende apariţia foilor cât timp cenzura va fi menţi-

ses partout, au ministere de la guerre, sur les ruines en
face, sur le balcon de «Universul». Le «Viitorul» seul a 6t6
imprime sous la garde d'une compagnie de ligne. On a fait
donner le 9-e chasseur du Prince Carol, sur la fid6lit6 duguel
le Roi me disait ă Iassy qu'il comptait ferme.
Dinu Bratianu a assiste ă un autre conflit qui s'est pass
presque en face du Palais: les geandarmes de Bucarest, les
chasseurs ensuite, ont eu de la peine ă contenir la foule
qui n'a pas bronchâ n; devant la bayonnette ni devant les
dâcharges

en V'air. Mais

quand

la troupe

a 6t€ en

force, îl y

a eu un formidable passage ă tabac d'hommes et de femmes.
Quelles que soient les raisons, il y a A retenir ceci: Depuis une semaine îl y a eu fant des tolârances, on a manifestă

ă toute heure si librement qu'on n'aurait jamais dă passer aux
mesures

une

de

repression

avant

d'en donner

ordonnance. Il y avait pour

avis

la foule une

au

publice

par

sorte de droit

acquis.

—
dâcide

Les
de

directeurs
suspendre

des journaux
Vapparition

de

se sont
leurs

r6unis
feuilles

et
tant

ont
quv

NOTE

POLITICE

— 1918

191

nută; 17 ziare au aderat, între cari
şi «Universule şi «Dacia». Vor continua să P.ătească
lucrătorii.
— Se dă ca sigură vestea că Arde
lenii nu mai vor.
să intre

în guvern.

Deasemenea

se anunţa

că Francezii voiau

să se lepede, printr'un comunicat, de ares
tările operate şi care
li se punea de obicei în sarcină.
Corteanu îmi serie

seara că se spune că Francezii
sunt nemulţumiţi; fapi e
că la un ceai oferit de Clubul
Tinerimei, d. de SainţAulaire a declarat că Justiţia
rămasă în teritoriul ocupat îşi făcuse datoria; e un
bobârnae puternic pentru
Corneliu

Manolescu.
14/27 Decembre.—Guvernul

a găsit remediul rele'or:
“măreşte lefurile funcţionarilor
în proporţie de 50 la 170;
100—320, 200—

560, 300-—720, 400—800. Dar
se va avea
cu aceşti bani pâine sau lem
ne2
Guvernul mărturiseşte 6 morţi
şi 15 răniţi. Se poate
socoti caree realitatea. Comunica
tul oficial pretinde că
manifestanţii
«au tras în trupe fără prov
ocare şi au rănit grav mai mulţi soldaţi»
, âl căror nume nu se
dă

RI

II

"la censure sera maintenue
. 17 journaux ont adhâr6.
y compris P'cUniversul» et la
«Dacia» de Voinescu-Brateş
ti. Ils
" continueront de payer
leurg ouvrierg,
— On donne 'comme certaine
la nouvelle que les Transyl"vains ne veulenţ plus
entrer dans le gouvernem
ent.
— De mâme on annongait
que les Francais voulaienţ
par
un communiqut se dâga
ger des arrestâţiong opâr
âes et qu'on
courammenţ
charge, Corteanu m'eerit,
le soir,
les Francâis mecontents;

leur metta:t

" aw'on dit
le fait est qu'ă un th€
* offert par le Club «Tinerim
ea», Mr. de Saint-Aulaire a
dâclarâ
que la justice restâe en territoi
re oecup6 avait fait son de.
voir:
c'est un rude camouflet pour
Corneliu ManoleseuRamniceanu,
14/27 decembre. — Le gouver
nement a trouvă le r&mtde
aux maux: il augmente
dans

la proportion

400 ă 800. Aura-t-or

„

les appointemenţs des fone
tionnaireg
50 ă 170; 100 a 320; 200 ă
560; 300 4 720 et

pour cela du pain ou du

bois?
— Le gouvernement avou
e 6 mortis et 15 blessâs,
On peuţ
estimer quelle est la r6alit€.
Le communiqus uffieiel prât
end
que les manifest

et ont

ants «ont tir€ sur la troupe sans
provoeation

bless6 griăverhenţ

Plusieurs

soldatsy, —

dont

on

ne
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plecum. nici numele regimentului, «trupa
apărare a făcut atunci uz de armă».

Dinu Brătianu

în

legitimă

(Dr.) care a văzut cealaltă ciocnire,

de la Sf. Ionică, afirmă că atunci când trupel
e s'au făcut că încarcă, precum şi când au tras în
aer, din rândul manifestanţilor nu sa produs nici măcar
o ameninţare, necum o agresiune,

— Alegerile amânate la 15 Martie. Guvernul
timp în faţa lui. Şi nu e vorba decât de Român
ia

che şi de Basarabia. Pentru a

scuza

“amânarea, se

are
vetot

invoca, nevoia, de a coprinde şi Ardealul în aleger
i. Iată

că

tocmai

'Transilvania

nu

e cuprinsă

câtă îndrăzneală se minte oamenilor!

în

decret.

Cu

Comunicatul gu-

vernului numeşte «Constituantă» Camera,
cea nouă. În
virtutea, cărei ficțiuni?
15/28 Decembre. — Deciziile eroice ale presei
noastre

au durat ceva mai mult, de 24 ore. Jurnalele
apar azi

cu-o marşetă ridicolă declarând că manifestaţ
ia lor reuŞind îşi reiau activitatea,! Ce dreptate au libera
lii să-şi
„bată joe de toată lumea !
“donne ni nom, ni numâro de râgiment. «La,
troupe en l6gi„time defense a, alors faiţ usage de ses
ârmes».
Dinu Bratianu, qui a vu Vautre ehoc,
celui de la Strada
Sf. Ioniea, affirme que lorsque les troupe
s ont, fait mine de
charger,
de

mâme

manifestants
- oins

une

lorsqu'elles

il n'est

pas

ont tir6

parti

une

aggression,

en Vair,

menace

du

rang

mâme,

des

encore

„— Les 6leections sont ajournes au 15 mars. Le
gouver- nement se donne du champ. Et il ne S'agit
que de l'ancienne
:: Roumanie et de la Bessarabie, On avait
tout le temps învogu
la

necessit€

de

comprendre

la

'Transylvanie

dans

les

6lec-

tions pour excusar la remise. Or. nommâment
la Transylvanie
n'est pas comprise dans le dâcret, Avec quel
toupet on ment

tout-de-mâme

ă ce

bon

public!

Le

communiqu

du

gouver-

„nement appelle du nom de «Constituanta»
la nouvelle Cham- bre. En. vertu de quelle fiction?
”
15/28 dâcemhre. — Les dâcisions heroiqnes de
notre presse
ont dur un peu plug de 94 heures. Les
journaux reparaissent aujourd'hui avec une manchette ridicule, dâecla
rant que
+ leur: manifestation ayant râussi, ils repre
nnent leur activită!

Comme les libâraux ont raison de se moquer de
tout le monde!
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— Manifestanţii sunţ bătuţi
de moarte în celulele
poliţiei. Drossu a spus'o în
gura mare la, Hotel Boulevard. Magistraţii o ştiu şi
vorbesc. 'Theodorian a auzit
aceasta dela, un ofiţer, care
se lăuda cu ce făcuse.
— Ueranienii în trecere prin
Bucureşti, cu Ciubutarenco în cap, au fost ares
taţi toţi. Acest Ciubutarenko
are o misiune consulară în
România. Dumnezeu ştie cu
câte note ne-a, asaltaţ la Iaşi
. E un chefliu care a plăt
it
60.000 lei un automobil
pentru Florica, Alexandrescu
,
care plătea un prânz în împ
rejurimile Iaşilor 6.000
lei
(dela Nicoleanu) şi care
n'are înfăţişarea unui pro
pagandist. Dar guvernul nev
rând să-şi recunoască greg
elile, caută pre
propria

—

tutindeni vinovaţi pentru a-i
îmbrăca, cu

lor răspundere.

|

Cel dintâi decreţ agrar. Nu
coprinde decâţ încropirea, legei constituționale
din

Brătianu

Iulie 1917. In raport,
şi Duca nu sau putut opri
să strecoare mica

calomnie de toate zilele, Com
baterea lui anticipată în
discursul meu la Adresă.
16/29 Decembre.—Corbeseu, com
isar al guvernului pe
— On rosse â mort les man
ifestants

dans les cellules de la
police. Drossu Pa dit ă
haute et intelligible voix
au Boulsvard. Les magistrats le
savent et en parlenț; The
odorian
Ta entendu rEpâter â un
officier (lieutenant) qui
s'en est
vantă,
i
—

Les

Ukrainiens

de passage

ă Bucarest,

renko en tâte, ont 6t& tous
arrâtâs. Ca
mission consulaire en Rou
manie. Dieu

avec

Cibuta-

Cibutarenko
a une
sait de combien de

qui a pay6 60.000 lei une auto
pour sa petite amie Floriea
Alexandrescu, qui payait 6000
lei un dîner aux environs
de
Iassy (gnâra] Nieoleanu) et
qui n'a pas air d'un propagandiste. Mais le gouvernement
ne voulant pas reconnaître

ses fautes, cherche partout
des coupables pour leur
faire
endosser sa propre responsa
bilită,
„— Premier decreț agraire.
Il ne contient, que le dâlayage
de la

loi constitutionnelle de juillet
1917. Dans le rapport,
Bratianu et Duca n'ont pas pu
s'empâcher de glisser la petite
diffamation quotidienne. Au
dossier, le rapport et ma
râfutation anticipâe dans mon disc
ours ă PAdresse,
16/29 decembre, — Corbescu,
commissaire du gouverne-

13%
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lângă Aliați (banalitate fără rost, fiindcă M. C. francez
e la Bucureşti chiar), dar de fapt director al cenzurei,
a convocat pe ziarişti spre a le explica normele procedărei sale. Cu acest prilej a recunoscut că manifestanţii au fost bătuţi, dar că acum nu mai sunt; sa afirmat

„că Prefectul de poliţie lovise în persoană cu violenţă pe
“Cristescu; că un avocat Titel Petrescu fusese ridicat Vineri spre a fi torturat. In sfârşit. un medic dela Colțea

:a spus că mai bine de 40 de oameni au murit prin spi“ale de loviturile primite sau de rănile de baionetă în
pântece.

Sa mai spus în acea întrunire că gazetele nu puteau strânge fonduri pentru familiile celor dispăruţi,
pentru că guvernul hotărâse să dea, familiilor salariul
lor pe şase luni.
— Al doilea decret agrar. Felul de a se preţui pământul şi o mulţime de măsuri cari se leagă de acestea,
sunt o adevărată spoliaţiune.

17/30 Decembre.—Corteanu a văzut pe unul din evreii
convocați de Brătianu

spre a

le citi

ment auprăs des allis — (banalite
Grand Quartier des Frangais est ă
du gonvernement) — mais de fait
a convoqus les journalistes pour
de sa procdure, A cette oceasion

proectul

inexplieable,
Bucarest, au
directeur de
leur exposer
il a reconnu

lui

de

puisque le
sitge mâme
la censure,
les normes
qu'on avait

ross6 les manifestants, mais qu'on ne le îfaisait plus; il a
&tâ affirm& que le prâfet de police avait personnellement
frapp6 trăs violemment Christescu; aqu'un avocat, Titel Petrescu, avait 6t€ cueilli vendredi pour âtre tortur6 Enfin, le
individus 6taient
mâdecin de Coltzea a dit que plus de 40

morts dans le hâpitaux des coups recus ou de blessures de
bayonnettes dans le ventre. Il a 6t6 encore dit dans cette
reunion que les journaux ne pouvaient recueillir les fonds
pour les familles des disparus, parce que le gouvernement
avait pris la disposition de servir ă leurs familles le salaire
pour
—

six mois!
Deuzieme

decret

agraire,

La

facon

dont

on

estime

la

terre et une foule de mesures s'y rapportant sont une vEritable spoliation.
17/30 decembre. — Corteanu a vu Pun des juifs que Bratiano avait convoquts pour leur lire son projet de dâcret
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decret asupra naturalizărei. Delegații au găsit proectul
foarte defectuos şi au cerut pur şi simplu aplicarea legei Marghiloman. — Furia, lui Brătianu, care nu sa,
stăpânit în ameninţări. Dar evreii, — siguri de proptele
internaţionale — au luat'o de sus. Sau dus îndată să se
plângă d-lui de Saint- -Aulaire, care nu le-a părut în-

cântat de Brătianu.
18/31 Decembre. — Informaţiile aduse nu sunt destul

de controlate sau uşurinţa Ardelenilor de a se schimba
e egală cu a noastră : «Monitorul« publică numirea, lui
"Vaida, a lui St. C. Popp şia
lui Goldiş ca miniştri fără

portofoliu.
— Mehedinţi, primit, eri în audienţă de Rege, a voit

să-i deschidă ochii asupra greşelei ce vrea să se facă cu
episcopii Teofil şi Antim. Regele era preocupat să ştie
dacă înlocuitorii de cari se vorbeşte erau buni. A sfâr-

şit prin a spune că vor fi puşi ca giranţi şi că vor

aleşi apoi. La

despărţire Regele

a

binevoit

«că nu e.supărat pe noi 1».
Ce mentalitate !
— A doua lege agrară, — modalitate de

să

fi
spue

executare

sur la naturalisation, Les dâl&guâs ont trouvă le projet trâs
“defeetueux et ont demand6 purement et simplement lapplication de la loi Marghiloman, Fureur de Bratiano, qui ne s'est

pas gân6 dans ses menaces, Mais les juifs, forts des soutiens
înternationaux, Pont pris de haut. Ils ont 6t6 de suite se
plaindre

„chante

ă Mr.

de

de

Saint-Aulaire,

qui

ne leur

a pas

paru

en-

Bratiano.

18/31 decembre. —Les renseignements qu' on Yous apporte
ne sont pas suffisamment contrâlâs ou-bien la mobilit des
Ardeleni est âgale ă la nâtre: le «Moniteur» 'publie Ja no-

mination de Vaida,
de St, C. Popp et de Goldiş comme
ministres sans portefeuilles.
— Mehedinţi a €t6 recu hier par le Roi, Il a, voulu lvi
ouvrir les yeux

sur la faute qu'on

veut commettre contre les

&vâques Theophileet Antim. Le Roi sest proccure de savoir
si les suppleants mis en avant 6taient bons. Il a fini par dire
qu'on les. mettraiț comme gâranis et qu'on les râdlirait ensuite; se s&parant, la Roi a bien voulu dâclarer «qu'il ne nous
en voulait pas!» Quelle mentalitâ!
— La seconde loi agraire — modalite dWex6cution con-

196

NOTE

POLITICE

—

1918

confuză, contradictorie şi considerată în: toate sferele ca.
o spoliaţiune. Evi chiar mi sa vorbit de o organizare
a proprietarilor.
|
19 Decembre (1 Ianuarie). — O stare de neîncetaţă. iritare. Nu se vorbeşte decât de arestarea neîntârziată a

lui Neniţescu, Virgil Arion, Lupu Kostake. Se ştie că
Virgil Arion a fost îndelung interogat şi că însuşi Stere.
a, fost, chemat de comisarul regal spre a da desluşiri a-

supra atitudinei lui Arion în timpul ocupaţiei.
Clubul liberal a ţinut o şedinţă infamă, de
care:
toate gazetele au dat seama şi în care a fost o întrecere.
pentru cine face mai multe denunţări. Şi Duca a ame-.
ninţat; pe toată lumea cu braţul Justiţiei !
In aşteptare, numărul celor morţi în învălmăşala.

dela 13 Dec. se cifrează la 70;—ei sunt îngropaţi noaptea

fără-a se preveni familiile. Ziariştii îmi spuneau că ceea.
ce e grozav, e că odată trimis cineva în faţa Curţei Marțiale, — Hotel Astoria, —

orice urmă dispare. De altiel

nu e cu putinţă să se intre acolo sau să se vorbească cu.
cineva.
— «Monitorul» publică decretul Unirei Bucovinei..
fuse, contradictoire, est considârâe dans toutes les spheres.
comme une spoliation, Hier dâjă on m'a parl6 d'une
organi-

sation des proprictaires.
19 dâcembre (1-er janvier).—Un âtat d'irritation constante.
On ne parle que de Larrestation imminente de N eniţescu, de:

Virgile Arion, Lupu Kostake.
Ce qui
est certain,
c'est
que Virgile a 6t€ longuement interrog€ et que Stere lui-.
mâme a 6t6 appel6 par le commissaire royal pour donner
des renseignements sur Paţtitude de Virgile pendant Poecu-.

pation, Le Club liberal a tenu une sâance immonde dont tous.
les journaux ont rendu compte et oii on s'est livr6 â uue
course ă qui ferait le plus de dânonciations.
Et Duca a
menacâ tout le monde du bras de la justice.
En attendant, on chiffre ă 70 le nombre des morts de la:

bagarre
du 13 dâcembre — on les enfouit de nuit et sans prâ-

venir

est

les

familles.

affreux

est

Des

journalistes

qwune

me

fois qw'on

disaienţ

est

envoy&

que

ce

devant

Cour Martiale — H6te] Astoria — toute trace disparaît
,
„Possible d'ailleurs d'y entrer et de parler ă
quelqgu'un.

—

Le

«Moniteur»

publie

Je dâeret

d'Union

qui

la
Im-

de la Buco--

NOTE POLITICE — 1918

197

“Coprinde anume condițiuni. Bucovine
nii îşi: apăr

ă independenţa; iar Flondor are ceva
mai mult ca un porto-!
foliu. El e delegat la Cernăuţi
şi nimic nu: se poate face
fără aprobarea, lui. Acest lucru
e stipulat în mod formal.
20 Decembre (2 Ianuarie). — Ardeleni
i îşi arată dinţii,
Intro declaraţie subliniată puternic
de presă, ei declară
prin glasul lui Goldiş că «nu'e
vina lor» dacă au găsit

pe Brătianu la putere şi mau putu
t vorbi decât cu al,
21 Decembre (3 Ianuarie). — Take
Ionescu a refuzaţ
să intre în guvern. Răpunsul lui
trimis lui Brătianu şi

în dublu lui M. Cantacuzino,

şi sosit de cinei zile, a
tost ascuns publicului. E] nu primeşte
decât un guvern
care ar repr
ezenta, pe toţi Românii cum au făcu
t Jugoslavii, şi chiar într:o asemenea, mani
festaţie ar cere e-

Sgalitatea de reprezentare între
partidul lui şi cel libera].
Duşă rece. Se simte din tonul
comunicatului «Viitorului», care se Jelueşte că ceila
lţi n'au înţeles sforţările
“partidului libera] spre «a aduc
a unitatea sufletească».
Bravi apostoli !

De câteva zile, parehetul a, început
un proces de a-

vine. Il n'est pas

sans

conditions. Les Bucoviniens dâfendent leur indpendance, Et. Flon
dor a mieux qu'un portefeuille, Il est dâl&gu6 â Czernowi
tz et rien ne peut se faire
sans son agrâ&ment.
C'est

tormellemenţ

stipulă.

20 dâcembre (2 janvier). — Les Arde
leni montrent les dents,
„Dans une dâclaration fortemen
t soulignte dans la presse,
il
dâclarent par la voix de Goldiș
que «ce n'est pas de leun fautey
sils ont trouv&
“contact

qwavee

Bratiano
lui,

au

pouvoir

et

n'ont

pu

prendre

21 decembre (3 janvier). — Take
Ionescu a refus6 d'entrer
“dans le gouvernemenţ, Sa repo
nse envoyte â Bratiano et en
doub

le ă Michel Cantacuzâne, arrivâe
depuis cinq jours, zu €tâ
-caeh62 au public, I] w'accepte gu'un
gouvernement qui repr&senterait tous les Roumains, comm
e Yont fait les Yougo-Slaves, et mâme dans une pareille form
ation il demanderaiţ 6galitâ
de representation entre son parti
et le parti libâral. Douche
froide.
On

le sent

au

ton

du

communiqus

du «Viitorul» qui
dit que les antres n'onţ pas comp
ris les efforts du parti
Jibâral pour «amemer Punit6 des
âmes». Les bons apâtres!
— Depuis quelgues jours le parquet
a commencă un pro-
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nulare a căsătoriei principelui Carol, cred pentru viţii de formă.' Corteanu mi-a făgăduit o copie. Evident
că familia, deja păzită la Iaşi, va fi împiedicată să se
apere. Un lucru cam puţin strălucit : Parchetul trebuind
să apere (2) :un principe regal împotriva slăbiciunilor
sale !:

22 Decembre (4 Ianuarie). — Am început în «Steagul»
publicarea dosarului Giinther. Corbeseu are îndrăzneala; să cenzureze frazele ordonanţei sau a depoziţiilor de
martori, care stabilese că a luat borderouri şi documente:
confiscate fără să închee proces-verbal sau alt act Jus-

tificativ. E: de neînchipuit ca îndrăzneală, dar şi cea mai
bună dovadă că se simte răspunzător de fals.
—

DallOrso

dela Galaţi. 'omul foarte de treabă

pe:

care-l stimez cel mai mult acolo, îmi povesteşte că batalioane franceze, primite cu ceai dat de Crucea Roşie, la
gară, au trecut:

două

spre a lua garnizoana la laşi şi

unul la Galaţi. IL sa spus că aceasta va ţine până la a-legeri. O nouă ocupaţie, de astă dată politică.
Imi afirmă -că în timpul retragerii, a văzut chiar:
cu ochii săi un tren de 60 vagoane cu vin, păzit de
c&s en annulation du mariage du Prinee Carol, pour vice:
de forme je suppose. Corteanu a promis de me procurer une

copie. Evidemment, qu'on empâchera la famille, d6jă gardee
ă vue ă Iassy, de se dâfendre, Ce n'est pas reluisant,
Le
Parquel, ayant ă protâger (?) un Prince Royal contre ses
faiblesses!
22 dâcemhre (4 janvier). — J'ai commencâ dans le «Steagul> la publication du dossier Giinthen, Corbescn a le front
de censurer les phrases de Pordonnance cu des deâpositions:
des temoins qui âtablissent qu'il a pris les bordereaux et documents saisis sans dresser de procâs-verbal ou autre pitce
Widentification. C'est inimaginable comme aplomb, mais la
meilleure preuve qu'il se sent responsable du faux.
Ă
— DalPOrso de Galatzi, le tres brave homme que Jestime
le plus lă-bas, me raconte que des bataillons francais, qw'on
a recus avec th

de la Crox

Rouge

ă la gare, ont

pass6:

deux

pour prendre garnison ă Iassy et un ă Galatzi. On lui a dit
que c'&tait jusqwaux 6lections.
Nouvelle oceupation,
cette
fois-ci politigue?
—

Il

affirme

Yeux vu, un

que

pendant

train de 60 wagons

la

retrâite

il

a vu,

de

ses

de vins, gard6 par des sol-
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felul cum

se

avea.
grijă de ele, trebue să fi fost ale lui Brătianu.
Cât despre
regimul actual, tot vechiul sistem. Orleanu
a, prezintat.
ca primar pe Ignat, totdeauna beat; ca
prefect pe Hagitefan care, «ca orice bun liberal, va face
o afacere bună

când va putea so facă». iar la poliţie pe
Alecu Doiciu,

care are o afacere penală pe spete: a vând
ut cu preţuri
mari extralegale grâu unui ciienț şi a
oprit diferenţa .
între preţul maxima] şi cel încasat.

Zece mii de prizonieri italieni pleacă prin
Galaţi;

trei mii s'au şi îmbarcat.

Ei ridică tot ce se poate iua;

nu se aduce nimic din Italia pentru ei.
«D. Faseiotti, —zice
DalPOrso — nu ştie nimic:
o decorație şi ajunge».

aduce

pentru

Regina .
.

— Generalul Văitoianu îşi zice omul
Regelui.

Se.
laudă că îl face să facă toţ ce vrea.
'Trebue să fiu foarte.
tău văzut la Curte, fiindcă Văito
ianu nu se mulţumeşte să mă critice; loveşte în toţi
prietenii mei, Gorski e
trimis la Cetatea-Albă şi în locul
lui, la Statul-Major,

e chemat

propriul

săn frate Alexandru

care inspectorii refuzaseră să-l
a
II
II

Văitoianu,

înainteze

şi

pe -

care

a.

dats. A qui 6taient ces vins
? De la facon dont on en
prenait
soin, ce devait âtre les vins
de Bratiano. — Quant au râgi
me
actuel, c'est touj

ours le vieux systeme. Orleanu
a prâsentâ:
comme maire Ignat, toujours ivre;
comme prâfeţ Hagi Ştefan,
qui «com
me

tout

bon

lib6ral

force

une

bonne affaire guand'
il pourra la faire» et comme prâfe
t de police Alecu Doiciu,.
un voleur qui a

une affaire p6nale sur les bras:
il a vendu
aux prix forts extra-l6gaux
des bles ă un client et sest attri
..
bu€ la diffârence entr
10.000

prisonniers

e le prix maximum eţ le
prix touehă..
italiens partent par Galatzi.
3.009 dâjă em-

barquâs, Ils pompent tout ce qu'o
n peu enlever. On r'apporte:
rien pour eux d'Italie. «Mr,
Faseiotti — diţ Dall'Orso —
ne-

sait rien: il apporte pour la
Reine une dâcoration et ca suffi
t>..

—
vante

Le genâral Vaitoianu se dit
homme
aussi de lui faire faire „tout
ce qu'il

du

Roi.

1]

se:

veut. Je dois:
ître trâs mal en cour, puis
que
Vaitoianu
ne se contențe.pas de me criiiquer; il sabr
e tous mes amis. Gorski est

envoys ă Ackermann et le prop
re fr&re Alexandre Vaitoianu,.
que les inspeoteurs avaienţ refu
s6 d'avancer et qu'on a faiț
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fiind numit

prefect de

Brăila. Cristescu trebue de asemenea să sară. Gorski spune că Scodrea

fusese

şters

dela avansare

de complezenţă.

fiind

acuzat

|

|

— În afară de demagogia la care se dedau cu legea

agrară, Duca a spus că exproprierea trebue sfârşită
înainte de 1 Martie! — D-rul Slătineanu îmi dă câteva

ştiri.

Mârzescu a chemat la Iaşi pe toţi medicii şi le-a

declarat net că dacă nu vor ajuta campania guvernului,
îi zărobeşte. Al. Baranga, colonel şi 60 ani vârstă, a fost
concentrat. Liberalii vor să aibă cu orice preţ majori-

tatea, !
25

Decembre

(7

Ianuarie).

—

Crăciun

îşi întinde linţoliul de aproape
de

o murdărie

—

Ceaţă

o săptămână.

desgustătoare.

Calea

care

Stradele

Victoriei

găurită,

o serie de gropi cu noroi, timp trist ; lume necăjită.
— Arendaşii, proprietarii se agită în potriva nedreptăţilor legei agrare. La Clubul agricol întruniri, pe
tițiuni : chiar şi liberalii. Creditul funciar protestează în-

genral

appele

de

la râserve

ă VEtat-Major

aussi. On avait
plaisance,

priv

en

le nommant

ă sa

place!

d'avancement

prâfet

de

Christeseu
Scodrea,

Braila,

doit

accus&

est

sauter
de

com-

— En dehors de la demagogie â laquelle on se livra avee
la loi agraire, Duca a dit ă Fundăţeanu que LPexpropriatţion

doit âtre terminse avant le l-er mars,
Le Dr. Slatineanu me donne quelgues tuyaux. Marzeseu
a appele ă Iassy tous les mâdecins et leur a declară net que

s'ils n'aidaient pas la campagne

du gouvernement,

il les cas-

serait. Le vieux Alex, Baranga, colonel et 6) ans dâge, a
dâjă 6t€. concentrâ, Les libâraux ne veulent pas manguer
leur majorite!

25 dâcembre (7 janvier).— (Noâl). — Brouillarăd qui 6tend
son linceul depuis une semaine environ. Les rues d'une malpropretă dâgoâtante. La Calea Victoriei troute, une succession

de fondrieres,

Temps

triste,

monde

changrinâ,

— Les fermiers, les proprittaires se sont agites contre les
iniquites de la loi agraire. Au Cerele Agricole rtunions, pâtitionnement; les lib&raux en sont; le Crâdit Foncier proteste
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această lege lucruri instructive.

povesteşte că
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Se află privitor

Generalul

la

Grigorescu

Coandă pregătise o altă lege făcută de
Fotin Enescu, pe care guvernul o prezintase
Regelui. Re-

„ele
a ţinut-o până
a schimbat
guvernul.
Mişu
Pherekyde a declarat că legea n'a
fost citită în consiliul de miniștri şi că totul a fost
făcut în grabă de
Creangă, Vintilă şi Duca (Dr. Dinu
Brătianu). — In
sfârşit N. Buteuleseu îmi afirmă că
a vorbit cu trei miniştri, cari toţi i-au declarat că, legea
nici nu fusese citită
în consiliu. Iată cum se fabrică, refor
me capitale!
— Pepeşile anunţă că marile puteri
vor avea, o conferință, preliminară, dar se află prin
M. Pherekyde că
singure cele patru mari puteri, cu
Serbia, şi Belgia, vor
trata împreună marile chestiuni gener
ale ; celelalte State
vor îi convocate numai când va, fi
vorba de chestiuni
ce le privese deadreptul. Acest lucru
mi se pare puţin
verosimil, totuşi e repetat cu insistenţă
.
— Englezii au concediat pe agenţii
noştri domeniali

din Cadrilater. S'a spus
lui-mâme,

quoigue

că sunt Bulgarii,

dirig€ par Dinu

Bratianu,

sujei de cette loi des choses €difiantes
,
Le gânral Grigorescu
raconte
que

On

dar Phereapprend

au

le gouverne

ment
"Coanda avait prâpar6 une autre loi
6laborte par Fotin Enescu

et que le gouvernement avaiţ prâsentâe
au Roi. Le Ro; Pa
garde jusqwă ce qu'il euţ chang6 de minis
ttre, Michel Ph6rekyde a dâclar6 que la loi n'a pas 6t€
lue au Conseil des
ministres et que toute a 66 bâcl6 par Crean
ga et Duca (Dinu
Bratianu). Enfin N. Buteulescu m'affirme
qu'il a caus6 avec

trois ministres, qui tous lui onț
deelar6 que la loi n'avait
“mâme pas 6t6 lue en Conseil, Voilă
commenţ on fabrique les
râformes capitales !
— Les
dâpâches
annoncent
que
les
grandes
puia'sânces vont avoir une confârence
pr6liminaire, quand on

apprend par Michel Phârâkyde que seules les
quatre grandes

puissances avec la Serbie et la Belgi
que vont traiter ensemDle les grandes questions gân6rales;
les autres Etats seront
convoqu6s seulement quand il S'agira
de questions les eon-

-cernant direetement. Cela me para peu
pourtant on le râpăte avec insistance
.

vraisemblable,

et

— Les Anglais onţ renvoy€ nos agents
domainiaux
du
'Quadrilatăre. On avait dit que câtaient
les Bulgares et Phâ-
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Englezilor.

expulzare

De altfel consilierul Antonescu, care vine din Constanţa, a repetat lui Vlasto că nu era un singur soldat ro-

mân în împrejurimi şi că Englezii spuneau că administraţia Cadrilaterului e a Buwgarilor, fiindcă trebue să
le rămână.

27 Decembre (9 Ianuarie). — Toată veştile cari circulă nu arată decât greutăţi şi încurcături. Ziarele au
vorbit de criză de guvern şi de o combinaţiune Prezan și
cenzura a lăsat-o să treacă.
|
— Seria neagră pentru Brătianu a început. De la,
Mitilineu: conflict între Văitoianu şi Prezan, şi din pa-

tea, acestuia Mitilineu e
în timpul războiului să
anihileze ministerul de
dar a plecat. Văitoianu

bine informat! Prezan a voit ca
atragă la el toate puterile şi să
război. Grigorescu sa opus,
rezistă ; pleca-va şi el?

Din acelaş isvor, conflict între Saint-Aulaire şi Bră-

tianu în chestia petrolului, dar conflict violent.
“Dela ministrul Kiriacescu : «De ce mai stă ? Greutăţi'e sunt aşa de mari,
venit

că nu ştiu de ce stă şi de cea

?».

rekyde

a

clairement

attribu6

aux

Anglais

cette

expulsion,

Dailleurs, le conseiller Antonescu, qui arrive de Constantza,
a

râpât6

ă

Vlasto

qu'il

n'y

avait

pas

un

soldat

dans les parages et que les Anglais râpâtaient
nistration du Quadrilatire est aux Bulgares
doit

leur

roumain

que Padmiparee qu'il

rester.

27 dâcembre (9 janvier). — Toutes les nouveiles qui circulent n'indigquent qu'embarras et complications. Les journaux
cnt parlă de crise de gonvernement et de combinaison Pre-

zan, et la censure Pa laiss€ passer.
La

sârie

noire

pour

Bratianu

a commencâ.

De

Mitilineu:

conflit entre Vaitoianu et Prezan, et de ce câte Mitilineu
est tres bien renseign6! Prezan a voulu, tout comme du
temps de la guerre, aftirer tous les pouvoirs ă lui et annihiler le ministăre de la guerre; Grigorescu s'y est oppos6
il est parti, Vaitoianu r&gimbe: partira-t-il aussi? De mâme
source, confiit entre Saint-Aulaire et Bratianu dans la qvestion des pâtroles. mais conflit violent. De Kiriacescu le ministre: «De ce mai stă. Greutățile sunt aşa de mari că
nu ştiu de ce stă, şi de ce a venit»?. — De Barbu Catargiu,
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— Dela B. Catargi. isvor sigur dar pe care nu-l poa-

te arăta: mare tensiune între Clemenceau şi Wilson. Cel
dintâi vrea să sece Germania, Wilson nu vrea s'o sacrifice. Discursul lui Clemenceau de acum zece zile
era
prea, ironic la adresa lui Wilson pentru a nu ascunde
o
ruptură înceată. — Englezii nu ne-ar fi prietenoşi,
pe:

când Clemenceau ne apără. Ei ne reproşează. că am fă-

cut pacea. — Şi, ca încheere, e falş că Sârbii ar
fi părăsit Banatul. Ei nu înţeleg să părăsească o palmă
din:
acest ţinut,

— Spre a se vedea până unde merge
intoleranţa.
Francezilor, Mitilineu îmi povesteşte că George V.
Bibescu a. vrut să trimeată martori

lui Berthelot şi că au

trebuit intervenţii ca aceea a lui de Belloy spre a se
li-

nişti afacerea. Pe un prieten sau rudă a Martei Bibescu
,
— mi se pare de Ganay, — ea voise să-l viziteze
la, spital.
Ofiţerul da serviciu, curtenitor sa scuzat spunân
du-i că
îi era, interzisă intrarea la răniții francezi
!
29 Decembre

(11 Ianuarie).

—

Am

avuţ

eri,

cu

Nas-

tasievici, însărcinat de afaceri a] Serbiei, o convorb
ire

source sire mais qu'il ne peut indiqu
er: «Grande tension:
entre Clemenceau et Wilson. Clemenceau
veut vider PAllemagne; Wilson ne veut pas la saorif
ier».
Le diseours de:
Clemenceau, il y a dix jours, 6iait trop
ironique ă Padresse:
de Wilson
pour ne pas cacher une rupture latente
.
Les
Anglais ne nous seraient pas amicaux,
tandisque Clemenceau
nous protege. Les Anglais nous reproc
hent W'avoir fait la
paix. — Et pour elore: îl] est fauz que
les Serbes aient quitt&
le Banat, Ils n'entendenţ pas câder un
pousse de ce territoire.

—

Pour

voir

jusqu'oh

va

Tintolârance

des

Francais,

Mitilineu me raconte que Georges V.
Bibescu a voulu envoyer des tâmoins â Berthelot et quiil a falu
des interventions.
comme celle de Belloy pour calmer Paffai
re. A un ami ou

parent de Marthe (Bibescu) — je crois de Ganay
— Marthea voulu lui rendre visite â Phâpital. L/otficier
de garde. trăs
poliment, s'est excusâ. en lui disant qu'ă
elle il âtait dâfendu

d'avoir

accâs

auprâs

des bless6s francaig!

29 dâcembre (11 janvier). — Eu hier avec Mr,
Nastassiewiteh,
charg€

d'affaires de Serbie, une conversation intâr
es-
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interesantă. Acestuia nu-i e teamă să se compromită cu
noi : a, trimis chiar de sărbători o telegramă lui Meissner.

Hipnoza Rusiei mari continuă
Francezi

şi deci pe Români.

să stăpânească

Ucraina

dă din mâini

pe
şi

din picioare să fie recunoscută şi se obligă în schimb
să

combată

bolşevismul.

Petliura, care

a

înlocuit

pe

Koropatsky
(exilat în Elveţia), are agenţi trimişi pe
lângă Berthelot şi pe lângă guvernul nostru. Nastaseviei şi Belloy au fost însărcinaţi să vorbească cu ei: li
se propune

să reintre

în marea

Rusie;

ei răspund

că

mai bine să fie tăiaţi în bucăţi. O misiune întreagă a
fost trimisă din nou. Guvernul nostru a oprit-o la Bender.

Gazetele

anunţă

că

s'a

recunoscut

lui

Poklevski

vechea, lui calitate de reprezentant al Rusiei. oficiale.
Care e această Rusie oficială? Ca culme, se adaogă că
Poklevski declară că Rusia n'a recunoscut anexarea Basarabiei. Nu pot să cred pe Brătianu atât de naiv!
un

Nastasieviei îmi confirmă că Serbia se bucură de
tratament de favoare şi că, împreună cu Belgia, e

admisă

la conferinţa preliminară.

Găsese

periculoasă

sante. Celui-lă n'a pas peur de se comprometire
avec nous
autres: îl a mâme envoy6 pour les fâtes un telegramme â

“Meissner.
L'hypnose de la Grande Russie continue de dominer les
Wrangais et par consâquent les Roumains, Ukraine fait, des
pieds et des mains pour se faire reconnafître et s'engage en
change ă combattre le bolehâvisme. Petlioura, qui a remplace
Koropatsky (exil en Suisse), a des agents envoyâs auprâs
de Berthelot

et de notre

gouvernement;

on

a charg6

Nastas-

siewiteh et de Belloy de leur pazler: on leur propose d'entrer
dans la Grande Russie; eux râpondent qu'ils se feraient plut6t hacher menu. Il y a toute une mission envoyâe de nou'veau, Notre gouvernement la anrâtâe ă Bender. Les journaus
annoncent

qw'on

a reconnu ă Poklevski

son

ancienne

qualit

de reprâsentant «de la Russie officielle». Quelle est cette
Russie officielle ? Pour comble, on ajoute que Poklevski d6«lare que la Russie n'a pas reconnu Vannexion de la Bessarabie. J'ai peine ă eroire ă tant de naivite de la part de

Pratianu!
Nastassieviteh me confirme que la Serbie jouit d'un
“traitement de faveur et qwavec la Belgique elle est admise
A la conference prâliminaire. Je trouve dangeureuse cette
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această preferin

ţă şi putând da loc la rivalități
(Notez.
că o telegramă trunchiată de cenz
ură stabileşte două
categorii: statele aliate Şi cele asoc
iate: suntem proba-bil de clasa

, doua).
Alianţa cu J ugoslavia, — Croaţii
şi ceilalţi, — e un
fapt îndeplinit: aceştia cereau
forma, republicană;
au.
primit monarehia, dar cu dele
gaţia, lor specială la eon-.
ferință. Guvernul constituit e într
adevăr naţional, el reprezintă toate partidele, şi pe liber
ali cari în Parlament
n'aveau decât 3 deputaţi. Serbia,
de la 3 milioane, devine.
un popor de 15 milioane. Nastasie
viei îmi spune că, faţă
de Rusia, dacă e reconstituită,
e o picătură de apă şi
nu vrea, ca absoluta lor independ
enţă să fie stricată de.
viitoarele pretenţiuni ale acesteia
. Asupra
greutăților
din 'Tra

nsilvania, îmi spun

e că Joi a fost o ciocnire în-.
tre Vopicka şi Brătianu priv
itor la Ungaria, (vom vedea dacă m'am înşelat când gân
deam totdeauna că Englezii şi Americanii nu vor
părăsi pe Unguri) !

— Gazetele anunţă. că Mackensen.
a fost ridicat de:
Francezi din castelul lui Karoly
de lângă Budapesta,
prâfârence
qu'une

et pouvanţ

dâ&pâche

donner

tronqgue

par

lieu â des rivalites.
la

censure

gories : les Etats aflies et les
Etats
problamement de seconde class
e),

€tabliţ

(Je note.

deux

associ€s ; nous

cat6--

sommes:

"L'alliance avea des Yougosla
ves, — Croates et, autres
—
est un fait accompli: ceuxci demandaient la forme
râpublicaine ; ils ont acceptă la
royantă, mais avec leur dâl&g
a-.
tion spâciale 4 la conference.
Le gouvernement constitut
est
vraiement national ; i] repr
âsente tous les partis, y comp
ris:
les libâraux qui dans le Parl
ement n'avaienţ que îrois
d6put6s. La Serbie

«de 3 millions devient un peup
le de 15 mil-.
lions>. Nastassieviteh me dit que,
vis-â-vis de la Russie, si
elle se reconstitue, c'est un gout
te d'eau et il ne veuţ pas
que leur
absolue

independance

soiţ

alterâe

par les fntures:
prâtentions de celle-ci,
Sur les difficult de Transylv
anie îl me dit que jeudi
il Y a eu un choe entre Vopicka
et Bratianu au sujet de la
Honegrie. (Nous verrons si je me
suis trompâ lorsque j'ai
toujours
pens

que

les Anglais et les Amâricains
n'abandonneraient pas les Hongrois !)
— Les journaux annoncenţ que Mack
ensen a 6t6 enlevăpar les Francais du château de
Karoly pr&s de Budapest:
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spre a fi transportat prin Salonic în Franţa. Ungurii
au protestat. Acum

în urmăo

îusese

divizie franceză

4rimisă dela Bucureşti în Ungaria. Generalul Berthelot a petrecut o săptămână la Arad. Fost-a mai de-

parte ?

— Brătianu a plecat la 2 ore la Paris cu Maniu.
Ta cu el pe nepotul său Brătianu, şef de cabinet, Lape-

datu şi G. Djuvara

(acesta din urmă era la noi înainte de

război şi foarte germanofil).
pour âtre transporte par Salonique en France, Les Hongrois
ont

protest6.

Tout

recemment

une

division

frangaise

avait

6t6 envoyâe de Bucarest en Hongrie. Le gânâral Berthelot
vient de passer une semaine ă Arad. Est-il all€ plus loin?
— Bratiano est parti ă 2 h. pour Paris avec Maniu. Il
emmeâne son neveu Bratiano,
-G. Djuvara (ce dernier 6tait,

tr&s germanophile).

chef de cabinet, Lepadatu
avant la guerre, chez nous

o

a

et
et

1919.
1/44 Ianuarie, — Cea. mai frumoasă zi ce se poate
visa pentru anul nou. Miniştrii Angliei, Belgiei
şi Ser-

bici au depus cărţi. — De altfel Barbu Catargi mi-a comunicat eri la club că Barclay critica boicotajul
Jockey-Clubului şi că Fasciotti nu aştepta decât să
revie.
Nota

franţuzească

începe să siăbească.

-— Xustasievici mi-a mai spus că Brătianu s'a, dus
la Belgrad ca să negorieze cu Protici chestiunea
Banatului şi un proect de căsătorie între Principesa
Marioara şi Regentul Alexandru. Brătianu invoacă
tratatul
său; Serbii răspund : noi nu suntem în trntaţ.
— SaintAulaire susţine pe Brătianu, dar se pare că cei
dela Pa-

„ris sunt mai puţin calzi. Nastasievici m'a
întrebat ce
cred. Am răspuns că recomand ambelor părţi
modera1/14
Tâver,

janvier.
chaude

Les

—

La

plus

et ensoleill6e,

ministres

radieuse
pour

d'Angleterre,

le

journte
nouvel

de Belgiqve,

qwon

puisse

an.

de

Serbie

onţ

depos€ leurs cartes. P'ailleurs, Catarg
i est venu hier au. Club
me communiquer que Barclay critiguaiţ
le boycottage
de

Jockey et que Fasciotti ne demandait
qu'â y retourner. La
note frangaise cherche ă se dâtendre,.
— Nastassieviteh, ma dit que Bratiano
est all î Bel.
grade pour nâgocier avec Protich Ja questi
on du Banat et
aussi un projet de mariage. entre Mignon
. et.le regent Alexandre. Bratiano iînvogue son traite; les
Serbes r&pondent;
nous ne şommes pas dans ce trait6, SaintAulaire soutient
Bratiano; îl semble que Paris est moins
chaud, Nastassisviteh
ma

mandais

interrog6

aux

deux

sur

le sujet;

partia

j'ai râpondu

la modâration;

les

que

je recom-

Serbes

e

les
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ţiune; Serbii şi Românii trebue să fie prieteni şi multă
vreme prieteni, pentru ca «Serbii să uite că sunt Slavi !»
2/15 lanuarie, — Arhiepiscopul Netehammer a venit de dimineaţă să mă viziteze. N'a mai văzut pe Rege.
La sosirea, Suveranului s'a înscris, dar acesta n'a dat
semn de viaţă; de anul nou Regele a trimis 5000 lei ar-

hiepiscopiei și arhiepiscopul a seris lui Stirbey pentru
a-i mulţumi şi a-i trimite cele două volume ale sale asupra Dobrogei. La venirea Francezilor a scris lui Berthelot ca să-i ceară o întrevedere; adjutantul i-a răspuns

că toate orele sale de audienţă erau date dinainte şi îl
ruga, să nu se mai obosească în această privinţă. «Repre-

zentantul Marei Națiuni, îmi spune Mons. Netzhammer,
a făcut un lucru pe care Mackensen nu Var fi făcut niciodată. Mie mi-e tot una, căci un episcop nu e înlăturat
cum

se face cu ai dv.>.

— Eri am întâlnit pe Barelay care, seoborându-se din
automobil se aruncă spre mine cu semne de simpatie.
Imi mai urează «mai ales un an mai bun».— Dar e foarte
bun spun eu pentrucă realizăm mai mult decât puteam
spera. Cât despre mine, ceva mai multă sau mai puţină
Roumains

«les

doivent

âtme

amis

et

longtemps

amis,

Serbes oublient qu'ils sont des Slaves!>.
2/15 janvier, — I'archevâque Netzhammen

bonne

heure

me

faire

sa visite.

Il n'a

pas

est

revu

pour

que

venu

de

le Roi.

Il

s'est inserit ă Parrivâe du Souverain, qui n'a pas donne sigi:e
de vie; pour le nouvel an le Roi a envoye 5000 lei pou:
VArchevâchâ et Varchevâque a 6crit ă Stirbey pour reme»cier, et envoy6 ses deux volumes sur la Dobrogea. A Larrivâe des Francais,
il a crit ă Berthelot
pour demander
audience; son aide-de-camp lui a râpondu que
toutes
ses

heures
de

ne

d'audience 6taient, prises
plus

se

dâranger

ă cette

d'avance
fin.

«Le

et qu'on le priait
representant

de la

«Grande Nation, me dit Mgr. Netzhammer, a fait une chose
«que Mackensen maurait jamais faite. C'a m'est gal, car un
«&vâque ne se dâplace pas comme on dâplace vos 6vâques»,
— Hier jai rencontr6 Barclay qui, sortant de son auto,
se jette sur moi avec des marques de sympathie. Il me souhaite «surtout une meilleure annâe». — Moi: Mais elle est
excellente, puisque nous râalisons plus que nous ne pouvious
espârer. Quand 4 moi, un peu plus ou un peu moins d'in-
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nedreptate ; ce poate să-mi tacă? — Şi Sir George râde
tare în semn de aprobare.
— După telegrame, Berthelot s'a dus şi la Belgrad.

Colonelul 'Th. Dumitrescu, pe care-l trimite Brătianu, e
tostul ataşat militar în Serbia; a fost la Niş cu Chris-

tescu, atunci când am trimis în 1913 pe aceşti ofiţeri în

ajutorul Sârbilor,

3/16 Ianuarie. — In țimpul Crăciunului au avut loe

turburări

la Ploeşti.

S'a tras asupra

mulţimei ca şi la

Bucureşti. Nici o relaţie prin gazete. Dar ofiţerii dau
numirea generalului Boboe şi a colonelului Caracaş ca
comandanţi superiori ail garnizoanei, — şi ajunge.
— Liberalii încep o campanie de insinuări contra

lui Take Ionescu; el ar fi cedat (2) Torontalul Serbilor

şi chiar a semnat ceva privitor la aceasta. Ori, el n'are

nici-o calitate oficială. Se zice că Constantinescu inspiră

această campanie.

In oraş se crede - aproape sigur

că

Take donescu nu va primi condiţiile lui Brătianu şi că

aceasta îl va face să cadă.
justice;
de rire

qu'est-ce que celă peut me faire?
et de glousser pour approuver,

-—. D'aprăs
Belgrade.

les

dâpâches,

Le colonel Thomas

Berthelot
Demetresco,

—

sest

Et

Sir

rendu

Georges

aussi

qui est envoye

ă
par

Bratiano, est Vancien attachâ militaire en Serbie:
il a ct6
avee Christeseu ă Nich quand nous avons envoy en 1913
ces.
officierg au secours des Serbes.
3/16 janvier. — Pendant les fâtes de Noăl, des troubles
.
ont eu lieu ă Ploesti. On a tird sur la fonle tout
comme ă

Bucarest. Aucune
mais les officiers

râlation
donnent

quelconque
dans
la nomination du

les Journaux;
general Boboc

comme commandant supârieur de la ville et du
colonel Cavacas comme commandant de la gamison. C'est tout
dire.
—Les

libâraux

commenecent

une

campagne

d'insinuations

contre Take Ionescu; îl aurait, c&dâ. (?) le Torontal
aux Serbes et dâjă sign quelque chose ă cot gard.
Or iln'a
aucune qualit6 officielle, C'est Constantinescu
qui, dit-on,
inspire cette campagne. Il y a en ville une quasi-c
ertitude

“que Take n'acceptera pas les conditions de
Bratiano et que
cela pourrait dâterminer
sa chute.—Les Francais manifestent.

14*
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Francezii manifestă în toate ocaziile neînţelegerea
lor cu Iinglezii. Şi aceasta. pe faţă.
|
4/11 Ianuarie. — Se respândeşte vestea, că guvernul
a însărcinat pe Dumitru Ghika (ceeace înseamnă Vladimir Ghika, fratele său) să trateza împreună,cu părintele Lucaci un concordat. Vor
lioane de supuşi români catolici.

spune

fi în curând trei mi'Teodorian Carada îmi

că Prinţul Stirbey a devenit

un propovăduitor

aprins pentru catolicism! Regele caută să regăsească
documentele excomunicărei sale. Se dorește regularea

acestei afaceri. Mons. Netzhammer mi-a spus zilele trecute că şi Fasciotti urmăreşte această, idee. Vorbind de

toate acestea cu Carada, el îmi spune că liberalii vor să
împingă pe Miron Cristea la seaunul mitropolitan.

Ardelenii trimit la Roma, pe canonicul Niculescu
spre a regula legăturile bisericeşti ; acum e în Bucureşti.
6/19 Ianuarie.

—

Preţul

hranei

dă

explicaţia,

plân-

gerilor cari se ridică de pretutindeni. Şi pâine de loc!
Cei dela cantine mau avut pâine timp de două zile. Dar

en toute oceasion leur desaceord
Cela se passe ouvertement.
4/17

janvier.

—

On

lance

la

en

tout

avec

nouvelle.

que

les Anglais,
:
le

gouverne-

ment a charg6 Dâmâtre Ghika (ce qui revient â dire
Wladimir Ghika), de traiter conjointement avee le Pere Lucaci
un
„concordat, Il y aura bientâţ; 3 millions de sujets
raumains
catholiques. Carada-Theodorian me dit ă
ce
prince Stirbey est devenu un fervent prâcheur

„eatholieisme!

Le Roi recherche

„exeommunieation.
„aussi

une

idee que

aussi

les

suzet que le
en faveur du

documents.

de son

On voudrait arranger cette afiaire. C'est
poursuit

Fasciotti:

Mer,

Netzhammer

me

Ya dit aussi Pautre jour. Causant de tout ceci avec
Cârada,
il me dit que les libraux veulent pousser Miron Cristea
au
siăge de Mâtropolite,
Les Transylvains envoient ă Rome le ehanoine
Niculescu
pour r6gler leurs râlafions d'6glise. 1] est â
Bucarest en ce

moment,

6/19 janvier. —

|

-

|

Qmelques prix pour comprendre les plain-

"tes qui retentissent de toutes parts,

Une

poule

45 lei. La

toise

„de bois de 800 â 1000 lei. Le beurre de 48 â 60 lei. Les
oeufs
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“ceaiurile elegante, serbările costumate,
cerne şi
prânzvrile de gală nu mai încetează, !
|
«Revoluţia socială», eare mai apare în. ascunși poate
“să spue cu puţină logică: «acei cari pregătesc. revoluţia
nu stau în faţa curților marţiale, ci în fruntea, suver
nului.»
|
-

— Azi dimineaţă, Irina Buteuleseu îmi serie. şi-mi
semnalează un fapt ruşinos. O companie franceză pleacă
la Odessa; i s'a dat 32 soldaţi români. Aceşti nevinovaţi
nau mantale, nici pături, nici gamele. Bi sunt indig-

naţi. Cum să nu iasă bolşevici din aceşti nenorociţi ? I-am
„-echipat prin Crucea roşie şi le-am
- mine. Şi oamenii 'aceştia, plecau în

dat conserve. dela
starea asta, dacă

sergentul-major francez m'ar fi făcut totul” pentru ei; el
sa adresat familiei Buteulescu. Nici un ofiţer | nu era pe
lângă ei ! Buteulescu vorbind eri colonelului R. Rosetti,

i sa răspuns : «Cei de eri au plecat în ismene». - *
„__— Adunare extraordinară la Jockey-Club. Au fost
şterşi col. Sturdza, M. Missir, condamnat . de“ Curtea
2 lei.

Une

demi-journâe

de

voiture

200 lei. Et

pas de

pain!

Mais les thâs €l&gants, les fâtes costumâes, les dîners et d6„Jeuners de gala ne discontinuent pas! La «Revoliţia | Sociala>, qui paraît encore clandestinement, peut die. avec
une certaine logique: «Acei care pregătese revoluţia iu stan
“în faţa curților marţiale, ei în fruntea guvermiului».:

—

Ce matin,

Irâne Buteulescu, m'6erit pour

me signaler

un fait honteux. Une compagnie franeaise part pour Odessa;
on lui a donnâ 32 soldats roumains; ces malheureux n'ont pas
'de manteaux, pas de couvertures, pas de gamelles. Les But-

„culescu 6taient indignâs. Comment ne păs faire des bolen6-

vistes de ces malheureux? Je les ai 6quipes par la Croix
- Rouge et ai donn6 -des conserves de ma provision,
Et ces
„gens partaient dans cet stat, si le sergent-major francais
ne s'6tait pas mis en quatre pour eux. C'est lui. qui a 'sollicit€ les Buteulescu. Aucun officier n'âţaiţ lă; aucun' grad6
ne s'Etaiţ, donn€ la peine de s'intâresser ă eux! Buteulesen
en ayant pari ă Rodolphe Rosetti hier, il lui îut râpondu:
«Cei de eri au plecat în ismene!>,

"col.

— Assemblâe extraordinaire au club. Ont 6 expulses
Sturdza, M. Missir — eondamn6 parla Cour
Martiale,
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Marţială, Darvari (75/13), G. Strat (68/20), Lupu Kostake (73/12); IL. Filitti a scăpat apărându-se bine (având

61 pentru,

18 contra).

1/20 Ianuarie. — Se publică o telegramă dela Poin--

car6 către Rege,

răspuns

la telegrama

trimisă de Rege:

la 10 Noembrie, cu ocazia trecerei Dunărei de Francezi.

Prezidentul declară că n'a primit telegrama. In acest;

răspuns se găseşte această frază: «Nu mă îndoese că pentu o pace internă poporul român va găsi consacrarea.
unităţei sale naţionale». A bon entendeur salut!

Kiriacescu ştie de la fratele său că la primirea, deAnul Nou, răspunzând cuvântării lui Pherekyde, Regele,
cu lacrămi în voce, a cerut miniştrilor să facă să înceteze

acuzările calomnioase în contra oamenilor politici, ele:

fac rău ţării. Şi, Dumnezeu știe cât de plină de infamii
e presa liberală ! E vre-o legătură cu telegrama Poin-.
cars ?
— Spre a ne da seama de spiritul ce domneşte, miniștrii au hotărât să aresteze pe Nenitzescu, V. Arion
şi L. Kostake; Virgil Arion e chiar închis. «Vor fi
— Darvari 75/13 voix, G. Strat 68/20, Lupu Kostake
73/13.
Jean Filitti s'en tire ayant pour lui 61 et seulement 18 con-.
tre.

1/20 ianvier. — On publie le tâl&gramme de Poinearâ au
Roi en rponse au tâlegramme du 10 novembre, que le Roi
lui a envoye lors du passage du Danube par les Francais. Le
President declare navoir pas recu cette dâpâche. Dans cette

r&ponse on trouve cette phrase significative: «Je ne doute
pasque pour une paix interieure, le peuple roumain trouvera la

consâcration de son unitâ nationale». A bon entendeur, salut!
— Kiriacescu tient de son frăre qu'ă la reception du jour
de lam, en râpondant au speech de Michel Phârekyde, le Roi.
des larmes dans la voix. a demand ă ses ministres de faire

“cesser

les

accusations

calomnieuses

contre

les

hommes

po-

litiques, qui font du tort au pays. Et Dieu sait si la presse
libârale se gorge dun tas d'infamies! Y a t-i] connexitâ avec
le tlegramme Poincar6?
— Pour se rendre compte de Vesprit, qui regne, les ministres ont dâcid6 de faire arrâter Neniţescu, Virgile Arion et
Lupu Kostake; V. Arion est d6jă 6crou€. «]ls seront condam-
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-condamnaţi», adaogă ei cu siguranţă,
«dar Regele va
graţia». De asemenea e vorba să fie daţi în judecată şi
fiul Lupu Kostake, Corneliu Dobrescu şi C. Maltezeanu,
pentru delict militar.

— Primit vizita canoniecului Niculescu, care pleacă

astăseară la Roma. E partizan călduros pentru conver- tirea bisericei române la unirea cu Papa. l-am spus că,

fără speranţă de a vedea îndreptându-se nivelul bisericii
noastre, nu văd cu ochi răi afirmându-se

acest curenţ,

Duca i-a spus că nu era adevărat că Ghica şi Lucaci ar
Îi însărcinaţi să negocieze un concordat.
8/21 Lanuarie. — Depeşile dau darea de seamă a, ptimei şedinţe a conferinţei pentru pace, la Quai d'Orsay.
Poincarâ a deschis şedinţa, şi apoi, după propunerea
lui

“Wilson, Clemenceau a fost desemnat ca prezident în una-

nimitate.

— Arion foarte întristat de arestarea, fratelui său,
Atitudinea lui respiră grija. M'a întrebaţ dacă, din
“punct de vedere al partidului, ar fi vre-o pedică ca să
“meargă mâine săl vadă pe fratele său la închisoare şi
dacă trebue să se retragă din viaţa publică. In trei rânns

—

ajoutent-ils-avec

certitude

—

mais

le Roi

graciera!»

“De mâme il est question de mettre sous jugement le fils
Lupu

“Kostake, Cornel
“militaire,

—.Recu
pour

Rome.

“maine
de voir

Dobrescu

et le jeune

Maltezeanu

pour

dâlit

Ia visite du ehanoine Niculescu, qui part ce soir
II est, fervent partisan

ă Union

de convertir

Peglise

rou-

avec le Pape. Je ]ui ai diţ que, dessperant

s'amâliorer

le niveau

de

notre

Eglise,

je ne

voyais

chargâs

de n6-

“pas avec dâfaveur ce courant s'affirmer. Duca lui
a dit gwiil

c'Stait pas vrai que Ghika
-gocier un concondat,

et Lucaci

fussent

8/21 janvier, — Les dâpâches donnent le compte-rendu
-de la premitre sâance de la Confârence de la Paix, au Quai

W'Orsay,

ă Paris.

Poincar6

a ouvert

proposition de Wilson, Clemenceau
president €lu ă Pumanimită,

la seance et puis, sur la

a

ât6

— Arion tres afflige de Pavrestation de
-attitude respire Vinquistude; îl m'a demand

design6

comme

son frere. Son
sil y avait, au

point de vue du parti, un inconvânient â ce qu'il allât demain voir son frăre ă la prison et s'il devait se retirer de
la
"vie publique. A trois reprises il a insist6 sur les dâclarations

214

NOTE POLITICE— 191

duri a insistat asupra

declaraţiunilor

dinastice făcută.

-

iui Papiniu,
lui Mitilineu, chiar lui von: Morgen. Ce pu-:
țină energie are omul acestă !
Ca ilustrație a netoleranţei, îmi citează faptul că
Van Saânen, fiul d-nei Louisa, Arion, e boicotat; că un
ofiţer francez Muron a, fost ameninţat de generalul La-

font fiindcă luase masă cu Van Saanen'la Arion,—lueru. |...
neadevărat—şi că Caterina, Catargi a reproșat aceluiaşi ofiţer acest prânz închipuit, ceeace a făcut pe ofiţer

să spună: «Dar, Doamnă, sunteţi
— Aceasta nu împiedicăcă D-na
un ceai Austriacilor cari ocupau
dela ei!

mai Franceză ca mine»!
Caterina Catargi a. dat.
casa ei şi a, primit flori
.

— Tribunalul, secţia 3-a, a trebuit să anuleze eri:
căsătoria

principelui

Carol.

Cererea

primului-procuror -

e o erezie de drept: formula a, dat-o Rosenthal.

'Totul da petrecut în şedinţă secretă. Tânăra, doamnă
nu sa apărat: Transacţiunide bani ? Se bizue poate pe.

făgăduiala Prințului pentru mai. târziu ? E- sigur

că fiul Lambrino,

însă.

care fusese mobilizat şi care trebuia.

să plece apoi, e la Bucureşti în civil; iar Serdici, martorul principelui, se plimbă liber prin oraş.
dynastiques

faites

ă Papiniu,

ă Mitilineu,

ă von

Morgen

lui- -

mâme. Comme cet homme a peu de ressort!
Comme illustration d'intolârance il me cite le fait que
Van Saanen, le fils de Louise Arion, est boycotts; quun officier francais Muron a 6t6 menac par feu le gânâral Latfont pour avoir dejeun avec Van Saanen chez Arion — fait
controuv6 — et que Catherine Catargi. a reproch au mâme
Muron

ce dâjeuner

imaginaire,

ce

qui

a fait

dire

â Muron:

«Mais vous âtes, Madame, plus Francaise que moi!» Ce qui
n'empâehe que Catherine Catargi a donnă un th6 aux Autri-

chiens qui
fleurs!

occupaient

sa

maison

et qu'elle

en

a acceptă

des.

— Le Tribunal, 3-me Chambre, a dă annuler le mariage
du Prince Carol. La demande du piemier procureur est une:
h6râsie de droit; c'est Rosenthal qui en â donn6 la formule.
Tout s'est pass€ ă huis-clos. LA, jeune femme ne s'est pas d6fendue: 'Transaction d'argent? Compte-t-elle sur!la promesse

du

Prince

pour

plus

tard?

brino, qu'on avait mobilisâ

'Poujours

est-il que

le

fils

Lam-

et qui devait partir, est en civil

â Bucarest et que Serdici lui-mâme,
promene librement en ville!

le temoin

du

Prince,

se.

-
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— Ultimul comunicat al Marelui Carţier spunea:
«Trupele noastre atingându-şi obiectivul, nu se va mai
da comunicat».

|

Ce obiectiv ?

Suntem încă departe de limitele din spre apus însemnate în convenţia dela 4 August 1916, din care Bră-

tianu vrea, să facă baza întregei sale politici! In publie

se crede că am fost siliţi să n6 oprim
9/22 Ianuarie. — S'a luat obicieiul să se pună totul în

sarcina, Francezilor. Poate că e adevărat. Răsvrătirea:
lui de Saint-Aulaire poate că învinge blândeţea genera-

lului Berthelot. Iată două fapte: D-na D. Sturdza, temân-

du-se de orice, a, cerut să fie întrebat Regele dacă există
intenţia, de a, se cere extrădarea fiului său; i s'a. răspuns

că Regele nu dorea aceasta, dar că, dacă Francezii 0 vor:
cere, nu se poate evita,
— Stere a venit eri să mă

vadă.

E
:
Sau făcut, perchi-

ziţii la el şi a fost interogat: nimie direct pentru el. Dar
a văzut pe Stirbey pentru a fi liniştit în ce priveşte libertateai lui. Stirbey a răspuns că Francezii cereau aceasta drept exemplu!
—
«Nos.

Le

dernier

troupes

Stere mi-a spus una

communiqus

ayant

atteint

du

leur

bună:

Grand-Quartier
objectif,

il

ne

«Cu

portaiţ:

sera

plus.

donn€ de communiqu$». Quel objectit? Nous sommes oi
des limites ă P'Ouest tractes dans la convention du 4 acât

1916, dont Bratianu veut former la base de toute sa politique!
Dans le publice on croit que nous avons 6t6 contraints ă nous

avrâter,
9/22
des

:

janvier.

Francais.

—

|

II est

Peut-âtre

de Saint-Aulaire

de

est-ce

mise
vrai.

peut Pemporter

de
Le

mettre

tout

marocanisme

sur la bonhomie

ă dos
de

du

Mr.

g6n6-.

ral Berthelot. Voici deux faits. Madame Sturăza, apprâhendant tout, a fait demander au Roi si on avait Vintention

Wexiger lextradition de son fils; îl lui fut râpondu que le
Roi n'en avait pas le dâsir, mais que si les Francais l'exi-

geaient, on ne pourrait s'y soustraire.

|

i

— Stere est venu me voir hier. On a fait des pergquisi-

tions chez lui et on l'a interrogâ: rien
il a vu 'Stirbey pour âtre tranguillis6
a repondu que, pour l'exemple, les.
Stere m'a dit une bonne phrase: «Cu

de direct pour lui. Mais
sur sa liberte. Stirbey
Francais Vexigeaient !
Regele m'am împăcat;
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Regele m'am împăcat; am vorbit de memorandul meu;
el m'a decorat!»—Imi reamintesc surâsurile Germanilor
când această decorație a fost primită...
— Se vorbeşte de plecarea lui Saint-Aulaire şi a lui

Vopicka. Ziarele dau vestea plecărei lor în concediu.

— "Theodor Mihaly, care a sosit la, Bucureşti şi a
fost primit de Rege şi de Regina, mă, vizitează, —«cam
ferit>——la, ora 7. Se aruncă în braţele mele, cu lacrimi
în ochi. Vorbim până la, ora 9. Va veni la masă mâine.
A comunicat Regelui că va veni să mă vadă,—căci
e aproape un fapt delictos,—şi Regele la îndemnat la
aceasta. Facem fiecare istoricul nostru. Se miră de îng&ratitudinea Regelui faţă de mine, căci «la noi, toată
lumea ştie că i-aţi salvat tronul.» EI n'a ascuns Regelui

mirarea, de a găsi atâta ură şi discordie. Regele:: «Se vor
linişti, se vor înţelege, dar sunt mulţi cari au păcătuit».
Mihaly: «Dar cine n'a păcătuit şi care din noi nu a făcut,
la un moment dat, de nevoe, declaraţii pe cari nu le-ar
face azi?» — Imi spune că a fost puţin cam lăsat la

o parte, dar acum se întore la el şi s'ar dori să i se dea
am vorbit de memorandul
pelle

les

sourires

des

meu, el m'a decorat!» Je me rap-

Allemands

quand

cette

dâcoration

a

aceeptee,..
— Ou parle du dâpart de Saint-Aulaire et de Vopicka.
Les journaux donnent la nouvelle de leurs voyages en cong$.
— 'Thâodore Mihaly, qui vient d'arriver ă Bucarest, qui
a 6t6 vecu par le Roi et par la Reine, me rend visite —
«cam
6te

ferit» — ă 7 h. Il se jette dans

Nous

causons

communiqu6

jusqu'ă
au

Roi

mes

bras, les larmes aux

9 h. I] viendra. dâjeuner
qu'il

viendrait

me

voir,

demain.
can

c'est

que un fait delictueux, et le Roi ly aengag6. Nous
chacun notre historique, II s'âtonne de Fingratitude

ă mon

avez

endroit,

car

«chez

nous

tout

le monde

sauve son trâne». Il n'a pas cach6 au

sait

koi

yeux.

I] a
pres-

faisons
du Roi
que

vous

l'6tonne-

ment de tronver tant de haine et de discorde. Le Roi:
«Ca se

calmera;

— Mihaly:

ca S'arrangera,

dar

sunt

mulţi

care

zu

păcătuit».

«Dar cine nu a păcătuit şi care din noi nu a fă-

cut. la un moment dat, de nevoe, declaraţii
pe care nu le-ar
face azi.» — Il a st un peu mis de câte, mais
mainteuant,
A
on revient ă lui et on vondrait lui confier
la haute main
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„puterea pe partea de sus a Ardealului. — Maniu e
un om
cuminte, dar nehotărât; doi paşi înainte, unul înapoi
.
El n'a făcut nici o declaraţie compromiţătoare, fiind mi-

litar. Mari încurcături băneşti. Foarte prins de Brătia-

nu. Goldiș e cel mai inteligent şi cel mai înzestrat.
Dar

în ce priveşte caracterul, o canalie. Sa asociat cu Vaida
spre a înlătura pe Mihaly. El a făcut declaraţiile cele

mai compromiţătoare; a scris ministrului de intern
e al
Ungariei că i-e groază de iredentişti, ete. — Vaida
— dat
la fund, din cauza abjurărei ce a trebuit să facă,
a fost
“scăpat. de el, Mihaly, care Va pus să citească declar
aţia
Românilor ca să-l scoată iar la suprafață —
Va trădat.
Dar astăzi sunt împăcaţi. — Dacă nu se dă o soluţie
ali-

'mentărei din Ardeal, valutei

(coroana e la 50 bani) şi

dacă nu se găsese fonduri, revoluţia e sigură.
Oamenii
lipsesc și e o greşală să se conteze pe Ardeleni
spre a

se introduce o eră nouă. Nu se vor găsi nici cei 207
sau

230 candidaţi. Cei mai buni cei din Consiliul
dirigent, se
„găsesc acum sub influenţa, miniştrilor români,
ameţiţi de
primiri, decoraţii, ete.—După el. Miron Criste
a ar fi qeN

aa

RI O

N

sur le Nord de PArdeal du câtâ de Dei. — Maniu
est un hom-

me

raissonable,

rire.
que

mais

indâcis;

Il n'a fait aucune
militaire. Fort

deux

dâclaration

grand

embarras

pas

en

avant,

un

en

compromettante,
dargent.

'Tres

ar-

parce
captiv&

par Bratianu. Goldiș, le plus inteligent et le mieux
dous.
Une canaille en fait de caractăre, 1] sest associ6
ă Vaida
pour 6earter Mihaly. C'est celui qui a fait les dâclar
ationş
les plus compromettantes; îl a 6erit au ministre
de /inte-rieur de Hongrie qu'il avait horreur des ivrâdentistes,
ete. —
Vaida, coul€ par les abjurations qu'il avait. dă iaire,
sauve par Mihaly qui. lui a fait lire la dâclaration des Rouma
ins
pour le remetive ă flot, Va trahi en plein, Mais aujour
dhui

-on sest raccommodâ. — En Transylvanie, si on ne solution-

ne pas l'alimentation, la valuta (la couronne -est
ă 50 centimes roumaines), et si l'on ne trouve pas des fonds,
la râvc-

«lution est sâre. Les hommes
„compter

sun

les

Transylvains

font

pour

a6faut

et on

introduire

a.

une

tort
&re

de

nou-

velle. On ne trouvera mâme pas les 207 ou 230 candidats. Les

-meilleurs,

ceux

qui

sont

au

Conseil

dirigeant,

dejă sous la coupe des ministres roumains,
receptions, les banquets. les dâcorations. —

se trouvent

grises
Miron

par les
Cristea
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plorabil ca mitropolit.-—Soldaţi
românii

nunat.

Magnaţii

unguri

s'au purtat mi-

ţin să-i aibă şi au multe

|

aten-

țiuni pentru ei.
a
10/23 Ianuarie. — Mihaly îmi. aduce copie după seri-

soarea lui Goldiş, cu autorizarea să
dacă cred de nevoe. 'Tratează acum

mă servese de ea,
aici chestiunea, fi-

nanciară; dacă nu se dau fonduri, nu prime
şte «să ia
imperiul». In casă erau 20.000 coroane, iar
plăţile lu-

nare se ridică la 10 milioane.
—

Se comentează

mulţ

faptul.că Orlando,

po
rema-

niând. guvernul, a, luat în cabinet pe unul din
şefii par-.

tidului Giolitti.
io
— Au fost liberaţi irei din gazetarii deţinuţi
de:
aproape două luni; caz de neurmărire pentru
Johnson,
Brănişteanu. Nu vor fi urmăriţi decât cei ce
au scris.
în «Bukarester 'Tagblatt».
o.
— Explicaţia a două comunicate: — Pentru
cel de:
Marţi 8/21, e dovedit că Aliaţii ne-au impus
să rămâ-

nem

pe linia, pe care armata noastră o atinsese
în 1916.:

Mihaly ştie aceasta de la Prezan. Aceasta
îmi pare înzerait. dâplorable

comme

Mâtropolita,

—

Les

soldat

s roumains se sont merveilleusemenţ; conduits. Les
măgnats hongrois les recherchent et les couvrent d'atte
ntions,
10/23 janvier. — 'Th, Mihaly m'apporte copie
de la lettre
de Goldiş, avee autorisation de m'en servir
si je Je Juge n6-

cessaire.

II traite ici les questions

vance

pas

caisse

on avait

des

fonds,

il n'accepte

20.00) conronnes

On

eommente

beaucoup

«să

ia

si on

imperiul».

et les paiements

"€lăvent â 10 millions.
—

finaneieres;

pas

le fait

qw'Orlando

n'aEn

mensuelş
ayant

re-

mani€ son gonvernement, a pris dans le
cabinet un des chefs
du

parti Giolitti.
— On a relâche trois des journalistes qui &taient dâten
us
pres de deux mois;il y a non-lieu contre Johns
on, Branisteanu.
On

ne pours

uivra que ceux qui ont 6crit dans le
«Bukarester 'Tagblatt>.
— Expliecation des deux comuniqu6s: Pour
celui du:
mardi 8/2], il est avârt que les Alli6s.
nous ont impost de
rester

Mihaly

sur la ligne que notre arme
le tient de Prezan,

Cela

me

avait atteinte en 1916.

paraît

gros

de menaces,

2
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grijitor. Vorbindu-mi de tratatul de la 4 August 1916,
Averescu îmi spusese la Iaşi că textul relativ la Ardeal. .
era coniuz; se vorbea de limite, dar se părea, că sunt.
puse în legătură cu ocupaţia.
Pentru -un alt comunicat, care anunţă o. incursiune..
de bolşevici în Basarabia de Nord, şi de o luptă
cu
armata, mi se afirmă că au fost mişcări ţărăneşti şi că
sau măcelărit posturi de jandarmi. Seceleanu adaogă, că
lipsa, e mare şi că unele lucruri de prima. necesitate. ca
petrolul, nu se găsesc de loc.
12/24 Manuarie, — Guvernul dă fonduri. Ardelenilor. Li sa încredințat cinei milioane şi 15 alte sunt făgăduite. Lucru ciudat: 'Transilvănenii pretind. să facă
un împrumut al lor propriu. O accentuare de regionalism.
— Brătianu n'a dat semn de viaţă; nu se ştie nimic:
din cele ce. se petrec la, conferinţă privitor. la noi.
— Starea „comunicaţiilor e groaznică; administrato-.

rul meu-.Orampol

-a făcut

drumul

de la Buzău-Bucu-

reşti în. picioare, îmbrâneit, în 14 ceasuri ! Scrisorile
rămân din ordin neexpediate câta.o săptămână, — spre
En mie parlanţ du traită du 4 acât 1916, Averescu m'avait dit:
ă Iassy que le texte relatifâ PArdeal €tait confus; on y parlait de limites,

mais

on semblait les mettre eu connexite avee

loceupation. Pour un autre communiqu€, qui
incursion de bolehâvistes dans la Bessarabie

annonce une
du Nord et

d'une lutte avec Parmâe. on, m'af firme qu'il y a eu des mouvements de paysans et que des postes des gendarmes ont!
6te massacr6s. Seceleanu ajoute que la diselte est grande et:
uue certains articles de premliăre
nâcessii6, tel le petrole;

sent introuvables,

11/24 janvier, — Le gouvernement avance de Pargent aux:
Transylvains; on leur a remis cinq millions et quinze autres

leur sont promis, Chose bizarre, les Transylvains. prâtendent
faire leur emprunt

cularisme.
de

propre. Il y a une

aceentuation

de parti. .

— Bratianu na pas donne signe de vie, on ne sait rien
ce qui se passeă la confârence, en ce qui nous regarde.

— L'âtat des communications est horrible; mon administrateur Crampol a fait le trajet Buzeu- Bucarest debout,
bouscul6,

pâdies

en 14 heures.

une

semaine,

Les

pour

lettres

resteni

retarder

toute

par

ordre

nouvelle,

non

ex-

et puis:
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apoi le cercetează

„censura. Oamenii grăbiţi tocmesc, cu preţ de aur, o tră-

„sură oarecare, mai bine decât să se urce în tren.
— Mârzescu a trebuit să primească pe şefii sociaiişti, A fost numai miere cu ei. Se pare că se va impu-

-ne guvernului ridicarea stărei de asediu (Francezii), cel
puţin în cele 15 zile dinaintea alegerilor.
|
12/25 Ianuarie. — Brănişteanu, J ohnson, Mestugeanu,
„au fost liberaţi,—Brănişteanu după cererea lui Mille adresată lui A. Constantineseu : se ştie de mult legătura din-

be ei şi Costineseu. Chestiune de afinitate ! Mestugeanu

după cererea lui Stelian Popescu, care dă guvernului
«U-

“niversul». In sfârşit Johnson e liberat cu condiţia
să nu

mai colaboreze la

«Steagul»

şi

să revie la «Inde

„pendenţa».
— De altă parte, cu decretul autorizând lichidarea

:societăţilor ce avuseseră legătură cu Germanii,

se stoar-

ce asociaţiuni producătoare pentru Banca Românească.
Mi se afirmă că astfel Banca Românească a devenit
asociata lui Zweifel şi a lui Schenker, făcând să i se
cedeze acţiuni pe preţul de emisiune.

-apres seulement la censure les examine,
Les gens. press6s
trâtent, au prix de Por, une voiture queleonque,
plutât que
essayer

de

monter

—

dans

un

train.

Marzescu a dă recevoir les chefs socialistes. JI
a 6te
tout sucre avec eux! Il paraît qu'on împosera
au gouvernement la levâe de PEtat de siâge (les Francais),
au moius
pour les 25 jours prâcâdant; les 6lections.
12/25 janvier. — Branisteanu, Johnson, Mestugeanu
ont
"t6 liberes; Branisteanu sur la demande de
Mille, adress6e
ă Al. Constantinescu:

on saiţ de vieille date la liaison Mille-

Constantineseu-Costineseu, Question d'affinites,
Mestugeanu sur la demande de Stelian Popescu, qui donne
au gouvernement son «Universul». Enfin Johnson a
646 libere â
“condition de ne plus collaborer au «Steagul» et
de rentrer
â. V«Indâpendance».
— D'autre part, aveo le d&cret autorisant la liguid
ation
des societâs ayant un contact avec les Allemanâăs,
on ex"torqus des associations fructiferes pour la Banca
Romanească. On m'affirme quelle est ainsi devenue l'asso
cite de Zweifeld et de Schenker, en se faisant câder des action
s au prix
„<PEmission.
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Generalul

Coandă

227:

aştepta, — îmi spune

Său--

lescu, — o depeşă la 10 Ianuarie, spre a, pleca la
Paris.

împreună cu Elisa Brătianu. N'a, venit telegrama,

schimb se vorbeşte lui Coandă
prezidenţia lui !
|

în

de guvern naţional sub.|
|
|

In aşteptare, conferința dela Paris lucrează ; or-ganizarea muncei e înscrisă în primul rând la ordine
a.
zilei şi noi suntem încă în căutarea compunerei
delega-

țiunei noastre pentru pace !
— Arion a cerut de opt zile audienţă Regelui prin
Catargi. Nici-un răspuns; dar prin Aristiţa, Disseseu

i

va spus că ar face bine să amâne. Din cauza fratelu
i
său Virgil
— S'a spus Aristiţei Disesseu că fără îndo- -

ială oameni ca

Marghiloman

şi Arion nu pot să se

dea, de o parte şi că trebue organizare (?!). Cine minte?
"

13/26 Ianuarie. — Conferinţa pune să se publice

o.

protestare contra celor cari, prin arme, vor să
ocupe te--

ritoriile contestate. Pare că ne ținteşte în mod special
.
Acum înţelegem de ce sau oprit în 'Transilvania.
— Un comunicat de dimineaţă anunță, lupte violente în nordul Basarabiei şi că regiunea Hotinului nu
—

Le gânral

Coanda

depâche -le 10 janvier pour
Paris. Pas de ttlâpramme;

attendit,

me dit.M. Seulescu,

une-

partir avec Elise Bratianu pourpar contre on reparle ă Coanda

de gouvernement national sous sa prâsidenee.
|
En attendant, la confârence de Paris travaille; Vorganisa- .
tion du travail est inserite en premier vang ă Pordre du
jour :
et nous sommes encore â chercher la composition de notre:

delegation pour la paix,
— Arion a demandă depuis 8 jours audience par
Catargi.
Aucune râponse, mais par Aristitza Dissescu on
lui a fait:

dire qiil ferait bien de remettre, Est-ce â cause de Virgile?
"
Par Aristitza Dissescu on a dit qu'6videmment des homme
s.
comme

Marghiloman

et Arion

ne pouvaient

pas s'eftacer

et

qu'il fallaiț de Porganisation (9)), Qui ment?
|
13/26 janvier, — La confârence fait publier une protes-.
tation contre ceux qui, par les armes, veulent occuper les
.
territoires contestâs. Elle a bien Pair de nous viser spâcia- lement. On comprend pourquoi on Sest_arrât6
en 'Pran-

sylvanie.

dans

— Un communiqu€ du matin annonee des luttes violentes .
le Nova de la Bessarabie eţ que la region de Hotin n'est.
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pacificată ; generalul Poetaşu, un bun. soldat, a fost

omorât împreună cu alţi doi ofiţeri ; trupele noastre au

Juat un tun

(?) şi mitraliere. Ce înseamnă acestea?

Ne

batem cu o armată care are tunuri? Sunt Ueraineni? De
sigur situaţiunea e foarte rea.
DE
i

14/27 lanuarie. — Generalul Poetaş a. fost găsit întrun

şanţ, spintecat şi ciopârţit. cu doi ofiţeri ai săi. Căzut
într'o ambuscadă ? Sau a fost omorât chiar de soldaţi,
cum Zice unii ?,
„i

— Generalul Mărgineanu a:spus că în Februatie va fi mobilizare generală pentru că.: 1) In Transilvania

nu e chip să se constitueo armată

cu

oamenii

„deacolo. 2) E nevoiede mulţi oameni în Basarabia. —
Totul nu e aşa de trandafiriu

în

me-a făcut-o d. Brătianu.

—

Persecuţiile:

România-Mare

cum

Gorski a fost trimis la Cetatea-

Albă. Brigada dela Botoşani e liberă : el a, cerut-o, având dreptul; Prezan nici n'a voit să-l. primească şi,
prezintându-se Regelui, a fost amânat până după în-

toarcerea sa! — Mircescu a fost mutat din
„Jandarmeriei, post inamovibil.

comanda

pas pacifiâe; le gen6ral Poetasu, un brave troupier, est tu€
ainsi que deux officiers; nos troupes ont pris un vanon (!)
“et des mitrailleuses. Qw'est-ce que cela signifie? Se bat-on
avee une armâe qui a des canons? Est-ce des Ukrainiens?
Pour sâr que la situation est trăs mauvaise.
14/21 janvier. — Le gân6ral Poetasu a 6t6 trouv& dans
un

foss€,

Sventr6

et

taillade,

ainsi

que

ses

deux

officiers.

Est-il tomb dans une embuseade? A-t-i] 6t6 tu par ses
propres soldats, comme certains le disent2?
Le gensral Margineanu a dit que pour f&vrier îl y aurait

mobilisation genârale, parce que: 1) en Transylvanie il n'y
a pas moyen de constituen une armâe avec les gens du pays;
'2) on a besoin de beaucoup de monde en Bessarabie. Tous

n'est pas rose dans la România Mare
“Monsieur Bratianu.
— Les persâcutions: Gozrski a 616
la brigade de Botoşani est libre; il
vest son droit: Prezan n'a mâme pas
s'tant

present

chez

retour, — Mircescu
la

gendarmerie,

—

le Roi,

il a 6t6

a 6t6 dâplacă
poste

telle que nousla faite
|
envoy6 ă Ackermann;
l'a demandâe comme
voulu le recevoir et
remis

de son

-inamovible!

pour

apres

commandement
—

Derussi

e.

son

de.
Dia-
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— „Derussi şi Diamandy au fost
rechemaţi în serviciu; în schimb Lon Carp e pus în
disponibilitate.

— Mişu e oficial desemnat ca al doilea plen
ipot

enţiar al nostru la conferința dela Paris, Deci
combinaţiunea, Take Ionescu: e îngropată.
Aa

„— Francezii şi Englezii sunt aici ca
câinele cu pisica. S'a atras atenţia, păr. Solier, care
e un personagiu,

că nglezii nu salută pe Francezi : «Dar
noi nu salutăm

pe p... aceia '» —

mai puţin pe faţă.

Intre

Germani

şi Austriaci

|

15/28 Ianuarie. —

era

|

Din notele Poliţiei comunicate
lui
Văitoianu .reiese că informaţiunile mele
erau exacte. In

noaptea

dul

de 8—9

Basarabiei

Ianuarie toate

sau

revoltat,

satele rutene

Autorităţile

din nor-

româneşti,

" sueprinse, au fost masacrate; gene
ralul Poetaşu a fost
ucis în aceste împrejurări. E mare
desordine în toată

„Provineia.

Trupele

franceze din Ueraina

sau

complect de bolşevism; ele trec şi vin
la noi

țin un spirit foarte periculos. _

E

între-

De altă parte avem confirmarea. răsco
alei ţărăneşti,
bănuit Ciugureanu, supraveghiat de
guvern.

mândy

|

infectat
şi

ont 6t6 rappelâs

mis en disponibilită.

au service,

par contre Jean

|

Carp

|

est

— Mişu est oiticiellement, dâclar6 notre
second plânipotentiaire â Paris. Done la combinaison
Take Ionescu est
enter
ree.

— Les
chat. On
nage, que
cest nous
mands et

.

15/28 janvier. — Des

toianu,
Dans
Nord

IE

Frangais et Anglais sont, ici, comm
e chien et
fait observer au Pâre Solier, qui est
un personles Anglais ne saluenţ pas les Prangais.
«Mais,
qui ne saluons pas ces cochons-lă!»
Entre AlleAufrichiens. e6taiţ moins apparent,

îl ressort

que

notes de police communiqutes

mes

informafions

â Vai-

6taient -exactes,

la nuit du 8—9 Janvier tous les
villages ruthânes du:
de la, Bessarabie se sont râvoltes.
Les autoritâs rou-

maines,

surprises,

ont 6t6 massaerâes.

Le gânâr

al Poetaş a
St6 tu6 dans ces conditions.
Il y a grand dâsarroi dans toute la provinee.
Les troupes

francaises qui sont en Ukraine
se sont completement infectâes de bolchâvisme; elle passent
ei repassenţt chez nous et
entretiennent un esprit tres dange
reux, On a eu la confir-

mation

reanu,

du

que

soulevement

le

campagnard.,

gouvernement

fait

On

suspecte

surveiller,

Ciugu-
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o victorie. a bolşevi-

cilor asupra Americanilor şi Rușşilor la nord. Aceasta:
în momentul când Conferinţa vrea să stea de vorbă cu ei

şi să-i invite la o' convorbire în insula Prinkipo. Această

subconferinţă, în insula unde Turcii exilau câinii râioşi,

are haz. Lenin şi Trotzki nu prea sau grăbit să

răs-

-pundă.

— La şedinţa Comitetului eram peste 60 persoane:

toţi foştii miniştri, chiar Mehedinţi, afară de Mitilineu,
care nu-și poate lăsa partida dela Automobil. Mehedinţi
plouat; pentru el nu e nimic de făcut la alegeri: am
plecat prea târziu dela putere. Aceste negocieri prelun-gite ne-au dat aparenţe de părtinire pentru. Germani.
La, Putna nu vom avea zece voturi, — şi alte dovezi de
_ curagiu politie, Totuşi, a fost atins de o replică a mea :
să propovădueşti

sufragiul universal şi să fugi de el la

primul prilej; în adevăr pare că dăm dreptate acelor":
cari pretind că declaraţiile noastre nu sunt sincere.

16/29 Ianuarie. — Viscolul. De eri seară vântul

de

N. E. bate cu furie. Comunicaţiile, cari d'abia, se făceau.
.

—

Le

communiqu€

secret

chevistes sur les Americains
Shencurzy!.

Ceci, au

moment

annonce

une

et les Russes
ou

victoire

dans le

la Confârence

des

bol--

Noră,

ă

veut

causer

Mekhedintzi

est tres

avec eux et les inviter ă une conversation. dans Vîle de
Prinkipo. Cette sous-eonfârence dans lîle oă les 'Pures exilaient
les ehiens galeux, est une trouvaille. Lenin et Trotzky n'ont
pas marqu6 beaucoup d'empressement ă râpondre,
— A la sâance du Comit6, on tait plus de 60 personnes;
tous les ministres, mâme Mehedintzi, sauf Mitilineu qui

ne peut; quitter la partie

de PAutomobile.

Norl-Est

communications,

dâfris€. Pour lui, il n'y a rien ă faire dans les €lections. Nous
avons quitt6 le pouvoir trop tard. Ces nâgociations prolon&6es nous ont donn€ les apparences de partialită pour les
Allemands. A Putna on p'aurait pas dix voix, et autres
marques de courage. politique. Il a 6t6 nâanmoina touch&
par ma râplique: avoir prân6 le suffrage universel et le
fuir dâs la premitre oceasion, est râellement donner raison ă ceux qui pretendent, que nos dâclarations ne sont
pas
sinceres,
16/29 janvier. — Le «Viscol». Depuis hier soir Je vent du.
faiţ

rage,

les

dâjă

si

precaires,
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au. să fie întrerupte. Lipsa de, combustibil a: ajuns o ealamițate. Puținele lemne aduse de ţărani sunt luate la.
bariere.şi .nimic nu mai. ajunge. Stânjenul a fost plăut.

1200 lei. Și Primăria anunţă, că nu se va mai putea împărţi carne de mâine Joi până la noi ordine:. această. îm-

părțeală era o ficţiune: cei iniţiaţi. singuri căpătau în
timpul nopţei. ....
.
e
|
„_— «România», jurnalul lui Prezan, reapare. Ea cere
un guvern naţional sub preşedinţia lui Maniu, bine înțeles cu excluderea partidului «omului sinistru». E vor-

ba de mine.—Pe

acelaş glas

«Adevărul».

Mille, care:

face parte din comitetul electoral al conservatorilor Can-

tacuzino, reproduce anatemele pe cari hazliul Mişu le-ar
îi pronunţat iar contra noastră. — O răscoală care, lucru

ciudat coincide cu o oarecare slăbire din partea liberalilor.
— Ceeace se petrece în armată. e prost. Divizia

IV-a a fost mobilizată. aşa zicând ca să aibă pe Bucureşteni în mână
dar nimeni
,
nu răspunde la .chemare.
Colonelul Sideri îmi povesteşte cu sub-locot. Deş!iu. fiul
generalului,: a fost trimis cu 25 oameni dela Galaţi la
vont certainement tre interrompues..
I/absence de comibustible devient une calamitâ. Le peu de bois que les pay-

«sans apportenest
t saisi aux barriăres et rien n'arriva plus.
“Une toise a, 6t6 payte 1200. lei. Et la Mairie annonce que Pon

ne pourra plus distribuer de .la viande demain jeudi, jusquă nouvel ordre: cetțe distribution 6tait une fiction; les
inities

—

en

seuls

obtenaient

La «România»,

de

Pancien

apparition. Elle demande
la presidence de Maniu,

nuit.

journal. de Prezan,

un gouvernemenţ
bien entendu avec

fait

son

national, sous
Pexclusion. da

parti «de homme sinistre»: c'est de moi qu'il sagit! Du
mâme tonneau, «Adevarul», Mille, qui est du coinită 6leâtoral des conservateurs Cantacuzene, reproduit
themes que linâffable Michel aurait de nouveau

contre
cide

nous. —

avec;une

Levâe de boucliers
certaine

detente

du

des anaprononcâ

qui, chose bizarre,
eât6

coin-

libâral...,

— Ce qui se passe dans larmâe est mauvais. la 4-me
division a 6t6 mobilisce, soit-disant pour avoir les Bucarestois en
colonel

main, mais presque personne ne r&pond ă Pappel. Le
Sideri me raconte que le sous-lieutenant Desliu, fils

du genâral,

a 6t6 expâdi6

avea. 23 hommes

de Galatzi

pour
15
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Roman ; pe

la

Jumătatea.
drumului îi rămăsese un soldut, care
a
disp
ărut
:şi el,
Ofiţ
erul a căpătat zece zile arest,
dar. e ordin să nu

urmăriţi

fie

dezertorii ! Ace:aș lucru în toate
. regimentele.

In trenuri soldaţii năvălese pe
locuri şi adesea ofiţerii
stau în. p.cioare în timp ce infe
riorii lor -şed jos.
,

Revoltaţii au fost un moment dat stăp
âni pe nordul

Basarabiei.

Un regiment

Autorităţile se refugiaseră
la Mamaiiga.
de cavalerie

putut stăpâni bandele, .
Marele

:

adus repede dela Rădăuţi, a

Cartier dă -seama ide

a

A

i

operaţii'e

în “potriva

lor, ca şi când ar fi vorba de o acţi
une militară în
regula. Comunicatul. lui Ciugureanu
vorbeşte de
siune sub forma, de distrugeri de
sate !. Iar cel a]
zice că trupele noastre continuă
opera. Opera de

bunare ] . -

17/30 Ianuarie. —

a

Colone'ul: von: Kontz

toată
repreM. C.
.răs:
-

vine să mă

vadă, Slab, neîngrijit, cu înfăţişa
re -de mizerie, mă roagă

să intervin pe lârigă Pherekyde.

A

fost

acreditaţ ca
reprezentant oficial a] comitetului
naţional din Buda-

a

le camp d'instruction de Rom
an; ă mi-chemin il lui rest
ait
un soldat qui. lui aussi, a
coul€ en route. L'officier a-eu
10
jours de prison. mais on
a ordre de ne pas poursuiv
re les
dâserteurs! Dans tous les
regiments c'est la mâme envo
l6a,
Dans les trains les soldats
envahissent toutes les plac
es, et
souvent las officiers son debo
ut alora que leurs inf6rieurs:
sont

assis.
— Les râvoltâs ont 6t6 a un mom
ent
de la Bessarabie; lag autorite
s

maîtres

du Nord

s'staient râfug'6es â Mamaliga (Bessarabie). Un reg'ment
de cavalerie, amen6 rapidement de Radautzi, a pu
heureusement contenir les
bandes.
Le Grand-Quartier rend comp
te des opârations contre
eux,
comme s'il s'agissait d'une
action militaire en touteg
re-

17/30 janvier. — Le colonel
de Kontz vient me voir, Maipas soignâ, suant la mMis
ăre, il me prie d'interv
enir aupres “de Michel] Pherekyda;
Il a 6t6 acerâditâ comme
reprâsentant officiel: du Comi
gre,

t6

National de Budapest, II
a fait
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pesta. Şi-a făcut cunoscută calitatea guvernelor!ce Sau
urmat. ] s'a făgăduit, în Noembre lui şi misiunei sale;
— 170 perun tren pentru întors în ţară. Aşteaptă acum,
France;
de
hotel
fostu.ui
murdăria
soane—grămădiţi în
Zilele
poliţiei.
lipsiţi de toate, expuşi la toate umilirile
trecute Demblin a fost ridicaţ de pe stradă ; Stojano-

vies a fost internat patru zile la Saint-Fr&res.. Cere să
poată să se întoarcă:

«Ce sunt? Supus

sau ma:

român

ghiar ? Colonel în armata D-v. sau nimic î»
— Ruptura dintre Take Ionescu şi Brătianu este oă «Viitorui»,
ficial mărturisitde

care întrun

comunicat

spune că e din cauza chestiunei Banatului şi a; Cudri aterului. Neînţelegerea care ştiam că exista pe cele două
e acum

frontiere

pe faţă.

— Vorbese seara la Cub cu Fasciotti (eare nu boi-

_-

-sotează Jockey-Clubul, cum ar voi Francezii) de
sul lui Kontz. Mă sfătueşte să nu interviu la
Lkyde: «de ce să vă compromiteţi ?», dar că va
cerea pe seama sa. In cursul convorbirei mi-a

demer-Pherelua afaspus că

e foarte regretabil că Austria e într'atât de căzută încât nu ştii unde să o găseşti; «am dori-o mai rezistentă».
qualit6

sa

connaître

aux: gouvernemenis

.
succesitsOn

lni a

promis en novembre, ă lui et-ă sa mission, un train pour le
rapatriement, Ils attendent — 1710 personnes — parqu6s dans
a saletă

de Pancien

Hâtel

de France,

manquant

de tout. ex-

post ă toutes les avanies de la police. I'autre. jour Demblin
a 6t6 cueilli dans la rue; le baron Stojanovies a 6t6 4 jours
intern6 â Saint-Freres.
suis-je? Sujet roumain

Il demande de pouvoir. rentrer,: «Que
ou hongrois? Colonel dans votre ar-

Sa

"m&e ou rien du tout?»

a

— La rupture entre Take Ionescu et Bratianu est officiellement avouse par un communiqu€ du «Viitorul», Cest
gur la question du Banat et du Quadrilatăre, dit le communiqu6. Le tirage qw'on savait exister, sur les deux frontires,
est

maintenant

A

avou&.

— Je cause le soir au Cerele avec Pascioiti (qui ne. snobe
pas le Jockey comme le voudraient les Francais) de la d&

marehe de Kontz. Il me conseilie de ne pas faire la dâmarche

aupres

de

Phâr6kyde—«pourquoi

vous

compromettre?»—

mais qu'il la prendra ă son compte. Au cours d'une conversation, il m'a dit qu'il 6tait tres regrettable que PAutriche
la trouver; «nous la
tuţ ă ce point aplatie, qu'on ne sait
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(Imi închipuică e neliniștit de pretenţiunile Slovenilor)

Dar: «Czernin e o brută»,

|

.

|
18/31 lanuarie.—< Viitorul» publică un a] doilea
comunicat, probabil dictat din Paris, acuzând pe Take
Ionescu de a fi compromis Torontalul şi Cadrilaterul,
tot:

aşa. cum, opoziţia — e vorba de. Take-Filipeseu, — a îm-:
pedicat: în 1916 negocierile guvernului.

Atacul

e direct.

Comunicatul acesta mai anunţă publicarea faimosului
tratat secret din 1916. Pentru unii, aceasta e din partea.
lui Brătianu pregătirea unui atac.
Dictez ziarelor noastre două articole spre a ne
degaja: nu am luat parte la manoperile din 1916,
după
cum

azi nu ne găsim prinşi de nici-o declaraţie.

19 Ian. ( Feb) — Un maior, adus de I. Chintes

cu,.
îmi.
dă o copie a unui ordin dela M. C. către şefii
de

corp spre a se aproviziona plătind proprietarilor
pre:

țul max'mal. iar ţăranilor orice preţ
fixat prin înţelegere ! Răsboiul de clase învăţat armatei
!.
-

„__"—Gazetele liberale de seară publică textul
conven-

voudrions

plus

râsistante».

(Je Suppose

des Slovânes Pinquitent). Mais «Czernin que les prâtentiong.
est une brute».

18/31 janvier. — Le «Viitorul» publi
e un Second communiqu€, vraisemblament dictâ de
Paris. qui accuse Take Iones:
cu d'avoir compromis le
Torontal e4 le Quadrilatăre, de

imâme que Popbosition (îl s'agit de
'Take' Ionescu, Fil:pescu)
du gouvernement
IPattadueest direete. Le communiqu6 annonce
aussi la publication du
fameux trait6 secret de:1916. Pour
certains c'est, da la part
a gân6 en' 1916 les ngvciations

de Bratianu, la prâparation d'une
sortie.
!
J e “diete ă nos joumaux deux articles
pour nouş degager:
nous n'avons pas 'trempâ dans
les manoenvres de 1916, de:
mâme qu'aujourd'hui nous ne
nous trouvons engages par
aucun

e 'dâclaration,

19 janvier

a

(l-er fevrier), —

Un

comm

andant, amenă par
Jean ,Chinţescu, me remet copie d'un
ordre
du Quartier-G6n6ral,

enjoignant! âu' chef

de

corps

de s'approvisionner en
payant aux propriGtaires les prix maxi
ma, mais aux pay-

sans

n'importe

quel

prix.

fixe de commun accord. C'est
la
guerre de classes .euseignâe ă
Yarmee!
_— Les journaux liberaux du
soir publient le texte de lă:
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iei din 1916, fa: moasa, convenţie al cări text mi-a tost

totdeauna ascuns de Rege.
—

Se anunţă că nu mai

e pâine

şi căse smpartă

«mălai». Nu mai e nici carne. De altfel trenurile
nu mai
“circulă

din

cauza

zăpezei. Lipsa

de combustibil

6 gro

zavă,
!
20 Xanuarie
Februarie). — Comentariu al art. 6 din
“Tratatul divulgat eri şi care spune că «Româniase: va
bucura, de aceleaşi drepturi ca a.iaţii săi în tot ce priveşte
preliminările, negocierile de pace precum
şi discuţia:
chestiunilor cari vor fi supuse
deciziunei conferinţei».
-— O depeşă din Paris anunţă că Consiliul eelor . cinci

mari puteri a ascultat pe Sârbi, apoi pe cei doi Români
Brătianu şi Mişu, spre a cunoaşte punctele lor de.vedere

privitor la Banat; vor decide în urmă. — Şi Brătianu,
care spunea în 1916 că reuşise să facă să i se recunoască

Avepturi de mare putere! Frumoasă egalitate de. trata
ment !

— Faseiotti îmi spune că a vorbit cu Barclay șişi. că
va atinge chestiunea Kontz cu guvernul.
—

Coandă

îmi

spune

că bolşevismul din

Ungaria

Convention de 1916, la fameuse convention dont le Roi: ma
toujours. eachâ le texte,
— On annonce qu'il n'y a plus de pain et ou distribue da
«malai»;. pas de viande non plus, Les trains d ailleurg ne. cir-culent plusă cause de la neige; le manque de combustible
est affreuzx,

20 janvier

(2

fevrier).

—

Commentaire

de

Part,

6 du

“Praită divulgu€ hier et. qui porte que «lă Roumanie jouira
des mâmes droits que ses alli6s en tout ce qui concerne leş
prâliminaires, les nâgociations de paix ainsi que la discus'sion des questions qui seront soumises â la dâcision de la
Confârence». — Une d&pâche de Paris annonce que le Con:seil des cina grandes puissances a fait comparaâître les
Serbes.. erisuite les deux Roumăins Bratiano ef Mişu. pour
entendre leurs points de vue au sujet du Banat; elles dâcideront ensuite:
Et Bratiano, qui divuleuâit, en 1916 qu'il a

râussi ă se faire reconnaître des droits de grande puissaneet

„Jolie

Vegalite

de traitement!

Fascioiti me dit qu 'ayant confâr6 avec Barelay,

îl allait

entamer la :question Kontz avec le gonvernement.
Coandă rapporte que le bolehevisme qui s&vit en Hongris
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impiedică

comunicațiile între Viena şi Pesta şi că Bru-

silov e în serviciul bolşevicilor; a intrat în fruntea lor
în Kiev şi a răsturnat guvernul lui Petliura.
— Foarte interesantă o comunicare ce-mi face Nicu

Stoianovici printr'o scrisoare dela 9 Ianuarie:
IL. Mavrocordato, cumnatul lui Flondor, a copiat pentru mine:
povestirea întrevederei lui Flondor cu Brătianu. De
aci
eşise decretul atât de semnificativ al unirei cu Bucovina, al cărui caracter de independenţă Pam notat.
(V.

29 Decembrie).
„21 Ianuarie (3 Februarie). — Caracterul Ligei Naţiu-

nilor se desenează din ce în ce ca un areopa
g al celor
cinci mari puteri, care îşi rezervă dreptul
să tranşeze
toate chestiunile privitoare la aliaţi, învinşi
sau
aso-

ciaţi. EI decide de soarta coloniilor

asiatice, de conflictele
manii nu rai pare a fi
liniştei în viitor, afară
junge să se certe între

de regimul ţărilor

noastre cu veeinii: pacea cu Gerdecât un apendice. E poate cheia:
dacă cele cinci puteri nu vor aele...
|

empâche le râtablissement des communic
ations entre Pesth
et Vienne et uue Brussilow est du servi
ce des bolchavistes;
ă leur tâte 1] est entrâ â Kiew et a renve
rsâ le gouvernement:
de Petliura,
Tres interessante
Stoeanoviei par une

tard):

Jean

une «communication
lettre du 9 janvier

Mavrocordato.

beau-frăre

qugs me fait Nicu:
(11 jours
de re-

de

Flondor.

a

cop'6
pour moi le râcit de l'entrevue de
Flondor avec Bratiano II
en est sorti le dâcret si significat
ift de Union avec la Bucovine dont jai nots. le carac
tere
d'indâpendance
(v. 29

dâcembre).

21 janvier
Nations

des cing

(3 fevrier).

se dessine

grandes

de

— Le

mieux

puissances:

en

caractăre
mianx

Etats-Unis,

de la Ligue

comme

un

des:

artopase

Japon, Angle

terre,
France et Italie, qui se râserve
le droit de trancher toutes.
les questions. concernant all:6s,
vaincus ou assoc'63, Cast lui

qui dâcidâ du sort des: colonies, du
râgime des pays d'Asie,
de nos conflits avec nos voisins:
la paix avec les Allemands
ne semble plus tre qw'un appen
dice, C'est peut âtre lă clef

de la tranquillite

dans

Pavenir,

A moins

w'arrivent ă se disputer entre elleg.
..

que

les 5 puissances
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Ianuarie (5 Februarie),

procuror,

Racoviceanu,

asupra

231

La secţia de notariat,
cererilor

de natura-

lizare ale evreilor, a cerut ca petiţionarii să facă dovada:

că nu sunt dezertori, nici condamnaţi pentru spionaj,
ete. Dovadă în ce spirit e concepută legea liberală şi cum
se îndeplineşte angajamentul internaţional. luat de toate
guvernele. Am dictat un artico! pentru «Steagul», care
a fost şters de censură.
|

Cu privire la acelaş procuror, Rădulescu-Joldea
îmi spune din izvor sigur că d-rul Gomoiu. însăreinat.
cu constatările legale, a stabilit că toţi lucrătorii
puşeaţi. pe piaţa Teatrului erau loviți în spate, —

îmdeci

când se retrăgeau. Că. singurul soldat căzut e deaseme-

nea împuşcat în spate şi ucis de un glonţ asemenea celor
găsite în corpul man:festanţilor, omorât din greşeală, de
s'gu
de r,
camar.
azii lui. Procurorul a tăcut două încer-

cări. spre a- convinge: pe Gomoiu

să-şi schimbe consta:

tările. a
a
o
Jandarmii dați judecății pentru schingiuirea lucră-:
torilor la poliţie sau apărat- pretextând că prizonierii.

pu voiau să facă corvezile. Au fost achitaţi.
— Din po-

„23 janvier (5 .fevrier). — Un proeur
: Racovice
eur
ann,. ă
la chambre de notariat, sur des demandes-en naturajisation

de Juifs,
qu'ils ne
ete. C'est
comment

a demandă que les pâtitionnaires fissent la preuve
sont pas dâserteurs, ni. condamnâs- pour espionna
ga,
dire dans quel esprit est concue la loi libâraleeţ
on entend remplir Pengagement internațional -prig

par tous les gouvernements,

J'ai. dict€ un article-au «Stea-

gul», qui a 6t6 biftă par la censure.
SI
e
a
Au suiet du mâme procureur,. Rădulescu-Joldea me
dit
de source certaine que le dr. Gomoiu, eharg6
des consta.

tations legales, a tabli

du

Theâtre

sont

tirâs

qua tous les ouvriers canardâs

dans

le dos —

done

guand

place

ils se reti-

raient; — que le soldat tombe est aușsi tir6' dans le
dos eţ
tr6 par une balle semblable ă celles trouvâes dans les
corps
des manifestants; done, tu&—par mâgarde 6videmmenț—par

ses

eamarades..Le procureur

mener

Gomoiu

mis sous
police se

ă changer

a fait

deux

tentatives

ses constatations,

Les

pour

a-

gendarmas

jugement pour avoir maltraită les ouvriers â
la
şont dâfendus en prâtendant que les „Prisonnierg

ne vaulaient pas exâcuter les- corvees, Ils ont 6t6 aequitt
es.-
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trivă se trimiţ în faţa Curţei Marţ
iale câteva duzini de
manifestanți pentru rebeliune şi insu
lte aduse Regelui !
Iată

o greşală pe care Regele Carol n'ar
fi lăsat să se
comită,
,
”
25 Ian. (7 Febr).— Comitet consultativ
la mine. Se vor. .
beşte de întoarcerea lui Take Ione
scu: care va, fi atitudinea lui în vecinica chestiune a guve
rnului de coaliţie?
Gheorghiu, ginerele lui Văitoianu,
a vorbit de un guvern

sub preşidenţia, generalului
şi asupra căruia Sar adresa
Şi mie; adevărate sau neadevărate
aceste fapte cereau 6

consultaţie. Toţi fiind de faţă —pu
n chestiunea: în cazul
unei prop
uneri

trebue

să subordonăm.

orice

acceptare
reparaţiunei mora!e, pe care o cons
ider mai âles interesând ordinea de Stat serioasă. a anul
ărei decretului care
anulase legislatura noastră ?—Garofl
id zice: Colaborarea
e mai importantă decât tot. — Gr.'
Cantacuzino: -Colaborăm, darpe picior de egalitate;
nu vede cum sar desfiinţa un decret de anulare. —Cortean
u: Inainte de .toate
restabilirea situaţiunei- noastie morâ
le;—Câtargi: Coroana era la

o răspântie; ea nu se putea sustrage
presiunei

a
Par

contre

on renvoie devant la cour
martiale quelques
douzaines de manifestans pour
rbellion et insultes au Roi,
Voilă une maladresse que
le Roi Carol w'aunait pas laiss
e
commetirie,
Da
i
.
"25 janvier

(7 fâvrier), — Comit6 consulta
tir chez moi. On
parle du. retour de Take Ione
scu: quelle sera son attitude
dans lă sempiternelle question
du gouvernement de coal:-

tion? Gheorghiu, le gendre
de
vernement de concentratio
n

Văitoianu, a parl6 d'un gousous la prâsidence du gânâ
ra!

et au sujet duquel îl s'adresserait
aussi ă

moi; vrais ou pas
vrais, ces faits demandaient une
consultation. Tous prâsents.—

Je posa la question: En cas
d'une proposition, subordon
nonsnous toute acceptation ă Ja
r&paration morale, que je cons
i-

dăre surtout intâressanţ Vordre
d'Etat sârieux, de !annulaţion
du dâoreţ ayant annul6 notre
legislature? — Garoflid âit:
«Colabor

area este

mai importantă de cât tot>. — Gr,
Cantacuzene: Collaboration, mais sur
pied d'Egalit6; il ne voit pas
comment pourrait se rapporter
le d& ret d'annulation, —
Corteanu: Avant tout, le râta
blissement de notre situation
morale, — Catargi: La Couron
ne €tait dans une impasse
;
elle ne pouvait se soustraire
4 l'imposition des alli€s. .De-
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aliaţilor. A ni se cere concursul nostru e o satisfacţie morală suficientă. — C. Arion: E imposibil să se obţie un
decret de anulare. — Mehedinţi: Ori-ce formă de colaborare e bine -venită: «ne scapă de o osândă»(?!). Dar nu
trebue părăsită darea în judecată,

26 Lan. (8 Febr). —«Monitorul» publică destituirea lui
Dobroviei din locul său inamovibil în Consiliul agricol
superior.' Raportul spune că fiind numit primar, trebuia prin aceasta să fie omul 'de încredere al inamicului; aceasta îl face impropriu

să ocupe

o funcţiune în

Stat. Tot pentru uniunea sacră lucrează domnii aceştia!
—

Hinna

a făcut un memoriu

spre a-şi apăra ad-

ministraţia. De opt zile censura refuză să, fie publicat.
Mârzescu, sezisat de aceasţă chestiune, i-a dat sfatul să
serie câteva, exemplare la maşină, pentru miniștrii. Drep-

tul de
27
Odessa.
proape

apărare e de fapt suprimat.
Ian. (9 Febr).— Generalul Berthelot a, plecat la
Merge rău în Ucraina. Bolşevicii au distrus aun batalion francez la Tiraspol. A trebuit să tri-

mitem două batalioane ca să restabilim situaţia. De alt-

mander notre coneours, est dâjă une satisfaction morale sutfisante, — C. Ar.on: Il est impossible d'obtenir un dâeret

dannulation. — Mehedinţi: 'TPoute forme de collaboration est
bien venuve: «ne scapă de-o osândă» (!7). Mais il na faut pas
abandonner

la mise

sous

jugement,

NE

26 janvier (8 tâvrier). — Le «Moniteur» „contient; la destitution de I. Dobrovieci de sa place inamovible du Conseil
Agricole supsrieur. Le rapport dit. qwayant
6t6 nommâ
maire il devait forcement 6tre personne de confiance da loc:
-cupant; ceci le rend impropre ă. oecuper une fonetion dans

PEtat.—C'est toujours

pour l'union sacrâe que ces Messieurs

travaillent!
Hinna a fait un memoire pour dâfendre son administration. .Depuis huit jours la, censure en refuse la publication,
Marzescu,.saisi. de la question, luji a donn6 le conseil d'en

tirer des exemplaires ă la machine pour les donner aux ministres. Le droiț de dâfense est de fait supprim.
21 janvier

pour

(9 fevrier).

Odessa. Ca

va

mal

—

Le

en

Ukraine.

gânâral

Berthelot

Les

est

boichâvistes

parti

ont

presqua an6anti un bataillon francais ă Tiraspol, Nous avons
„dă envoyer deux bataillons pour râtablir la situation. —
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fel angajările de voluntari
pentru Ori

ent nu merg deloe
în Franţa; lumea s'a săturat
de aventuri răsboiniee, Aceasta informaţie mi-a dato Poklevski la vânătoare.
|
— Mare sosire de

merţ

parfumuri ! Pe unde şi cum
?

şi diplomaţie!

De

altfel] productiv:

un

Co-

săpun.
9U—60 lei, pudra 100 lei,
parfum Houbigant până
la
1200 lei stiela —şi se vinde
ca pâinea ca.dă.—Se spunea
că arestarea lui Neniţeseu
se făcea printrun ordin direct
al generalului

Popoviei,

com

andantțul corpului
de
armată. Mi se raportează
că generalul a refuzat să
execute ordinul Buvernului,

pe care
putea să-l dea şi că acest ordi singur şeful său, Regele,
n a venit.
E
— La întrunirea J ockey-Clu
bului, lucrurile au mers
mai bine decât speram. 93
membri prezenți şi vre-o
30
procuri. Conjuraţii au pre
zintat 0. moţiune de. abţ
ine
re
şi lista mea a avut 82 Voturi
, contra 41 abţineri. H..Catargi primise. vice-prezide

tras şi Duminecă

nţia Vineri; Sâmbătă
Sa reSa abținut! — De altf
el, generalul

Râmniceanua semnat pro
testarea ai cărei termeni
erau
D'ailleurs,

les

engagements

de

volontaireş pour POr
marchent pas en France
ienţ ne
, On est las d'aventur
eg guerritres;
cest un renseignemen
t que Poklevski ma
confirm â la
Chasse.
" Grand arrivage de
parfums! Par ou et com
ment? Commerce et diplomatie!
C'est remunsratoire: un
savon 50—60
lei; la poudre de riz 100
lei; parfum Houbiganţt
jusqw'ă 120
lei le flacon

, -: eţ ca se vend comme
pain chaud,
un ordre direct du gen6ra
l Popoviei, commandant
d'armâe On me rap
por
ta

que

E

du corps

le gânsra] a refus6
un ordre du gouvernem
d'extcuter
enţ que son chef seul,
le Roi, pouva:t
lui donner, et cet ord
re 'est venu,

„A la reunion du Jockey,
les choses se sont passes
que je ne l'esptrais, II y
mieux
a eu environ 93 membres
prâsents
abstentions,

—

Henry

Catargy

avaiţ

acceptă vendredi
la
et dimanche il s'est
abstenu! — D'ailleurs,
le gen6ral Râmniceanu
a sign€ la protestation dont lea termes
sonţ

vice-prâsidenee;

sarhedi

il sest retir6

injurieux et comme

Drossu
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injurioşi şi cum Drossu sa abținut dela vot, am
deplină dovadă de părtinirea Curţei.

30 Lan. (12 Febr)

—

Corteanu

a pus mâna

avut

pe un

număr din «Excelsior» dela 11 Decembre 1918, prin care
Victor. Antonescu povesteşte călătoria lui la laşi şi desveleştcu
e naivitate complotul ţesut pe sub ascuns de
Rege, Saint-Aulaire şi el contra guvernului meu. Şi eu
toate acestea d. de. Flers spusese că Saint-Aulaire îmi

întinsese mâna şi că refuzasem să merg cu ei!
31 Ianuarie

(13 Februarie).

—

Darvari

vine

să

mă

vadă. In întreb imediat dacă -e adevărat că nevasta sa a
scris o scrisoare de scuze Reginei. Atunci, el îmi poves-

teşte; că prin Minculescu, un obligat al lui, care e la
Curtea Marţială, a aflat că colonelul Stârcea venise să
întrebe din partea Regelui: «Şi cu D-na Marie Nicole
Darvari când credeți să începeţi urmărirea ?» Darvari
revendicând toată răspunderea pentru tot ce se întâm-

plase în casa sa, el a forțat pe nevasta sa să serie. In substanţă : «Am greşit de a crede în victoria fi-

nală; sunteţi o Regină Mare, vă cer iertare». După ins'est abatenu

du vote. nous

avoris eu la preuve

en plein de la

partialit de la Cour,
|
"30 janvier (12 fâvrier). — Corteanu a mis la main sur un

numâro de «Excelsior» de Paris du 11 dâcembre 1918, dans

lequel

Victor

vement

Antonescu

raconte

tale

le complot

tram6

Aulaire

et

lui

contre

mon

son

en

voyage

secret

ă Iassy

et nai-

par le Roi,

gouvernement.

Ei

Sainţ-

dire

que

Mr, de Flers avait dit que St.-Aulaire m'avait tendu la per-

che et que javais refus6 de marcher avec euz!

31 janvier (13 fevrier). — Darvari vieut me voir. Je lui
demande de suite s'il est vrai que sa femme a €crit â la

Reine

une

culescu, un
" pris

que

lettre d'excuses. Alors

oblig€ ă

le colonel

îl me

raconte

que

lui, qui est ă la Cour Maxtiale.
Stârcea

du Roi: «Et avee M-me

âtait

venu

demander

de

par Min-

il a 2pja

part

Marie-Nicole Darvari quand comptez-

vous commencer les. poursuites?, — Ayaxt revendi
que la
responsabilit€ de ţout ca qui s'est pass dans sa
ma'son, il
a oblige sa femme ă 6crire. En substance: .«J'ai
eu le tort de

eroire ă la vietoire finale; vous âtes une grande

vous

demande

pardon».

Selon

ses

renseignements,

Reine

et je

toutes

les

936.
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formațiunile lui Darvari,
toațe măsurile: de rigoare
sunt
«cerute de Curte, — Insă Cur
tea, vrea să scape pe Stere.
1/14 Febr. — Vizita neaştepta
tă: a lui Stirbey. Nevoind să intre în salonul
de aşteptare, aştepta, în cab
inetul meu de toaletă. Nimic:
precis. Vizită cam simpto
matică. Eu îi spun cât rău
se face Regelui, punându-i-se
în sarcină toate măsurile
exagerate ca asprime : Nen
iescu, darea în judecată
a lucrătorilor pentru les
majestate, ete. E] protestează:
Regele luptă contra acesto
r
lucruri. Francezii sunt cei
cari «cer cu ferocitate ares
tări şi câteva execuţiun

i». — E] mai spune:. «Nu
se înțelege de ce... Dealtfel] ace
leaşi diviziuni sunţ Şi la
ei». Ii
“Spun în treacăţ că d.

Antonescu descoperă prea
mulţ pe
"Rege.
Se pare că cunoaște interview
rul, căci răspunde râ:
zând: «EI spune aceasta,
dar n'a văzuţ pe Rege dec
ât
Ta plecare sub guvern
Coaul
ndă ; nu-l. văzuse înainte»:
(La 5: Noembre Regele îmi
spusese că l-a văzut. Oare
“după plecarea. mea? „Nu
red, căci, Regele- n'avea
nici
un motiv

.să mi-o comuniee !) —-'
Tema lui: Stirbey : e
de-a .ne înstrăina, întrat
âta Germania ; ştim
ÎN

'0 greşală

N

“Mesnres
de rigueur sonţ exigâes
parla
veut sauver Stere.

tant A charge toutes les mes

Cour, -Mais.la Cour

nițeseu, la mise sous jug ures exagerdes de sâvâritâ: Naement pour lese-majest6
des ouvriers, ete. Ij proteste, Le
Roi lutte contre, Ce sont les
'Qais «qui exigent avec
Franfro
2

cit& des arrestations et
quelques
“ex6cutions!» — I] dit: <On
ne comprend pas pourquoi.
.. D'aj].
leurs, les mâmas divisions
existent chez eux aussi».
Je lui
dis en passant que Mr,
le Roi. Il semble

«C'est lui qui le

V. Antonescu decouvre
un peu trop
connaâître Finterview,
car î] me dit en riantţ;:
dit,

car i] n'a vu

le Roi. qwă son depart,
sous le gouvernement Coa
ndă; il ne Pa pas vu aup
aravanty.
(Le 5 nov. le Roi m'a dit
quti] Pavait vu. Est-ce
apres mon
dâpart? Je ne le pense pas,
car le Roi n'avaiţ aucune
raison
de
me

le communiquer!)

Le

thăme de Stirbey: on
a tort de
tellement s'aliener PAl
lemagme; sait-on ce qu'
on aura dans
deux ans? -Mâme jeu don
e qu'avant la guerre!

.
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noi.ce va fi peste doi ani (acelaş joela el ca şi înainte de
război) ? — Mişu

Săuiescu

ar dori Să plece în

Elveţiaca să vadă pe fratele său. S'a adresat lui Stir-;

bey sprea putea să capete o autorizare dela Francezi,
Va face posibilul, dar Francezii au poliţia lor — i-a

spus Stirbey, — cari pentru informaţiuni nu se inspiră.
decât
dela t
Nicu Lahovary şiŞI dela
mos
Frudela Radu
adu Văcărescu.
j
3.

— Intre aliaţi pare că se cam strică lucrurile. Altfel.

plecarea lui Wilson şi a lui Lloyd George pentru 15 zile

e interpretată în sensul că sar voi să se mute conferinţa într'o ţară mai liniştită ea Franţa. Stirbey îmi spune
că a citit un articol de dW'Annuzio, furios contra Franţei
şi chiar contra Engliterei, eari uşurează opera «de la.vermine» sârbească. Asupra acestui Punct am înregistrat;

vorbe de felul acesta, spuse de Fasciotti. «Austria a că-

zut prea mult; am dari-o 'mai rezistentă». De alfel Fas-ciotți a sărit foarte binevoitor în ajutorul lui Demblin

şi al colegilosăi
r austro-ungari, cărora guvernul le-a făcut tot felul de greutăţi. înainte de a-i lăsa să plece. Se.
spune pretutindeni că Englitera şi America nu vor să

-""Michel Seulescu voudrait; aller en Suisse vorr son îrcre,
II s'est adressâ â Stirbey pour tâcher davoir une autorisa-

tion des Francais. I] fera le possible, mais les Francais ont
leur police — lui a, dit Stirbey — qui, pour leg informations,
ne s'inspire due de Nicu Lahovary et d& Radu Văcărescu:

Joli!

Dia

N

i

"
Emitre alliâs ca a Pair de se troubler. Ainsi le dpart
pour:
15 jours.de Wilson et de Lloyd George est interprât6
dans le

sens qw'on veut transfârer la conf6rence

dans un

pays plus:

calme: que la. France. Stirbey me dit .qu'il:a: lu un article
WVAÂnnunzio furibond contre la France
et mâme contre PAn.gleterre, qui facilitent Poeuvre
s-ai enrgistrâ- des propos

de la «vermine»

de "Fasciotti:

serbe, Iei,

«L/Autriche Saban-

donne trop; nous: la vondrions plus resistante». D'ailleurş
Fasciotti s'est trăs gracieusement ports au secours de Dem.-

blin et da ses collăgues d'Autriche-Hongrie auxquels le gou;
vernement a fait.touteş sortes de diffieultes avant de
les:

Jaișser. partir. — On dit couramment
que !Angleterre et PA-

.
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lase ca Germania
'să fie zdrobită,

cum

ar. dori Franţa
Lloyd George, d'abia întors,
a spus în Camera Comunelor
că pacea de făcut nu trebue
să mai coprindă o AlsacieLorena ca cea dela II

— Regina

vrea să călătorească, S'a' ceru
t agrementul guvernelor interesate, care
nu se prea grăbeşie să vie.
— Ebert a; fost ales preşedint
e provizoriu al tepublicei germane.
„2/15 Februarie, — Se află
că Ungurii au îngrămădit
o puternică armată contra
noastră în: Transilvania,
iar
ziarele liberale previn public
ul contra veştilor optimiste
privitoare la 'Porontal, Gre
utățile sunt mai mari: dec
ât
se. credea... Ia
Se
5/18 Februarie, — Vizita “av
ocatului Ion V. Rădulescu, care-şi zice mem

bru activ al partidulu
i;
şi a
lucrătorului Gr. Dorobanţu de'a
C. F. R.. dându-se ca trim'și de atet'ierele
pentru

răsturnarea

Sreve care să nu

C. F.R, Ei propun acţ
iune comună
lui
Brătianu Şi organizarea:
unei

înceteze decât Ja demisia
guvernului.
Ei cer: 1) liberarea lucrători
lor închiși; 2) protecţia lor
Î
N

N
mârique ne veulenţ pas
laisser 6craser PAllemagn
e, comme
le dâsire la France. Llo
yd George, â peine rent
re, a dit aux
sace-Lorraine comme cell
e de 1871.
La Reine veut voyager.
On a demandă Vagrement
gouvernements int
des
eressâs,

menț.

qui

n'arrive

pas

avec

empresse-

Ebert est 6lu president
provisoire de la Râpubl
ique allemande.
2/15 fâvrier. — On appren
d que les Hongrois ont
une forte armâe contre nou
massâ
s en Transylvanie e les
journaux
libâraux mettenț en gar
de le publice contre les
uouvelleg optimistes touchant le Tor
ontal. Leg difficultes sont
plus grandes qu'on ne le croyaiţ...
5/18 fevrier. — Visite de
Pavoeat Ion V. Rădulescu
, qut
se d:t membre actif du
parti, et de Pouvrier Gr,
Dorobanţu
des chemins. de fer, se
disanţ envoyâs par les
atelierg des
verser

Bratianu

et

Yorganisation d'une
grăve, ne devant cesser qw'ă la dâmission du
gouvernement. I]s demand
ent: 1) la
libăration des ouvriers
dâtenus; 2) leur protectio
n 6conomiț
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economică. Au încredere în mine.—Eu primese colăbo
rarea politică, dar sunt contra grevei, mai ales în
acest

moment, când & nevos' de fransportat trupe; le explic
:
că ziuă lor de '0pt ore ar fi n dezastru pentru
ţară.—
Vor reveni să mă

vadă.

„— Mehedinţi a aflat că în 'Transilvania soldaţ
ii în-

torşi, neavând nimic, sau aruncat asupr
a primări lor
şi percepţiilor şi, negăsind cele de nevoie,
au jefuit pe
proprietari, fără deosebire de neam. Ungur
i Saşi ori

Români. Mi-adue aminte că Mocioni, luând
de curând
masa la mine, atunci cârid am negat că la noi
ar fi bol:

şevism şi că mişcarea lucrătorilor mavea acest
carae.

ter, mi-a

spus:

«Nu

la noi;

acolo

am

avut bo'şevism»,

Lăsa ră se înţeleagă că mai'e încă:
|
|.
— Germania a trebuit să semneze armistițiul modi-

ficatcu condiţii noui impuse de mareșalul Foch.
Orice

discuţie a fost respinsă şi cea mai mică
amânare refuzată scurt. Franța tratează cu asprime
Germania. I se
refuză chiar înapoierea prizonierilor.
Exemplul de a

fi păstrat pe ai noştri se plăteşte !

|

que. Ils ont confiance en moi, J'aecepte
collaboration

politique,
mais je dâconsâille la gră&ve,
surtout en ce moment
qu'on a bescin -de transporter
des troupes; je leur explique
que la
pays.

journa de 8 heures serait une
Ils doivent me revoir,

Mehedinţi

a

appris

qiven

catastrophe
aa

pour

ce

'Transylvanie

les soldats, en
rentrant, manquant de tout, se sont jetâs
sur les mairies et.
les perception

s, et, ne trouvant pas le n&ces
saire, ont pille
les propristaires sans distinctio
n de nationalite:
hongrois,
Saxons ou roumaine. J'ai souve
nir que lorsque Moczony a

d6jeun6 chez moi

eut

da

la semaine

bolchevisme

dernitra et que j'ai n:6 qu'il y

chez nous et que-le

mouvemen

t des ouvriers n'avait pas ce caractere-lă,
îl m'a trâş distinetament
dit: «Pas chez nous; nous, nous avons
eu du bolchavisme». [l
sembl
ait laisser entendre quil y
en avaiţ encare,
I/Allemagne a dâ signer Larmi
stice modifi6

avae des
conditions nduvelles impos6es par
le marâchal Foeh, Toute
discussion a 6t5 repoussâe et le moind
re sursi refus€ sec. La
France traite trâs durement P'All
emagne.
On lui
refuse
mâme la restitution des prisonnier
s, I/exemple d'avoir gard6

les nâtres se paie!

4
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6/19 Februarie. — In ce spirit evoluiază Franc
ezii
la noi, două fapte pentru astăzi :
Ă
a
Ordinui eoloneiului Bonneau' la Constanţa, impunând
pasport, în limba franceză, pentru 'cei ce vor
să pără-

sească 'oraşul. -

”

a

Ea

Reprezentarea, revistei. franceze «Merei», eri seară
,
la care a fost poftită presa, cu excepţia
«Steagului»,
Reporterul şi-a plătit locul.”
e

1720 Februarie. — Imprumutul nostru la
Paris nu

se face; Klotz nu-l susţine. Va trebui ca
mai întâi guvernul să -modifice decretul asupra naturaliză
rii evrei-

lor. Se pare că Brătianu a telegrafiat, cerând
cele mai
largi îmbunătăţiri.
|
_— Luerătorii au trimis din nou la mine
pe Basarab. Este sau nu împuternieitul lor? Aflu
prin el că

Frimu, a cărui grea boală la Văcăreştia
fost anunţată,
are coloana vertebrală ruptă din. cauza, maltr
ațărilor de

la poliţie. Lucrătorii vor greva generală
la C.F.R. şi la
poştă, neîncetând decât în- ziua când
Brătianu va pă-

răsi puterea. Sunt preocupaţi de- chestiunea
fondurilor

4/19 fevrier. — Dans quel esprit. &volu
ent. les Francais
chez nous. deux faits pour aujourd'hui:
Iarrât du colonel
Bonneau
&ă Constantza

„dont on doit se
reprâsentation de
quelle on a invită
- “gul». Le reporter

avea

le passeport

—

em

francais

munir şi Pon veut: quitter: la
la revue înaneaise «Merci», hier
la preșse, mais dont on a, exclu
a pay6 sa place ostensiblement

ui eut dit qutil 6tait rays.

-

î.

—

„ville; - la
soir, ă lale «Stea.
quand op

o

-1/20 fevrier. — L'emprunt â Paris
ne se fait pas. Mr,
Klotz ne: Pappuye pas. Il faudra qu'a
uparavanț le gouvernement' modifie son decret sur la natur
alisation des Juifs.
Il'paraît
que

ges

Bratiano

amâliorations,

a tâlegraphi€

demandant les plus

Les ouvriers m'ont Q6l6gu6 de nouveau

lar-

Bassa

rab. Est-il
om: non leur fond de pouvoirs? Par
lui japprends quo
Frimu dont on a annoneâ la grave
maladie, ă Vacaresti,
a la colonne vertâbrale cassâe
traitoments subis â la police,

par
Les

suite des mauvaiseg
ouvriers veulent la

greve des chemins de fer et de la poste,
ne cessant que le
Jour. oi. Bratiano aura quitte le pouvo
ir. La question
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pentru sprijinirea; grevei. Dacă ei nu
pot organiza această luptă legală, vor comite fapte neplă
cute. Bine

înţeles i-am sfătuit să nu facă nimie pentr
u împiede-

carea transporturilor militare şi am lăsat
pe mai
ziu sfatul meu definitiv. (v. 13 Februarie)
.

—

târ-

Se află de moartea lui Frimu, în spitalul
dela

Colentina

(?), unde

fusese

transportat

în ultimul

mo-

ment. Cazul fiului Missir se repetă. Frimu
a murit de
tifos

exantematic, cum zice administraţia,
sau în urma
relelor tratamente, cum susțin lucrătorii
? — Era
un
om cinstit, activ şi cumpătat.
— Clemenceau a, fost obiectul unui
atentat. Un in-

divid a tras asupra, lui, pe când trecea
în automobil.

Uşor atins la, omoplat, a putut
iată ce spune buletinul.

să se întoarcă, pe jos:

8/21 Februarie. — E penibil să auzi spun
ându-se acestea, de un om ca Emanuel Stroiei : «Cu
soldaţii e primejdios să te urci în vagon. Zie că nu
se leagă decât

de

evrei,

dar

jefuese

pe

oricine».

—

Gr.

Cantacuzino

II

O

des fonds pour soutenir cette grăâve
les prâoceupe. S'ils ne
peuvent organiser cette lutţe l&gale
, les ouvriers commettront

des

faits

action

dâsagrâablea,

pouvant

ă plus tard mon

entravek

J'ai,

bien

les

entendu,

transports

dâconseill

militaires

conseil d6finitif.. (v. 13 fâv.),

ef

tcute
remis

,
de Frimu dâcâds dans Thopital Uolentina .(?), dans lequel on Pavait trans
port en dernisre mi:
nute. Le cas du fils Missir se repâte.
Frimu est-il mort da
typhus
On

apprend

la mort

exanthâmatique,

trative, ou des suites
tendent les onvriers?
et modâre,
“
Clemenceau a 6t6
a tir sur lui pendant
che ă Pomoplate, il a
bulleţin,
|

comme

on le dit de source adminis-

de mauvais traitements comme le prâ— Frimu Gtait honnâte homme, aetif
Pobjet d'un attentat. Un certain Cottin
qu'il passait en auto. Legărement toupu rentrer ă pied: voilă ce que dit le

8/21 t&vrier, — I] est pânible dentendre dire
par un homcomme Em. Stroici: «Cui soldaţii este prime
jdios să te
urci în vagon.
Zic că nu se leagă decât
me

fuese

pe

ori

ciney.

—

Gr.

Cantacuzâne

me

de ovrei, dar je
dit qu'un inten-

16*
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îmi spune că un intendent al lui n'a vrut să plece cu
trenul: e pericol de moarte din cauza soldaţilor.
Francezii nu sunt mai buni. D. Pilescu a, fost abordat
chiar în str. Clemenţei de un soldat francez, care i-a
cerut bani, iar judecătorul de instrucţie dela Constanţa
a fost jefuit la 8 jum. seara de doi soldaţi coloniali.
— Verzea, al cărui proces a ţinut mai mult de o
săptămână, a fost osândit la, moarte. «Viitorul» şi ga-

zetele takiste întreţinuseră o atmosferă groaznică, poruită dela Marele Cartier.
„— De cinci zile nu pot să-mi procur de loc cărbuni.
Trăese şi lucrez într'o temperatură de 130.
— Sora mea (d-na Pherekyde) a văzut azi dimineaţă pe Regina. Bineînţeles a fost mult chestiune de
toate vorbele primite de Regina, cu prea mare uşurinţă,
pe socoteala multor persoane. Dar, vorbind de călătoria

apropiată, Regina a spus că va sta 4 sau 5 zile în Franţa, dar că avea, nevoe de stat mai mult la Londra, fiindcă
situaţia noastră acolo lasă de dorit.
— Aici se simt neînţelegeri. N. Ghika mi-a spus că,
dant

a reîus6

de

prendre

le train:

il y

a danger

de mort

ă

cause des soldate.
Les Francais ne sont pas meilleurs. Le Dr. Pilescu a st
abord en pleine rue — Clemenţa — par un soldat francais,
qui lui a demand€ de Vargenţ et le juge d'instruction de
Constantza a 6t6 dâvalis6 ă 8% h, du soir par deux coloniaux

francais!

Verzea, dont le procăs a durâ plus d'une semaine, a €te
condamne ă mort. Le «Viitorul» et les journaux takistes avaient entretenu une atmosphâre horrible erâte parle Grand
Quartier.
Depuis cinq jours je ne puis me procurer ni coke, ni
eharbon. Je vis eţ travaille dans une tempârature de 13 degres.

|

Ma soeur a vu la Reine ce matin. Il a, bien
entendu,
beaucoup 6t5 question de tous les potins aceucillis par a
Reine, trop facilement, sur le compte de nombreusas personnes.

Mais,

parlant

de

son

prochain

voyage,

la

Reine

a

dit

- quelle resterait quatre ou cinq jours en France, mais qwelle
avait

besoin

de sâjourner

plus

longtemps

ă Londres,

puisque

notre situ
y laissait
atio
ă dâsirer—On
n
sent ici de la friction.
N. Ghica m'a dit que sur des choes entre Bulgares et Rou-.
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asupra unor ciocniri între
Bulgari şi Români, generalul

englez din Dobrogea,

făcuse un raport,

ostil nouă. Intratât se aruncă toţi în
braţele Francezilor, încât
Englezii, în mod instinctiv,
dacă nu din calcul, au un
necaz evidenţ.
3/22 Februarie, — Buleti
nul telegrafic confid
enţia!
(Radio din Lyon) ia în
serios rana, lui Clemencea
u.
“Se vor
beşte de

un înlocuitor; numele lui Alb
ert Thomas
şi al lui Klotz sunt puse
înainte. Se vorbeşte şi de
Tardieu. Cei doi dintâi ar fi
o nenorocire pentru noi; A.
Thomas ştie cum au fost
trat
Klotz cum ne purtăm cu evre aţi socialiştii români şi
ii.
Acelaşi buletin confirmă
două
decizii americane,
întrezărite numai de noi
la Bucureşti. America nu
primeşte ca, să se impună
Germaniei sarcinele din
cari să
nu se poată ridica, nici pest
e 10 sau 15 ani. Ea primeș
te despăgubirile pentru
distrugeri, dar declară
că
in“demnităţile pentru

Apoi
luni,

America

război sunt contrarii armistiţ
iului.
înţelege să termine, eu pacea
în două
|

10/23 Februarie, — Nu mer
ge de loc în Basarabia
şi
VUeraina. Din izvorul său
francez foarte sigur, B.
Camains,

le gânâra]

anglais

de la

Dobrogea avait fait
un rapport franchement hostile
ă nous. On se jette tellem
ent dans
“les bras des Francais,
que les Anglais en onţ
instinetiva“ment, si pas par calcul,
un d6pit certain,
9/22

fevrier. —

Le bulletin

tâl€graphique confidențiel
(Radio de Lyon) prend au
sârieux la blessure de Cle
menceau.
On agite la question du
remplacant, Albert Thomas
et Klotz
deux premiers seraienţ
funestes pour nous; A,
Thomas sait
-comment on a traită les
socialistes roumains et
Klotz comment on agit avec les Juif
s!
Le mâme bulletin confir
me deux dâcisions americ
aines.
-entrevues seulement par
nous ă Bucarest, TrAmâr
igue n'accepte pas
qu'on impose ă, VAllemagn

e les charges dont elle
ne puisse pas se relever
avant plus de 10 ou 15
ans. Elle ac-cepte les dâdommagemen
ts pour destructions,
mais dâelare
les indemnitâs pour
la, guerre cont

raireg ă Parmistice, En.
suite l'Amârique entend
finir en deux mois la paix
.
10/23 f&vrier, — Ca ne va
pas da tout en Bessarabi
e et
:en Ukraine, De sa souree
frangaise, tres sure, B. Cat
argy cou-
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targi cunoaşte

telegrama

către guvernul

francez:

«Si-

tuaţia gravă; nu se poate plimba mereu acelaş regiment.
dela Odessa la Tiraspol şi înapoi; e .temere peniru. disciplină, şi nu se poate pune

temei pe armata

română,

căreia, îi lipsesc toate». — Din alt isvor se ştie că angaJările, cerute în Franţa, de voluntari pentru Orient, nw
dau nici un rezultat.
— Regele a văzut pe Arion alaltăeri. «Ceeace privește pe Virgil Arion, nu mă priveşte»; Regele a făcut
pentruel şi pentru Neniţescu distincţiunea, în favoarea
lor, că în acţiunea lor nu era nimic interesat. — Regele
e infeudat liberalilor până în a repeta argumentele lor

în toate chestiunile. Dispreţ adâne pentru M. Cantacu-

zino şi Grecianu: să guverneze cu ei? Foarte, foarte rea
părer& de Take Ionescu «omul tuturor compromisurilor». Afirmând că la Paris Take Ionescu a, compromis.
întradevăr 'Torontalul şi Dobrogea şi că a văzut cu ochii
săi telegrama prin care Olănescu î] denunţă, : or, O-

lănescu este un om cinstit şi inteligent» ! — Mereu preo-

cupat de popularitatea

lui Averescu. —

Cu

privire

la,

unul din decretele abuzive, anulând de pildă inamovinaît

la

depâche

on ne peut

au gouvernement francais:

constamment

promener

«Situation grave,

le mâme

râgiment

d'0-

dessa ă 'Tiraspol et vice-versa; on eraint.pour
la, discipline
„et on ne peut ecompter sui arme roumaine
qui manque de

tout». — D'autre source on sait que les engagemenis
demandes en France des volontaires pour VOrient, ne donnent
rien.
Le Roi a vu Arion avant-hier. «Ca qui touehe Virgile
Arion, ne me regarde pas»; le Roi a fait pour lui
ef pour Neniţeseu la distinetion que pour leur dâcharge
il n'y avait rien

de mereantile dans leur action, — Inf6ode aux
libâraux au
point de râpâter tous leurs arguments sur toutes
les guestions. Profond

mâpris

pour

Cantacuzâne

et pour

Greceanu:

souverner avec eux? Trâs, trâs mauvaise opinion
de Take
Ionescu: «!homme de tous les compromis». îfirmant
que Take
Ionescu a râellemenţ compromis ă Paris le
Torontal et la
Dobrogea. Qu'il a vu, ce. qui s'appelle vu, le tâlegra
mme d'0lănescu, qui le dânonce: «or, Olăneseu est un homme
honnâte
et intelligent!» Toujours prtoecup€ de la populari
tă d'Ave-

rescu,

Au

sujet

d'un

de

ces

dâcrets

abusifs

annulant,

par
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istorice:

«D. : Duca,

să-] refuz ! Şi e vorba de

un decret-lege». — Ciugur
eanu nu e serios şi toate
se
latină în Basarabia. Toţi
Basarabenii, afară de Inculeţ, nu sunt serioşi! Caz
acu vorbeşte mult,
14/24 Februarie. — Am la mas
ă patru medici americani cari, aduce prizonieri
români dela Breslau, — călătorie nouă zile, greută

ţi mari cu Ungurii, —
şi due
înapoi prizonieri germani.
Șeful misiunei e de origin
ă
română, probabil evreu:
Căpitan Leon Matasariu
,
Căpitan d'Ercole,

Căpitan Nall, 4, Bazrbour.
Unul e Rocelalt Italian, al treilea
Englez. Toţi din U.
Army. Ei recunose că Ung
uri

mân,

i

Due să se supue».

se poartă rău, «dar tre-

— Ziarele pline de com
unicatul oficial ardelean
asupra, omorului a 100 de
Români Ja, Siria (comit, Ara
d),
de trupele ungureşti.

'Trenuri, deraiate, asasin
atul curierilor, ete., au ajuns luc
ruri curențe,

12/25 Februarie. — Comisarul
regal militar m'a citat
ca informator în afacerea
Chiţescu. Acesta!e maioru
l
de care e vorba în notele
dela 28 August
1917. Am
exemple,

linamovibilitg

Înculetz,

ne sont pas

du

Comită

des monuments historiques: «Mr. Duca me
Pa prâsentă, je ne Pou
vais pas le refuser!
Et îl sagit d'un d&e
ret-loi. Ciugureanu
n'est. pas sârieux et
-a tout dâraqu
s

en Bessarabie.
sârieux.

Tous

Cazacu

les Bessarabiens,
un

phraseur,

sauf

“m6ricains qui amenen
t des prisonniers rou
mains de Breslau
Voyage neuf jours; gro
sses difficultes avec
les Hongrois
-— et ramânent des pri
sonniers allemandş. Le
cheț de la mis“Sion

est d'origine roumaine,
probablemenţ Juif. Le cap
“Leon Matassariu, le cap
itaine
itaine d'Ercole, le capita
ine Nall et
le lt. Barbour, Lun est
Roumain, !autre Italien,
le troisi&me
„Anglais. Tous de PU,
S. Army.
Ils reconnaissent que les
Hongrois se conduisent mal,
«mais îls doivent se soumet
tre»,
Les journaux sont plei
ns du

communiqu6

officiel

tran-

d'Arad) par les r&guliers
hongrois, 'Trains d6railles,
assassi“nat de courriers, ete,
ne sont plus que monnai
e courante.
12/25 fevrier., — Le commis
saire militaire, major Nicu
lescu-Bolintin, ma cit€
comme informateur dans
Vaffaire
-Chi
ţescu;

c'est le major

dont

il est

question

dans

les

notes
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înţeles că se caută mai ales dovezi în contra lui Lupw
Kostake şi V. Arion. Am spus ce ştiam chiar dela:
Chiţescu, dar am refuzat să fac aprecieri asupra
lui

Lupu Kostake. — In particular m'a întrebat dacă
credeam că Neniţescu sau Antipa erau amestecați în acțiunea lui Lupu. Am răspuns că pentru Neniţescu nu cred,
dar despre Antipa sunt sigur că nu. Mi-a acordat ca să-i:
trimit declaraţia mea în scris... Se dă multă atenţie acestei afaceri, mai ales în speranţa,

cred eu, de a se găsi

ceva contra lui Averescu. În depoziţiunea lui Chiţescu,
„pe care am citit'o, acesta descrie scrisorile care se dorea să.

i-se încredinţeze

pentru a fi date lui Averescu

şi lui:

Cristescu, iar cât despre mine, n'am crezut nici odată în
existenţa acestor scrisori.
13/26 Febr. — Prin Titel Petrescu, — socialist
de:
când era în şcoală, îmi spune el cu mândrie, — aflu că:

Dorobanţu, care se prezintase mie în numele lucrătorilor dela C. F. R,, e un farsor, foarte probabil agent
provocator. (v. 7 Fevr.).
14/21 Febr. — Vizită lungă a lui Marincoviei. Foarte:
supărat pe Brătianu, care n'a încercat un moment mă-

du 27 a0ât 1917. Jai compris qu'on cherche surtout les preuves contre Lupu Kostake et V. Arion, Jai dit ce que je tenais
de la bouche mâme de Chiteseu et ai refus6 de donner mon
apprâciation sur Lupu Kostake. En particulier îl m'a demande si. je eroyais que Nenitzescu ou Antipa 6taient mâl6s
aux agissements de Lupu. J'ai r&pondu que pour Nenitzescu je ne le croyais pas, mais que pour Antipa j'âtais certain.
que non. Il m'a laiss6 libre de lui envoyer ma dâelaration
par 6crit. On donne beaucoup d'attention ă cette affaire, surtcut dans Lespoir, ă mon avis, de trouver quelque chose con:
tre Averescu. Dans sa dâposition, qu'on m'a laiss lire, Chiteseu dâcrit les lettres qwon voulait lui faire porter â Averescu et â Christescu et, quant ă moi, je n'avais jamais ceru:
ă leur existence.
Par Titel Petrescu — socialiste depuis qu'il 6tait sur les.
banes du collăge, me dit-il avec fierte — japprends que le
Dorobanţu qui s'est prâsent6 ă moi au nom des onvriers deschemins de fer, est un farceur, trăs probablement agent provocateur. (v. 7 f6v.).
14/21 fevrier. — Longue
visite
de Marinkoviei.
'Trăsmont€ contre Bratiano, qui n'a pas essays une minute de
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Serb

ia. şi care, prin cicălelile
sistemul vrăjmăşiei definitive
între am-

bele State. Sârbii sunt înţe
lepţi şi răbdători, dar noui
le
elemente sunt cele cari
suportă greu această star
e
de:
lucruri. Pasiei, când le-a
încereaţ temperamentul,
ca să
nu fie bănuit.de răceală,
a cedat afacerile străine
lui
Trombiei. Aşa, Ungurii
atacă pe Români şi dau
lupte.
în ordine fără să aibă
să se teamă de Sârbi,
cari sunț

în spatele lor! (A bon ent
endeur, salut!). Brătianu
a
oferit de două ori Cadrilate
rul: «luaţi Vidinul Bulgar
ilor şi le ofer Cadrilaterul;
în schimb trebue să renunţaţi
rincovici nu mi-a indica
t a doua ipoteză în car
e se făcuse oferta Cadrilaterul
ui, Ajunşi la Paris, şi
Brătianu
şi Mişu, călări pe con
venţia din 4 Aug. 191
6, au luat-o
de sus. Mişu spunea pre
tutindeni că aliaţii sun
t p...
(sic), cari nu-şi respec
tă iscălitura. Mi sa
lăs
at
să
înțeleg că Sârbii nu

vor uita afronturile lui
Brătianu.
Ca început, ei lasă pe Ung
uri liberi în acţiunea
Ce
lor
S'arranger avec la Ser
hie et qui. par ses taq
uinevies continue
le systâme de Vinimi
ti6 definitive entre
nos deux Etats,
Les Serbes son

ţ sages et patients, mai
s î] Y a les nouveaux
: qui supportent mal
eeţ tat de choses, Pas
iteh,
a tât6 leur temp6rament,
Pour qu'on ne Puisse
pas
de ti6deur, a câd6 â 'Tr
ombitseh le minist&re
des
6transăres. Aussi, les
Hongrois attaquent les
mains et livrent des com
Roubats reguliers sans avoir
â
ter des Serbes qui son
Sin
qui
t dans leur dos! (A
bon entendeur
salut).
Mr. Bratiano a oifert deu
x fois Je Quadrilatăre:
«Prenez
Vidin aux Bulgares
et ie leur offre le Quadri
latăre ; en 6change
il faut abandonner vos
prâtentions sur le Toront
al». Pasiteh
a r6pondu qwon n'âtait
pas au Moyen âge pou
r opârer des
tnoes de population, —
. Marinkoviei ne m'a
pas indidu6
la seconde hypothse
dans laquelle Poffre du.
Quadrilatere
a 6te faite. — Arrives
ă Pâris, eţ Bratiano et
Mişu, ă eheval
sur la conivention du
4 aoât 1916, Ponţ pris
e de haut; Mişu
allait râpâtant que
les allies sont des >. Qui ne respec=
lent
pas
Jeurs
signatures.
On m'a laiss6 entendre
les Serbes n'oublieronţ
que
pas les avanies de Bra
tiano. Pour
commencer, ils laissent
les Hongrois libreş d'ag
ir (Je com6lements
quand il
Paccuser
affaires
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" (înţeleg că şi-au dat mâna). Marincovici face comparaţia următoare: Vedeţi masa aceasta ? Ea e d-l Brătianu; un picior e Poklevski care nu mai e nimic,

cele

alte trei picioare sunt St. Aulaire, plecat, Barclay, care
pleacă, Fasciotti care se duce şi el; sunt cei trei cari au

consimţit ca România să facă pace; masa trebue să
cadă. — Marincovici se plânge încă că «la Victoire» înjură în fiece zi pe Sârbi; e o censură aici, dar nu face
nimic; la Belgrad nu e censură, Şi totuşi nici un jurnal

nu atacă vreodată România..

16 Febr. (1 Martie). — Un corespondedela
nt «Renaş-

terea> din Sibiu D-l Hodoş,

ia masa la mine, Gazeta

curagioasă; e în contra sistemului sălbatie al adminis-

e.

traţiei noastre; nu i-e teamă să spună că la Paris
ne-am

dus nepregătiţi. Hodoş îmi spune că în timp ce
ziarele

liberale ajung în Ardeal, ale noastre nu; la
Predeal e
o censură specială a guvernului nostru, care
aruncă în

foc gazetele.

D. Sever Pleniceanu are veşti directe
din
Paris.
'Torontalul e pierdut; atitudinea, lui Mişu
a fost deploprends qwils se sont donne la main).
Maxinkovici fait la
comparaison suivante: Vous voyez cette
table? c'est Bratiano ; un pied, c'est Poklevsky qui n'est
plus xien ; les trois
autres pieds sont St.-Aulaire parti. Barcl
ay qui part, Fas-

ciotti

qui

s'en

que la Roumanie
koviei

s'est

va

aussi ; ce

sont

fasse la paix;

plaint

aussi

que

«La

jour les Serbes ; il y a une
ă Belgrade, il n'y a pas

n'attaque

jamais

16 fâvrier

terea»

trois

qui

Victoire»

censure

ici;

—Un

Hodoș,

non;

de

Paris

injurie

correspondant

dâjeune

chez moi.

îlyaă

chaque

faire;
journal

de la «Renaş-

Le

jou»nal

il est contre le systeme sauvage de
i] ne se gâne pas du tout de dire qu'â

Paris nous avons manqu€ de preparatio
n.
qu'alors que les journaux libâraux arriv
ent
gouvernement
naux,
Mr. Sever

consenti

elle laisse

de censure et pourtant aucun

mars).

Mr,

est frane de collier;
notre administration;

rOtres

ont

la Roumanie.

(1-er

de Sibiu,

les

la table doit tomber—Marin-

Predeal

central,

qui

Pleniceanu

une censure

jette
a vu

au
une

Hodos me
en Ardeal,

speciale

de

dit
les

notre

feu des paquets de jourcorrespondance

directe

chezun officiex Nenişor. Le Terontal
est perdu:

lat.
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abilă; toată activitatea lui a stat în a răspândi
pe so-

«coteala lui Take Ionescu toate ticăloşiile.
Take avea un
proect de împăcare, prin care Sârbii
se mulţumeau
cu

un cap de pod pentr

u Belgrad pe malul stâng al Du.
nărei; totul s'a prăbuşit cu venirea
lui Brătianu şi vom
pierd
Xeni,

e 'Torontalul. —

Am

mai văzut o scrisoare de la

un credincios al lui Take.

'Torontalul

e o năseo-cire a lăcomiei lui Brătianu; Va cerut
în 1914 şi aliaţii
refuzându-l, nu sa făcut nimie până
în 1916 când, cu
frânghia de gât, Pau cedat fără voia
lor.
Asupra domnului Mişu, pe care-l găsea
m totdeauna
în antic

amerile dela Bicaz şi dela Iaşi
sau la, telefonul
celor două rezidenţe regale, Marin
coviei îmi spunea eri:
Ce e omul acesta? La Sofia, unde
Pam cunoscut, se lău-

dase de a fi împiedicat războiul cu
Bulgaria în

1900,
refuzând să vă execute ordinele.
(De fapt făcuse o co“municare orală lui Ivanciov, dar
nu-i remisese
nici-o
notă; această notă o Supusesem
Regelui,
la Sinaia.
în momentul plecărei sale). La Iaşi
lua masa de două ori
pe săptămână la Titulescu şi se
da drept prietenul cel
mai devotat al lui Take Ionescu
!
DI
ftitude

de

Mişu

vontal

est

une

a ete

deplo

rable ; toute son activit€
a: con:siste ă repandre sur le compt
e de Take Ionesco les pires
vilainies, Take avait un projet
de conciliation, selon lequel
les Serbes se contentaient, d'une
tâte de pont pour Belgrade.
'Sur la rive gauche du Danube;
tout est tombâ avec larrivâa
de Bratiano et nous allons perdr
e tout le Torontal. — J'ai
vu, en plus, une

il la, demand€
siest

fait:

câd6 contre
Sur

en

1914

et

jusau'en

1916

lorsqus,

leur gre,

le Sieur

tichambres

lettre de Xeni, le fidâle de
invention de la «gloutonnevie»

Mişu,

des Bicaz

des deux râsidences,
-quw'est cet homme?

que

les

alli6s
la

layanţ
corde

je trouvais

et du Palais

Take. Le 'Tode Bratiano;

refuss,
au

toujours

xien

cou.

ils

dans

ne

Pont
les

an-

ă Jassy, ou au telephone

Marinkovici m'avaiţ dit hier:
A Sofia, oă je Lai connu,

Qwest-ce
il s'âtait

vant€ davoir empâchă la guerre
avec la Bulgarie en 1900,
en refusant d'exâcuter vos ordres.
(De fait il avait fait une
“communication causte ă Ivant
ehoff, mais ne lui avait remis
aucune note, — cette note je Pavais
soumise au Roi, â S:naia, au moment de son depart
). A Iassy, il dejeunait deux
fois par semaine ches Titulescu
et se donnait pour l'ami le
“plus assidu de Take Ionesco!
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Vorbind de pacea dela, Bucureşti, care
în fond provoacă, rechemarea, miniştrilor Antantei,
Marincoviei îmi
spune: Dar credeţi oare că nu se ştie
la Paris că Bră-

tianu a voit pacea? Masaryk a spus aceas
tă îndată ce
a sosit la Paris. A refuzat două divizii slova
ce pentru

aripa dreaptă a armatei române, fiind
că
tenția lui Brătianu de a face pacea.

aflase

de in-

17 Febr. (2 Martie). — Generalul Gorski vine
la mine
seara; mâine pleacă la Cetatea-Albă ; a văzut
pe Rege. Re-.

gea le
vorbit de rău de Constantinescu, ale cărui
apucături

le cunoaște; s'a prezentat Palatului o propuner
e excelentă
pentru anume importaţiuni. Regele a reco
mandat-o lui
Constantinescu, spre a vedea dacă are obraz
ul să o refuze. Iată o notă nouă, reflectând
desigur gândul lui Brătianu. care a ridicat lui
Constantinescu
orice direcţiune politică, spre a o lăsa
lui Duca. Regele sa arătat îngrozit de corupţia admin
istrativă. Sfătueşte pe toţi să-l informeze...

18 Febr./3 Martie. — Public procesul-verbal

al Consiliului de Coroană de la 17 Fevr.
:1918, care a admis
pacea. Mă temeam că censura nu-l
va lăsa să treacă.
Causant de la paix de Bucarest
, qui provoque au fonâ
le rappel des ministres de PEnt
ente, Marinkovici me dit:
Mais croyez-vous qu'on ne sait
pas ă Paris que Bratiano
a voulu la paix 2? Mazaryk Va
dit sitât arriv6 â Paris. 17
a refuse deux
mee

roumaine,

divisions slovaques pour Paile
droite de Par..
parce qui] avait dejă pris
vent de Pintention

de Bratiano de faire la pâix
! 17 fevrier (2 mars). — La gentral
Gorski, 10 h. du soir,
repart demain pour Ackermann,
a vu le Roi.—Le Roia dit du
mal de Constatineseo, dont
il connaît toutes ses pratique
s ;
on a present au Palais une
proposition excellente de cer-.
taines importations ; le Roi
Pa apostillte pour Constanţinesco pour voir s'il a le toupet
de la refuser. Cette note est
nouvelle. Elle reflâte pour sâr
la pensâe de Bratiano, qui a
enlev6 ă Constantinesco toute
direction politique pour la
laisser ă Duca. La Roi s'est mont
râ &pouvantă de la corrup=tion administrative. [] conseille
ă tout le monde de le renseigner...
18 fevrier
mars). — Je publie le proces-v
erbal du Conseil de Courronne du 17 fâvrier
1918, qui a decide la paix. Je
craignais fort que
la censure

ne le laissât

pas

passer,
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— Cardinalul Bourne, arhiepiscop de West
minster,
a plecat. Barclay rugase pe Netzhammer
să-l primească,
la arhiepiscopie; Curtea aflând, Va
instalat la Palat. E]
a spus lui

Marius Teodorian: spre a face Consi
liul Na-.
țiunilor, trebue credinţă şi Fran
cezii nu o au; ei sunt
enticreştini;

nimic de făcut cu ei! Cardinalul
e foarte
ostil Francezilor. N'a evitat pe
Netzhammer: departe
de asta.
Cu ocazia,

aceasta, Teodorian îmi spune
că vorbind.
cu Regele la Iaşi despre Constituţia
noastră, mereu violată,

Regele i-a spus:
plăcerea răspunderei».

«Constituţia îmi ridică până
Regele vrea să guverneze!

şi.

20 Febr./5 Martie. — "Toate
gazetele

publică
docu-mentul ce am dat eri în
vileag. A făcuţ senzaţie.
Gazetele liberale mau reacţionat
. 'Toată lumea proclamă
că.
Brăt
ianu e adevăratul autor al
păcei.
—

Mă

întâlnesc cu Averescu,

|

la D-na

Liseta Greceanu. Întâlnire aranjată de
Argetoianu. Pun pe general la curent cu ceeace mi
se pare că se urzeşte contra
lui, graţie 'raportului maio
rului Chiţescu. Vorbim
apoi
de politică. El înţelege nevo
ia imperioasă, de o coaliţie
a
III

Le

cardinal

Bourne,

arehevâque

de Westminister, est
Netzhammer de le rece
A Vareh&vech; Ja. Cour
voirayant eu vent, Va install
au Palais,
Il a dit â Marius Teo
dorian: Pouu faire le
Consei] des Na-tions, il faut la foi,
et les Francais ne Pont
pas; ils sont
antichretiens; rien â
faire avec eux! Le eard
ina] est 'trâs:
hostile aux Francais. Il

parti.

Barclay

avaiţ

sollicit&

n'a pas

de

6vit6 Netzhammer ; Join de
lă,
A cette oceasion, Teodorian
parlant avec le Roi, ă Iassy,
notre Constitution si
sou

vent violâe, le Roi lui
a dit;
«La Constitution m'enlăve
jusqu'â Ja volupt€ de la
respon-.
sabilit€». Le Roi veut gouver
ner!
20 f&vrier (5 mars). — 'Tou
s les journauz publient le
do-cument
que

jai

livrâ

hier. I] a fait sensation.
Les journauxliberaux n'onţ pas r6action
nă. Touţ le monde procla
me quec'est Bratiano qui est le
vâritable auteur de la paix
,
Nous nous rencontrons,
Averesco et moi, chez Lise
tte
Greceanu. Rendez

-vous arrâng€ par Arg
etoyanu, Je mets legeneral au courant de
ce qu'on me semble: man
igancer con-tre lui, grâce au rapport
du maior Chitescu. Nous
parlons en.
suite politique.

I] comprend

limpârieuse

nâcessitâ d'une eoa--
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a întregei opoziții, dar crede că dificultațea;

mare e de

a împăca pe ceilalţi conservatori cu noi; trebue dar aş:
“teptată întoarcererea, lui Take Ionescu. Personal, e foarte
dispus la aceasta. Dar cum să răsturnăm? — Eu: Dar

întrunirile publice?

-cu Averescu,

Dacă am anunţa

Take şi cu mine? —

o mare întrunire

E]: Adevărat!

—

[i

declar că primesc ca el sau un Ardelean să fie prezide
nt
al Consiliului, dar cum nu văd pe acela care
ar avea
-destulă suprafaţă... 'Oonstituţia, studiată în comun, ar
fi
supusă unui plebiscit, am scăpa de chinezeriile de
formă -

„Şi nu sar mai face mai

multe

alegeri.

M:a făcut să-i

explic de două ori jocul plebiseitului. După
două ore,
eram încă la punctul de plecare: mare dorinţă
de a face
"ceva, dar cum să învingem dificultăţile cu
conservato„rii? — Părerea, lui: nici Iorga, nici Cuza.
—

Cenzura

, a suprimat reproducerea unui ecou
din
-<Le Temps» de la 1 Martie, telegrafiat
din Paris, care
„anunţa

că conferinţa a stabilit traseul nouei
granițe româneşti de la Mare la Dunăre (deci
ni se ia ceva în
Dobrogea), şi comisiunea, afacerilor
româneşti va
relition de touţe Popposition, mais
il croit que la grosse difficultă est de raecommoder les cons
ervateurş avee nous; aussi
faut-il
lement

attendre le retour de Take Ionescu.

tres

dispos6,

Mais

Il est personnel-

comment xenverser?

— Moi: Et les
reunions publiques?
Si on annoncait une grande râun
ion
avec Averescu, Take Ionescu et moi?
— Lui; C'est vrai!—
Je lui dâelard que jaccepte qu'il
soit lui au un Transylvain prâsident du Conseil, mais comm
e je ne vois celui
qui aurait assez denvergure...
La Constitution, âtudise
en

commun,

de

dâpasrt:

serait

soumise

â

un

plebiscite

et

on €chapperait aux chinoiseries de formes
et Pon ne feraiţ plus
plusieurs 6lections, 11 s'est fait expli
quer deux fois le jeu du
Pl6biscite. An bout de deux heures,
on tait encore au point
grand

dEsir de

faire,

mais

comment

vainc

re les
difficultes du câte conservateurst
Son avis: pas de Iorga,
pas de Couza.
La censure a supprimâ la reproduction
d'un &cho du «Temps
du 1l-er

mars, telegraphi6 de Paris, qui:
annonce que la conf6rence a arretg le trace de la
nouvelle frontiere roumaine
de la mer Noire au Danube
(donc on nous pred quelaue

„chose en Dobrogea)

et la commission des affaires

roumaines
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o soluţie de transacţiune care ar înapo
ia

Un-

gariei regiunea Banatului vecină cu Sege
dinul şi ar:
alipi de Serbia cea mai mare parte din
'Torontal.

Imposibil de seris ceva privitor la
aceasta în Jurnale. Censura tae tot. Trebue ca;
veştile să fie înt'adevăr rele...
— Schimbând de poziţie, gazetele
franceze Vor să sefacă orice spre a menţine pe Sche
idemann la, putere.
EI a declarat că se retrage având
în vedere tot ce li se
impune.

E grozavă temere ca, retragerea lui
să nu

deslănţuiască bolşevismul. Insuşi Pich
on face o declaraţie
iai amicală Germaniei. Din toate
părţile Francezii îşi
arată

grija de protecţia acordată Germanie
i de StateleUnite.
21 Febr./6 Martie, — Corteanu, Brăn
işteanu afirmă.
că bolşevismul a, şi pătruns
în regimentele franceze tri:
mise în Ucraina. Un regiment
algerian şi-a fi măcelărit ofiţeriişi ar

fi trecut la bolşevici. Un altul
ar fi resă înainteze. Ei cred că Franc
ezii vori Îi retraşi
din Rusia din lipsă de volun
fuzat

siuni asupra

lui Brătianu

recommandera

une

solution

la Hongrie la region

tari şi că se vor face prespre a-i smulge 20 divizii

transactionnelle

du Banaţ

voisine

qui

rendrait

de Szegedin

a

et rattacherait ă la Serbie lă maj
eure partie du Torontal,

Impossible d'serire quoi
que ce soită ce sujet dans
les
journauz. La censure coup
e
tout. Il faut que les nouv
elles
soient râellement mauvaises,..
.
'Tirant

tout.

pour

de bord, les journaux

maintenir

se retirer vu les exacti
ons

" fveuse

francais

Seheidemann

au

veulenţ

pouvoir.

qu'on impose,

On

qu'on fasse

Il a dâclar&

a une peure

afMr, Pichon, lui-mâme,. fait une
dâclaration plus amical
e â PAllemagne. — De toutes part
s les Francais marquent
leur alarme
de la protection qua les
Etats-Unis aecordent ă
VA)lemagne.

que sa retraite na dâclanche

le bolehevisme,

21 fâvrier (6 mars), — Cor
teanu, Branisteanu affirm
ent
que le bolchevisme a d6jă
envahi les regiments francais
envoy6s en Ueraine.
Un r6gimenţ alg6rien aura
it massacră
ses officiers et passt aux
bplch&viks. Un amtre aura
it refusâde marcher. Ils eroient
qw'on va retirer les Franca
is
de
Russie faute aussi d'enr6
lements volontiers et qu'o
n va pres--
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nebunie îi amuţeste pe

trupele franceze

se dedau

la

adevărate fapte de apaşi. In plină stradă
oamenii sunt Jefuiţi.

Şcoala Clemenţei, cartierul ordonanţ
elor, e un cuibar de hoţi. Un soldat român a
fost ucis fiindcă sărise
în ajutorul unui vânzător ambulant
atacat de Francezi.

Până şi Nicu Buteulescu dă mărturie
împotriva, lor.
22 Febr./1 Martie. — «Viitorul»
publică concluziile
plenipotenţiarilor români la conferin
ţa de pace. Se

spune

în mod

form

al că, guvernul şi Regele au
căutaţ
să facă pace îndată ce Ruşii au
părăsit frontul şi că
Yeprezentanţii Antantei, înştiinţaţ
i din primul moment,
au recunoscut că acţiunea militară
a, României nu mai
putea cont

inua ! $; cu toate acestea mie
nu mi se întinde mâna pentru că am semmat
pacea ! Ce comedie desgustăioare au jucat Francezii
cu prilejul acesta!

Cum trebue ca convenţia dela 4 Augu
st 1916 a lui Brătianu să cadă, cuvintele lui Mari
ncoviei, complectate cu

ÎN

a

ser

sur

Brat

iano: pour lui arracher
20 division, roumaines
pour Russie, Cette folie atite
rre tous,
A Bucarest, les troupes fran
caises se livrent ă de vâri
tables actes d'apache. En
pleine rue ils accostent
et depouillente es gens, L'Ecole de Clem
enţa, quartier des ordonnances,
est un repaire.
Un soldat roumaim a âtâ
tu6 paree qu'il sa
portait au secours d'un mareha
nd des quatre saisons attaqu&
par des Francais,

“contre

eux.!

Jusqwă

Nicu

Buteuleseu

qui

temoigne

22 tâvrier (7 mars). — Le
<Viitorul» publie les conelusions postes par les plenipot
entiaireg Toumains devant
la
conf6rence de la Paix. I] y
est dit formellement que le
gouvernement et le Roi ont
cherchâ ă faire la paix des
que les
Russes ont, abandonn€ le fron
t, et que les xepresentants
de
!Entente, avertis des la prem
iere heure, onţ reconnu, que
Taction militaire de la Rouman
ie ne pouvait plus continuer!

Et cest â moi gwon ne peut
donner la main parae que
fai
signe la paix! Quelle dego
iitante comedie ont joue
les Fran.
câise ă cette ocasion!

Comme
fiano

tombe,

il fauţ que le convention du,
4 aoiit 1916 de Bra.
les
paroles

de

Marinkovici.

jointes

aux

lignes
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xândurile de mai sus, explică de ce Fasciotti, de SaintAulaire şi Barclay trebue să plece. Ei sunt desavuaţi...

— Gr. Carp a fost la Sibiu. Miniştrii de acolo i-au

spus că au refuzat orice concurs bănese

al Băncei

mâneşti şi al Băncei Naţionale: nu vor capital
Ministrul

industriei

şi comerţului

Ro-

liberal !

Bontescu

i-a

spus că la alegeri, cu cei 230 deputaţi ai lor şi
câţiva
Basarabeni, sperau să pue la loc pe Brătianu
şi să al-

cătuiască cu personalităţile de seamă (nu
cu partidele)
Sruparea necesară
spre a pune
ordine
şi a da ţării
o administraţie independentă, după modelul
celei aus-

triace.

— Valuta noastră. Francul = 2,48, Pentru
Elveţia
12 bani mai mult. Ceku] asupra Parisulu
i, de negăsii;

24 Febr./9 Martie. — Comunicatul de azi diminea
ţa
e teribil: «In Basarabia trupele noastre
conlucrând la

est de Nistru cu cele franceze, au
distrus bolşevicii din

regiunea

Majaki-lasea.

ci-dessus,

expl

După

cererea aliaţilor,

trupele
noastre înaintează la est de Nistru
şi vor ocupa Tiraspolul şi Radzelnaia (nodul de comunic
are cu Odessa) ».
iquenţ pourquoi Fasciotti,
de St.-Aulaira et
Barclay doivent s'en aller, On
les dâsavoue..
Gregoire Carp a âtâ â Sibiu. Les
ministres lă-bas lui ont
dit aw'ils ont refus6 tout conc
ours financier de la Banca
Românească et de la Banca Nati
onală: pas de capital libâral. Le minis
lui

a

dit

tre da Vindustrie
qwaux 6lections, avec

ques Bessarabiens

et du
leurs

commerece, Bontescu.
230 dâputâs et que]-

ils espâraient mettre ă la raison
les Bra-

tiano et former avec les perso
nnalitâs
“iis) le gouvernemenţ n6cessaire
pour

donner

au

modele

de

Notre

pays

une

administration

Padministration

valuta. Le

plus. Cheque

en vue
metire

(pas les parde L'ordre et

indâpendante

sur

le

12 bani

de

autrichienne,

frane—248.

Paris, introuvable,

Pour

la Suisse

"24 fâvrier (9 mars); — Le communiq
u€ de ce matin est
terrible: «In Basarabia, trupele noast
re conlucrând la Est
de Nistru cu cele franceze, au distr
us bolşevicii din regiunea Majaki-Ias
înaintează

zelnia

ca.
După cererea
la Est de Nistru şi vo

(moeud

de

communication

aliaților, trupele
ocupa Tiraspolul

avant

Odessa)».

noastre
şi Rad-

—

Ainsi
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— Aşa dar intrăm întraceastă aventură nebună t
— Ce aliaţi, când Francezii toţi spun că Americanii
ne părăsesc ?
|
— Alaltăeri (Vineri) Regina a vizitat pe Clemenceau la ministerul de război ; a fost primită de genera-

lul Mordaeq,

şeful cabinetului militar. Foarte

demoera-

tică atitudine şi mai democratie felul de a primi pe Suverană. Regina, «a conferit» o jumătate de oră cu Cle-.

menceau,

zice

telegrama.

M.

S.

vrea

cu

siguranţă

să

depuse

în

„cucerească, De altfel, mulţimea se arată cu mare simpatie pentru Regina.
25 Febr./10 Martie, — Situaţia financiară e
groaznică,

Ministerul

a început

să ridice sumele

bănei asupra împrumutului. Sau şi cheltuit 150 milioa
ne
din împrumut, care merge foarte prost; el n'a ajuns la.
200 milioane şi se sperau 2 miliarde,
”
Mişu Pherekyde a spus lui Dinu Brăţianu (Dr.)
:
«Suntem pe marginea prăpastiei» !
|
Situaţia, internă şi externă, e atât de rea,
încât de:

misia cabinetului e aproape sigură. Nu i
se mai dă nici
trei săptămâni. Ministrul Kiriacescu: socoteșt
e criza si-

nous entrons dans cette folle &quipâe!
Quels alli6s, puisque.
tous les Francais disent: les Amâricains
nous lâchent?
— Avant hier (vendredi) la Reine a
6t6 rendre visite ă

Clemenceau au ministâre
le gântral Mordacqg, chef

de la guerre; elle a 6tâ regue par:
du cabinet militaire, Tres d&mo-

cratique cette dâ&marche et plus d&moc
ratique la facon de:
recevoir la Souveraine. La Reine
«a confere
une demi" heure» avec Clemenceau, — ditle
4legramme. S. M. veut
d6cid

ement

conqusrir,

D'ailleurs, la foule

est

trâs srmpa-.
thique ă la Reine,
,
25 tâvrier (10 mars). — La situation
financiere est affreuse. Le ministăre lăve d6jă les somm
es dâpostes dans les
banques sur lemprunt, II Y a d6jă 150
millions de dâpenses.
sur Vemprunt qui va tr&s mal; il n'a
pas encore atteint 500
millions et on espâraiţ presque 2
milliards. Michel Phâr6kyde a dit ă Dinu Bratiano: «Nous
sommes sur le bord du
zouftre»!

La situation est si mauvaise,
intârieure et exterieure,.
que la demission du cabineţ est presq
ue certaine. On ne lui
donne pas trois semaines, Le minis
tre Kiriacescu ţient la
e
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gură. Prezan ar formaun cabinet; milita: Dealtfel: spi-

ritul țăranilor e cu atât mai rău cu: cât
cei mai mulţi
rau nici vite, nici sămânţa pentru... lucrul.
câmpului.

'Toată vina acestei stări de: spirit e 'aruncată; pe--A
ve-

rescu. Dealtfel Dinu: Brătianu: a aflat că gene
ralul.
Vă.
leanu, în uniformă,

sfătueşte pe ţărani să nu, alcătuiască

«Obştii» şi să-şi delimiteze chiar ei ce le: convine!:.
...
- — In Ucraina merge prost. Două batalioane
române

au cedat şi. divizia, 30 franceză a părăsit
azi Bucureştii.

Un medie maior a spus lui Dinu Brătianu că
oamenii se
lasă greu; că deşi bine plătiţi, a trebuit.să
li se făgăduiască că vor sta întrun: oraş mare; că nu
va fi război, ete,

"Acum

se înţelege şi mai bine comunicatul de eri..,

_uu. — Franceiau.
zii
, . contra guvernului.
poziţie
D-l de
Flers, — probabil după o noapte de
bacarat, — a trimiş

lui Pherekyde un raport

destinat guvernului

său, şi gu-

Yernului său o scrisoare destinată lui
Pherekyde, care a
spus aceasta; lui DinInu.
acel raport el atacă cât poate
pe Brătianu şi guvernul, adversari ai
planurilor econo-

mice franceze în. prezent şi viitor. Phere
kyde

a copiat

crise pour sfire. C'est Prezan qui forme
rait un cabineţ militaire, D'ailleurs, Pespriţ des paysans est
d'autanţ plus mau"vais que la pulpart n'ont ui bestiaux
ni. semences por tra
vaille
r

aux

champsOn:
.

rejette: sur Averescu.'toute

la; res:
ponsabilit& de -cet tat: d'esprit, Dailleurs
Dr, Dinu Brătiana
a appris: lui-mâme qye le gânâral Văleanu:
en uniforrie conseille aux paysans de ne. plus „constituer:
d'«Obşte» et de. se
d6limiter eux-mâmes
ee qui! leur convienti:....
:....,
En Ukraine, ca 'va mal, “Deux: bataillons
roumaing ont

ced€

et la 30-e

-xest.

division: francâise

Le mâdecin-major:-a

diţ

ă

a duittă

âujourd'hui

Dinu: que

les

Buca-

hommes:se

font: tirer Voreille; que 'malgr& une haute paie;
il 'a'fallu

leur

promettre

qu'on

ne ferait

: On

comprend

qu'ils

allaient

râsider

encore: mieuz

dânş

une

grande.

le: communiqu€

d'hier..,

pas la guerre, ete,

ville,
:

"Les Francais prennenţ position contre le 'goiv
ernement,
“Mr, de Flers — probablement :aprăs une nuit
de bâccarat —
a

envoy6

ă

Ph6r6kyde

un

rapport

destin: ă 'son

gouverrie-

„ment et ă “son: gouvernement une: lettre destinsa
â Phâr6kyde, —.qui Va dit ă Dinu, Dans ce rapportil:
attaquei tant
qu'il

'plaus

p&ut

Bratiano

et.

son

6conomiques francais

'gouvertiement,

adversaires

:des

dans-le prâsenţ et dans l'âvenir
17%
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acest raport şi l-a trimes lui Brătianu, Zdravănă gafă!
De atunei, de Flers nu ştie cum să se mai ploconească
în faţa, lui Pherekyde.
— Alexis Catargi serie că ne prezintăm cât
mai

prost la conferinţă şi că ni se acordă minim
um de atenţiune. Se pare că cu Antonescu chiar Brăti
anu e în qi-

vergenţă şi că va fi înlocuit la Paris cu Diama
ndy. Ale-

„Xis Catargi spune că am fost foarte Puțin
pregătiţi.

21 Februarie (12 Martie), — Teri seară
la Cotroceni,

spre a scăpa, de curioşi, consiliu sub președ
inția Regelui.

Azi dimineaţă Văitoianu a plecat la Paris.

Unii cred

că e pregătirea unui guvern militar,
căci se dă ca sigur

că Brătianu se retrage îndată ce pierderea,
'Torontalului

va fi isprăvită. Alţii cred
nent, în afară de expediţia
tra, Rusiei, în care vor să
Toţi sunt de acord ca

că războiul cu Ungaria e imicontra, bolşevicilor, adică conne facă să intrăm.
să vadă situaţia foarte gravă.

De altă parte, D-na Mavrodi, care
nu trebuia să însoţească pe Regina, a plecat fără veste
la Paris.
— Cu mirare adâncă citesc în «Izbâ
nda» rezumatul
“Phârekyde a copi le rapport
et l'a envoyâ â Bratiano. Pour
une gafie, elle est de taille,
Depuis, de Flers ne sait â
quelles courbettes se livrer deva
nţ Phârâkyde.
Alexis Catargi, terit que nous
faifons figure «piztrissime» ă la confârenoe eţ qu'o
n a pour. nous le minimum
'd'gard possible. I] paraît
que avec Antonesen mâme
Bra.
tiano est en divergence e que
Diamandy va le remplacer ă
Paris, Alexis affirme qutil y a
eu Je minimum de pr&paration!
21 fevrier (12 mars). — Hier
goir il Ya eu ă Cotroceni,
pour dâpister les curieux, conse
il sous la residence du Roi,
Ce matin le gânâra] Vaitoianu
est parti pour Paris. Les uns
-pensent que c'est
taire,

car

on

tienţ

la, preparation ă un gouverne
ment milipour certain que Bratiano
se retire sitât

que ]a perte du Torontal sera
tranchâe. D'autres croienţ que
cest l'imminence de la guerre
avec la Hongrie, sans compter
lexpedition contra les bolchevi
ks,
Cest-â-dire
contre la
„Russie, dans laguelle on veut
nous entraîner,
On s'accorde â considerer la
situation comme tres grave.
De son cât6, M-me Mavrodi,
qui ne devaiţ pas aceompagner

la Reine,

C'est avec

est subitement

stupeur

qu'on

partie aussi

pour

lit dans Y'«Izbanday

Paris,

le rEsums
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înterviewurilor pe cari Regina, le-a
acordat ziarelor «Le
Pari

Petit
spus:

1)

sien», «I”Oeuvre» şi «Intrans
igeant».. Ea a
Că singură ea şi Berthelot nu
sau îndoit .de

victoria finală.

(Regele şi Brătianu

staud

bine faţă de.
aliaţi!); 2) «Unde era să, mergem
? Regele îmi zicea: cum
să vă duc în Rusia, pe tine şi copii
i, ca, să fiţi omorâţi»
3) A venit în Franţa, fiindcă
sa observat în România
că oamenii politici nu ştiau să.
vorbească, Franţei.
ȘI
Cum Sa lăsat să treacă, toate aces
tea? Şi pentru ne,
vorbeşte

astfel o Regină, Doamne !
i
— Radiogramele, chiar cele din
Lyon dau impresia;
lămurită că

Statele-Unite se opun la o prea
mare mieşorare a Germaniei. Nu: trebue, spun
ei să se refacă cele
făcute în 1803 şi ceeace a adus lupt
a dela Leipzig în 1813,
1/14 Martie.—Censura,, a tăiat
fără cruțare tot ceeace,
în două rânduri, încereasem să Spun
în gazete cu pri-

vire la, interviewurile Reginei. E opri
t să se reproducă.

textul lor. Interviewurile au trebuit,
să facă mult

Tău.

2/15 Martie. — Ziarele liberale fac un apel
desperat
la unire. Doamne, ce rău trebue să mear
gă lucrurile! .,
des interviews

que la Reine a aceordâs au «Petit Paris
ien»,
ă PeOeuvre» et ă PeIntransigeanty.
Elle leur a dit: 1) que
seuls E]l6 et Berthelot n'avaienţ
pas doutt 'de la vietoire
finale,
(Le Roi et Bratiano

sont en bonne

posture devant

les
Comment vous
emmener en 'Russie, toi 'et les
enfants, poun que vous soyez
tus?» 3) Elle est venue en Fran
ce puisqw'on sest apercu en
Roum

alli&s !). 2)

«Oua allere

Le

Roi

me

disait:

anie que les hommes politiques :ne
savaient pas parler
ă la Franee. Comment a-t-on laiss€
passer tout ca? Et pourquoi une Reine parle-t-elle ainsi, bon;
Dieu?
Les radios, mâme celui de Lyon,
donnent Timpression
nette

que les Etats-Unis s'opposent
au irop grand amoindrissement de PAllemagne. Il ne
fauţ pas, disent-ils, wefaire
ce

qu'on a fait en 1803 et ce qui a amenă le
Leipzig de 1813,
1/14 mars,

— La censure a impitoyablemenţ
coupâ tout
ce qu'ă deux reprises nous avons
essay6 de dire dans les
jourmauz au sujet, des interviews
de la Reine, Il est interdit

den

reproduire le texte. Ils onţ dâ faire un
bon sang...
2/15 mars, — Les
journaux
libâraux
font un appel
dâsespâr€ â Punion. Dieu, que ca doit
aller mal! La «Româ.
nia» — le col, Rădulescu du Grand Quart
ier lui: porte regu-
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—— «România»

minişiri

aliaţi

pretinde că Vopicka

şi că, punându-le

sub

a convoeaţ pe-

ochi

documenteledovedind pregătirile Ungurilor, corp
ul diplomatie aliat,
a trimis o notă lui Berthelot, lui Fran
chet d'Esperay

şi Conferinţei

noi în Ungaria.

la Paris.

Sar

cere

mână

liberă

pentru.

|

Acelaş jurnal vorbeşte de consulta
ţia pe care Re
gele ar cere-o chiar de săptămâna
viitoare oamenilor politici în vederea unei desarmări
între partide şi în acelaş timp

pretinde că aceasta vrea să zică un
guvern al

tutulor,

— Se confirmă că generalul Berthelo
t a plecat grab-.
nic la Paris. EI cere cu insistenţă trup
e. B. Catargi ştieaceasta dela informatorul său obişnuit
. (Călătoria e a-.
mânată, dar foarte apropiată.)
—

Se asigură că Petliura a trecut
cu toţi ai săi de-

partea. bolşevicilor

mâire

n

şi că din

RI

partea, aceia pericolul

e

-! 2/15" Manitie!'1 Se vorbeşte mere
gară de :400.000 vameni “colicentrată u de o armată un-contra noastră. Agresiunile -Mag
hiarilor

e

EA cf4
E

în

A

ă

i

a

se înmulţese.. De
Da cf

:

Pi
i
ta

e

altă parte

ma-

pia

e

a

tza)>

“des: informations — prâtend!'
qhs Wopicka ia con-.
Yoqu6;les: ministres “alliâs set
:qae: leur. âyanti mis 'Sous. les
Yeux des: documents :prouvant. les
piâparatifs 'as. Hongrois,
le corps: diplomatique. all; a:
entoyt une:note â 'Berthalot,
&
Franeheţ: d'ESperay et. ă la Cowif
ârenee: ă» Paris; On :demân:
derai

t main libre pour nous:en Hong
rie,

: [n
t
- 2. Le: rthâme journal- parle - dă
consultations-qhe.le Râi de:
manderait dâs la:seniaine! pioc
haire- aux: hommes'politidues:
en vue. d'un! dâsarmement entre:
les partis et:prâtend qus :cela
Youlait dire: un; gouvernement deto
ug.i..
si
„2 1 'se-'canfizine - que. le':gnâral
: Berthelot iest parti . d'uwgănce. pour. :Paris: I] demande
avec. insistanes. des troupes;.
;: Catargi le sait par. son: info
rmateur habituei. (Voyage
diff6r€. mais: trâs proehain : 6/19
mars). ---E
:
::: :On assure gug Petliura -a
'pass6' avec tout son .monda dr
cât6.des bolehev:ks st:quside
ca .câtâ ir y a: menăces .graves.
+: On parle couramrheiit d'une
armâe bongroise de: 400 000:
eoncentr6a
contre

nds

I6s

agressions des-Magy

ares se multiplient. D'antre: part les 'mentes
'sâparatistes en Bdssarabie-

Y
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moperile separatiste din Bas
arabia ies la iveală. Situajiunea e foarte rea.
— O nouă scrisoare dela
Lexi Catargi: România,
e cea
din urmă

în ordinea de simpatie la
conferinţă, Italia penultima. Gelos de Ven
izelos care e favoritul, Bră
Hanu Sa învoit cu Italia
ca să reînvie o afacere Epi
r-Albania ; a adus chiar cinc
i Români din Bitolia.
Aceasta a pus pe toți con
tra noastră. Atunci sa
aruncat în braţele Franţei,
făgăduindu-i monopolul afaicerilor; «pe din dou

ă cu partidul liberal», îns
inuează Catargi. Americanii ne-au
întors spatele, mai ales cân
d au
fost puşi în contact cu Dan
ielopol, a cărui nepricepe
re
i-a făcut să râdă. Englezii
au comunica frumos că nu
mai sunt bani pentru el,
Brătianu, pierzând capul,
a
iscos tratatul său şi a trimis
pe Mişu să declare lui Balfour că Englitera nu put
ea să nu-şi onoreze iscăli
tura;
14 care, tăios, Baltour i-a
răspuns că era, singur
jude“cător de ceeace

priveşte - onoarea Imperiulu
i britanic.
“Nesfârşita îngâmfare a lui
Brătianu, desamăgită şi umiTită, îl face să calce strâmb
.
„Printre greşelile arătate
mai este şi alegerea lui
se font jour. La sit

uation est tres mauvaise.
Une
nouvelle
Jettre de Lexi (Catargi) : La
Roumanie est la dernitre dan
lordre des sympathie
s

s de la, confârence; Italie
Tavant-derni€re. Jaloux de Venizelos
qui est le favori, Bratiano
a 1i6
Parti avec LlItalie poun xes
susciter une affaire d'Epir
e-Al-

«de compte-ă-demi avec
le parti libâral», insinue
Lexi. Les
Americains onţ tourn€ le
dos surtout quand on les
a mis
en rapport avee Daniel
opolu donț Pincompâtene
e les a fait
xire. Les Anglais ont tra
nquillemenţ communiqu
qu'il n'y
avait plus d'argent pour
luă. Bratiano, affol6,
a sorti son
vait6 et envoys Mişu dâel
arer â Balfour que I'Anglet
erre
ne pouvait pas ne pas
faire honnzur ă sa sign
ature; sur
"quoi, aigrement, Balfour
lui a tipost€ qu'il 6taiţ seul
juge
„de ce qui regardait Pho
nneur de YEmpire britanni
que. L'imorgueil de Bratiano, degu
et mortifi€, lui fait fair
e
sortes de faux pas.
|
Parmi les

mense
4outes

gaffes signaltes,

il y a eu aussi le choix

de
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Mişu, care a luat ca şef de cabinet pe tânărul Stoicescu,
«considerat de Francezi ca un spion german». ] s'a răs=
puns printa”o descindere polițienească, a, doua zi, la Hotel Ritz, unde locueşte Stoicescu! Foarte îmbucurător!..;
3/16 Martie, — Foarte
semnificativ un pasagiiu
din buletinul Radio: Spalato a fost predat,
Italie:

nilor de Englezi, şi Americanii au părăsit Fiume, iar

consulul

spaniol,

însărcinat

cu afacerile

americane,—

după Radio—a înștiințat pe supuşii Statelor-Unite să.

fie gata de plecare: «America vrea să rămâe neutră
în

apropiatul conflict, italo-jugoslav».
—

Vizită lui Oristeseu. Generalul, când Pam pără=

Si a ţinut să mă însoțească, cu capul gol, până la tră-

sura mea

în stradă.

Campania

Situaţia i se pare foarte neagră.

noastră în Ucraina e o nebunie

furioasă.

Navem cu ce, şi mai ales nici-un interes s'o facem:
mereu ciocnirea noastră vecinică cu Rusia! Două
detaşamente franceze au refuzat, la Tiraspol. să meargă
con-

tra bolşevicilor; ele au lovit —

ofiţerii supraviețuitori,

au omorât sau rănit pe:

Aceasta, e începutul şi iată-ne
£

Mişu, qui a pris comme chef de cabinet le
jeune Stoicescur
(fils du docteur) «considârâ par les Franca
is comme
uni
espion boche». — I] lui fut repliqu€, le lendem
ain, par une:
a
descente de police â Phâtel Ritz ou demeu
ră Stoicescu !.
C'est

tout ă

fait râluisant,

|

3/16 mars. — râs significatif un passage du
bulletin
Radio : Spalato a 6t6 livrs aux Italiens
par les Anglais, et
les

Am$ricains

ont

abandonn6

Fiume.

Et

neutre

dans

le

consul

espagnol, charg6 des intârâts amâricains, aura
it
— au dire du Ra-.
dio — averti les sujets des Etats-Unis
d'âtre prâts pour le

depart:

«L/Amârique

veut

âtre

flit italien-sud-slave),.
Visite chez Christescu, Le gânâral a
pagner nu-tâte jusqu'ă ma voiture, dans
Pai quitte, La situation lui paraît tr&s
pagne en Ukraine est une folie furieuse,

avec

quoi

la faire

et surtout

aucun

le

proche

con:

tenu 4 m'accomla rue, quand je:
noire. Notre camNous n'avons pas

intârât : toujours

notre.
choe 6ternel avec la Russie! Deux
dâtachements francais:
ont refus6, ă "Tiraspol, de marcher
sus aux bolehâviks; ils:

ont ross6, — tu6 ou bless6 — leurs

C'est

le commencement

et

nous

voilă

officiers

engages!

survivants.
ÎI

paraît.

|
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Francezii ne cer 270.000

oameni: E o ruină, şi militară Şi
economică, şi ne lipsese
toate, coprinzând şi muniţiile. Nu
e adevărat, că Ungurii

au 400.000, ci cel mult 140.000 oameni,
Având în vedere

nevoile

interne,

tot

ce armata noastră poate face e
să
le ţinem piept. Boala, rusească nu
poate fi vindecată eu
o invazie. Tot ce trebue făcut e să se
ridice un zăgaz şi
să se lase

revoluţia să-şi facă evoluţia, comp
lectă. Ohris-!
tescu a văzut pe Rege şi i-a cerut
o anchetă: pentru fap-

tul că i s'a luat comanda. Brătianu
i-a spus că ştie sigur
că, Chri

stescu făgăduise lui Carp că are să fig mini

strul
lui de război; deci antidinastie, ete.
Cum aceste lucruri
sunt; false
, vrea să, se facă lumină,
|
a
„4/47 Martie. — Radio Lyon e destul de
obraznic faţă

de Lloyd George, acuzat de ignoranț
ă totală a geografiei. Censura, lasă să treacă,
— La masă, d-rul Slătineanu şi gene
ralul Burileanu. În tot timpul convorbirei câte
va precizări cari aruncă o lumină, retrospectivă, foarte
instruetivă.
|
„
Francezi

i comptau

i

atât de puţin pe succes chiar

qud maintenant les Francais
nous demandenţ 210.000 hommes, C'est une ruine, et mili
taire et 6conomique et nous
manguons de tout, y compris
de munitions, Il est faux
que
les Hongrois aient 400.000 homm
es.
'Touţ au plus
140.000.
ne

peut

tre

gucrie

par Tinvasion. Une digue,
c'est tout ce
qu'il faut 6lever, et laisser
la r&volution faire son 6volu
tion: complete. — Christescu
a vu le Roi et lui a demand
une enquâte: lorsqu'o
n

tiano lui a diţ que

de

Va Drive de commandemenţ
,
Bra.
bonne source îi] savait que
Christescu

avait promis ă Carp d'âtre
son ministre de la, guerre ;
done,
antidynasticisma, ete. Comme
c'est faux, archi-faux, il veut
que lumiere se fasse,

|
4/17 mars. — Le radio Lyon
est d'une Jolie impertinence
poux Lloyd George, accu
sâ d'ignorance totale
de Ja gâographie. La censure
le laisse passer...,

A

Dans

lumiere
taient

dâjeuner,

la

de Dr.

conversation

retrospective
si peu

sur

le

Slătineanu

quelgues

tres
succes

et le genera]

preeisions

instructive,
en

juillet

Les
1918

qui

Burileanu,
jettent

Francais
encore,

une

compque

le

364
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în Iulie 1918 încât Creditul Lyonez trecea : în: comipt;

clienţilor
săi cheltueli de transport în. August

afară

din

Parisa valorilor, prin decizia guveriului... Deci, în Au:

gust se 'mutau; . --.
IEI
re
„Cât despre întoarcerea atât. de repede:a norocului :
comandele pentru iuţirea - fabricărei tankurilor,. care
trebuia să ajungă la o sută pe zi după 1 Februarie. 1919,

şi mărturisirea,

d-lui Reverchon

că trupele

sunt puţin

acoperite fiind-că se credea că vor ierna la Salonic.

"Tot retrospeetiv. Colonelul R. Rosetti era, în conva-

lescenţăla Slătineanu, când
s'a publicat raportul

lui
Polivanof. Ministrul afirmă că Românii, spre a avea
comanda, nu ceruseră decât 50.000 oameni Rusiei pentru Dobrogea. Slătineanu

a întrebat pe Rosetti cum pu-

tuse Statul-Major să tacă această nebunie ? Şi
Rosetti

i-a răspuns : «Te asigur — fiindcă eu am făoiit acest;
ra-

port — că cerusem 230.000 oameni. Cine a cedat în

sferele înalte? Nu ştiu şi, dacă aşi şti, maşi spune
-o. |
„Reamintire: - laE 14 August 1916 Regele mi-a spus
privitor la aceasta : 6 tot ce am cerut!—și am rămas
îmCredit

Lyonnais

transport

en

acât

passe
. en compte
de valeurs.

hoxs

ă ses
Paris,

clients
par

frais

de

arrât6

du gouvernement en: date de... Done, en -avât
on d&menageaiț.—
Qiuiand au reţour si brusque de fortuna:
les commandes d'activer le. fortificațion. des tanks .et de.
la portar â cent pâr
jour ă partir: du 1-er fâvrier 1919 —
et-Paveu
du Doeteur
Reverchon que 'les troupes sont peu. conve
rtes
parce qu'on
pense qw'elles passerâienţ.
leur hiver. â Salonique.
“Toujours retrospeetivement, Rodolphe
Rosetti €tait en
convalescence ches Slătineanu quand
on a publi le rapport de Polivanof, Le ministre affirmant
que pour avoir
le .comm
50.000

anderment, les Roumains n'avaient
demand
que
hommes ă la Russie pour la Dobro
gea, le Doeteur a

demands ă Rosetti comment
mettre. cette folie? Et Rosatti
—

paree

que

c'est

moi

qui

ai

lEtat-Major
lui râ&pondit:

faiț le YAapport,

avait pu eo«Je Patfirme,

— que nous
avons demande '230.000 hommes
; qui a câds, dans les hautes sphăres? Je ne le sâis et, si
je la savais, e ne le dirais
pas». — Rappel: l& 14 aoâţ 1916, le Roi
m'a dit, ă ce sujet :
«est tout ce que nous avon dema
nd!» et j'ai 6t6 atterz6

-
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petrit 'de acest răspuns. De ase
menea mai

de mult, ecou
al convenției dela 4 August cu Rusi
a, sa vorbiţ de-Brătianu' zicând lui Poklevski : Ca
să vă arăt cât sunt de

binevoior, mă voi mulţumi
îi oferiţi !

cu cei 50.000 oameni pe cari

5/18 Martie, — Convocat la ora 11
comitetul consultativ. De taţă Th. Rosetti, Arion,
Mitilineu, Dobrescu,
Gr. Cantacuzino, Garoflid, Mehe
dinţi, Hârjeu. B. Catargi, Corteanu. Lipsă Săulescu,
N. Ghika şi Paul Greceanu, boln
av.

„Am

pus chestiunea: Cum trebue să eşim
odată din
haosul constituţional în care ne
găsim

scurt controversele care se vor
ivi, nu
în cazul unei consultări, să se
propue o
stabilită între şefii de partide
de acord
fie supusă la ratificarea unui
plebiscit,

şi spre a tăia

va trebui oare,
nouă Constituţie
cu Regele şi să
Camerile de ales

ne având decât să intre în activita
tea legislativă obiei-

nuită ?

Cantacuzino aprobă fără rezerve,
Arion, după cum
admisese dispariţia partidelor, decl
ară că nu mai e Qonde cette r&ponse. De mâ6me, dans
le temps, &cho de la, convention du 4 aoât avec la Russ
ie; on a parl de Bratiano,

vous offrez!
5/18 mars, — Convoquâ 11 h.
le comit6 consultatif, Prâsents Th. Rosetti, Arion, Mitilineu,
Dobrescu, Gr, Cantaeuzâne, Garoflid, Mehedinţi,
Herjeu, B. Catargi, Corteanu.
Absents Seulescu, N. Ghika
en Moldavie e Pau] Greceanu,

malade.

J'ai post la question: Comme

il faut sortir

un jour du
chaos constitutionnel dans
lequel on se trouve et pour
couper: court aux controverses
â Venir, ne faudrat-i] pas,
en
caz
de consultation, proposer
-une nouvelle Constitution,

arrâtâe

entre

les

chefs

de

partis

d'accorăd

aveo le Roi, et
ia soumettre ă la ratification
d'un plebiscite, les Chambres
ă 6lire n'ayanţ plus qu'ă
entrer dans activitâ legislative
ordinaire? Cantacuzâne
approuve
sans
râserves. Arion de
srâme qu'il avaiţ admis
la disparition
des
partis,
d6clare quiil

n'y a plus de Constitution
eţ que par le fait seul
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că deci faptul sigur
că va fi o Adunare
cu deputaţi din toate țările anexate, aceast
ă,
va avea puterea, să facă o nouă, Constituţie.
examen apoi al gesturilor presupuse ale lui

Take, Averescu, până la, cei mai mici, Mehedinţi
e de
părerea mea. De asemenea Hârjeu şi Corteanu: In
rezumat, asentiment final.
A doua chestiune, care întruneşte mai repede sutragiile: să, ne declarăm prin presă, contra, ori-că
rei expe-

diţii în Rusia,
_— Guvernul, ale cărui gazete strigau în ajutor
şi
vorbiseră de guvern naţional, dă un comunicat:
nu este:
criză şi vorba, despre un guvern naţional nu e adevărată.

6/19 Martie, — :B. Catargi, prin informatorul

ştie că Berthelot n'a plecat, dar că cere ajuto
are;

său,
el a

explicat lui Zizi Cantacuzino că oamenii «nu mai
vor:
campanie în Orient şi că nu mai pot fi scoşi dela, vetrel
e.

lor». Atunci, noi trebue să, cioenim, ca
să bea alţii! Se
vorbeşte da 270.000 oameni cari ni se cer
! Nu-mi vine
să cred:

auil y aura une Assemblee nationale avec
dâputâs de tous:
les pays annexâs, cette Assemblâe aura le
pouvoir de faire.

une nouvelle Constitution, — Long

dosage ensuite des

gestes supposâs de Take, de Averescu, jusqu'
aux manifestafions de Pascal 'Toncescu qui y passent.
— Mehedinţi est
de mon awis.
Idem Herjeu et Corteanu, — En resums
:
assentiment final.
,

Seconde question, qui rallie plus rapid
ement les suffra-.
ges: se dâclarer dans la presse contre
toute expâdition
en
Russie.
Le gouvernement, dont les journaux avaien
ţ poussâ les
cris de dâtresse et reparl6 de gouverneme
nt; national, donne"

un communiqu€: îl n'y pas de crise et le bruit
de constitution

d'un gouvernemenţ national] est faux,
6/19 mars, — B, Catargi, par son

informateur,

sait

que.
Berthelot n'est pas parti, mais qu'il demande
des secours; il
a expliqu6 â-Zizi Cantacuzâne que les homme
s «ne veulent.

plus

de campagne

en

Orient,

eti qu'on

ne peut plus les sortir:

de leurs fovers». Alors “est nous qui
devons trinquer! On
parle de 270.000 hommes qu'on rious demanderai
t! J'ai peine:

ă Y eroire,

i

7
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— Intâlniţ eri la q. Pleniceanu
pe Dr. Madge, fostul
mamoş al Reginei. A moştenit
mult şi acum face politică. Alex. Catargi Pa recoma
ndaţ cu căldură şi Barbu,
care a vorbit cu el, îl crede
foarte bine în cercurile
diriguitoare. Străinătatea cere
stabilitate în România,
deci un guvern naţional, şi num
ai atunci vom avea bani;
Catargi nu crede că se gândes
c şi la partidul nostru
pentru acel guvern. Fi vizează
pe Take Ionescu. Il cred
om de Stat, dar e eclipsat de
Venizelos, Wilson şi-a reînoit puterile

şi soseşte cu hotărîrea să-şi impue
soluţiile

sale şi să termine repede cu
pacea.

1/20 Martie: — In procesul

ziariştilor, 19 au fost achitaţi, după aproape patru luni
de detenţie începută

Printun

ordin

verbal

al lui Corbeseu. Acest lucru
e
mărturisit în referatul Comisarul
ui regal!
Slaviei, care era arătat ca de sigu
r condamnat la
moarte, are cinci ani de recluz
iune ; Karnabaţ zece ani,
iar Camburopol, exact în acelaş
caz, e achitaţ.
— Baronul Faseiotti e foarte cate
gorie : pacea, întârzie prea mult! "Trebuia înţâi
încheiată şi apoi început:
Rencontră

hier,

chez M-r Pleniceanu,

le Dr. Madege,

augros hâritage et
fait de da politique: Lexi Va
fortemenţ recommande et Barb
u,
dui, Pa vu, le croit trâs avan
t dans les cereles dirigean
ts,
L'6tranger demande de la
stabilit en Roumanie, done
um
gouvernem
trefois

gent.

aceoucheuri

ent,

Catargi

de la Reine,

national,

et

ne croit pas

Il a fait un

alors

qu'on

semlemenţ

songe

on

aussi

aura

de

â notre

Par-

parti

est fait renouvelex ses

pouvoirs et i] arrive avee
la decision d'imposer ses
.
solutions et de vite finir
la paix.
1/20 mars, — Dans le proc
es des journalistes, 19 ont
aequittâs aprâs prâs de 4 mois
646.
de dâtention commence sur
un
ordre verbal de Corbescu.
C'est avous dans le r6fâr6
du commissaire royal, Slavici,
qu'on
dâsignait comme
sâremenţ
condamnâ ă, mort, a cing
ans de dâtention; mais Kar
nabat attrape 10 ans, tandis que
Camburopol, qui est exa
ctement daus
son cas, est acgquitte,
|
|
Le baron Fasciotti est tres
catgorique: la paix
tarde.
trop! On aurait dă la
fair

e d'abord et ensuite se
lancer dans.
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studiul acestei Ligi a Naţiunilor care,
în cazul cel mai
bun, nu poate ajunge decât la constrângeri
morale. Fasciotti

vede în aceasta, substituirea războael
or de grupe de
naţiuni, războiului numai între două
ţări: semn sigur
«de necaz; de altfel va părăsi curând
legaţiunea spre a
întra... în viaţa politică (9).
|
— Lucruri ciudate la, Conferinţă : Wils
on vrea să im-

pue soluţiile sale şi spre a-l susţine exist
ă o ligă a
turor

tu-

intelectualilor din Statele-Unite, al
cărei organ, re-

vista «New-Republie» pune neted prob
lema : «Wilson
sau Clemenceau». — Englezii sunt alătu
ri de Americani

spre a nu împinge până la, capăt cu
Germania ; Lloyd
“George a făcut să i se dea în plină
conferinţă raportul
generalului Plummer, care telegraf
iază că soldaţii en-

glezi sar răscula mai degrabă decât să
vadă murind de
foame, sub ochii lor, femeile și copiii în
Germania.
Nu

care
Lloyd

se înţelege nimic

Wilson,

George,

Orlando
spre

dintro

scrisoare publică

pe

o adresează

lui

şi Clemenceau

a-l ruga

să nu părăsească Fran

ţa.
A fost ceartă? Premierul englez s'a jicni
t oare de tonul
Tâtude de cețte Ligue des Nations
qui, au mieux, ne
peut
«donner que des contraintes morales.
Fasciotti y voit mâme la substituti
on des guerzres de groupes de nations ă la guerre entre deux
pays seulemenț: indice
«certain de mauvaise humeur; îl
guitte d'ailleurs sous peu la
legation pour entrer... dans la vie
politique (2)
Des

choses

bizarres ă la confârence: Wils
on entend imposer ses solutions et pour le raff
ermir il y a une ligue de
tous les intel
lectuels des Etats-Unis, donţ
Vorgane, la revue
«New-Republie», posa earrâmen
t le probleme «Wilson ou Clemenceau». — Leș Anglais sont
du bord des Am&ricains pour

ue pas pousser ă bout 'Allemagne;
Lloyd George sest fait
xemettre en pleine conference le rappo
rt du general Plummer,
qui t6leg

raphie que les soldats anglais
se souleveraient plutât
que de voin mourir de faim
sous leurs yeux des femmes ef
des enfants en Allemagne,

On ne comprend rien ă une lettre
publique que Wilson, Orlando et Clemenceau adressent
ă Lloya George pour le prier
de ne pas quitter- la France. Y
a-tiil eu brouille? Le premier anglais a-t-i] 616 froiss6 du
ton de la presse francaise ?
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presei franceze ? Sau întradevăr
ar fi vre-o temere din,
travailiştil

partea

or englezi ?

11/24 Martie. — Un teanc de veşt
i mai mult proaste.
Karoly, în

urma ultimatului aliaţilor ca
să evacueze zona
neutră dintre Ungaria şi Arde
al, şi-a dat demisia, ; s'a
alcătuit un guvern comunist-ana
rhist, cu programul de a
reclădi Ungari

a veche. Ca şi în Germania,

ameninţarea.
bo'şevismului deslănţuit, dacă
se întinde prea mult coar-

da. (Oficial),
Bolşeviei bine organizaţi

11/24 Martie)

au luat Lembergul

(vezi

şi nu sunt decât la 4 k:m, de
Odessa. Ber-

thelot a plecat acolo alaltăeri.
Vasele româneşti nu se:
mai duc la Odessa şi Francheţ
d'Esperay e trimis ca:
să-şi dea sea

ma de situaţie.
— Răşeanu a spus lui Mircescu
că nu poate fi chestiune

de mobilizare generală : n'avem
nimic!

11/24 Martie. —

Prin

informatorul

său

francez, Catargi a aflat că sunt mari temeri
pentru linia Nistrului ;

că armata bolşevică
(nu-şi dau seama că e o mişc
are
naţională !) e formidabilă ; au
tancuri şi tot armamentul
a

Ou

bien

rellemenţ

Y ast-il

des

menaces

de la part des travailleurs anglais ?
10/23 mars, — Poignâe de nouv
elles plutât dâsagrâables.
Karoly, par suite de Pultim
atum des alli€s d'avoir â vider
.
la zone neutre trace

demission;

un

entre la Hongrie et PArdeal,
a donn
gouvernement
communiste-anarchiste

sa

s'est:
form6 avea le programme de
reconstituer la Hongrie anci
enne. C'est comme en Allemagn
e: la menace du bolchâvisme
d6chaîânâ „ion. fend trop
la corde (offic). Les
boleheviks,
bien organis6s,.
ont priș Lemberg (voir 11
mars) et ne sont
ană 4 kil.. d'Odessa,, Benthelo
t.s'y est rendu; partii avan
t hier,
Les bateaux roumains (ofî.) -ne.
se rendent plus ă Odessa et
V'raneheţ: V'Espera

y
de.la situaţion,.

(off)y. est envoye pour se rendre
compte
i
ii, e
e pa

„+ Raseanu a dit A Mir escu
:qutil. ne. peut; âtre 'question:
de
-mobilisation gânârale:. nous.
n'avong. rien. ;.
pe
11/24 mars, Par son: informat
eur francais, Catargi a appris: que Ton a::la 'plus grande!
inguiâtude ipour la ligne du
Dniester, que Varmâe bolc
heviquei (on .ne: sa: rend 'pas
compte.
que c'esti iuli mouvement: nati
onâl) est formidable; elle ăi
des.

:270

NOTE

modern

şi —

POLITICE

se zice, —

—

1919

ofiţeri germani.

Francezii au
transportat încă două divizii Şi
ni se cere să mobilizăm
încă patru contingente. — Odessa
e foarte ameninţată ;
Y'ranchetţ d'Esperay şi Berthelo
t sunţ acolo; vor încerea să apere oraşul, dar dacă
e nevoe să se retragă,
se va ţine Nistrul, deşi se tem că,
Basarabenii se vor răscula: Francezii fiind convinși că
locuitorii ne sunt ostili,
Din

acelaş isvor : Francezii ne refu
ză totul, fiindcă
vor petrolul nostru. Pentru întâ
ia dată se admite acest
lucru de Francezi. Azi toţi
ştiu la. Bucureşti că Francezii pretind ceeace Germanii
încereaseră să obţie,
„___—
In gazetele de dimineaţă

două

note, — fără in:
dicarea originei, — afirmând
că Polonii au luat, Lembergul (v. eri). Toate veştile
ce ni se dau sunt de controlat, iar comunicatul oficial
a ajuns de o imprecizie

mişcătoare. Azi dimi

neaţă comunicatul anunţă
o operație ce se va face la Razelnaia,
pe când gazetele spun că
Suntem acol

|

o. Restul la fel,

|

— Se confirmă că misiunile fran
ceză, şi italiană au

tanks

et tout Youtillage moderne
et — dit-on — des officierg
allemands.
|
Les Francais ont portă eneore
deux divisions et Pon nous
demande de mobilise

stres menac6,

r.

F'ranche

encore

quatre

d'Esperay

classes,

—

Odessa

est

et Berthelot 5Yy trouvent;
on essayera de la dâfendre, mais
si
on est oblig6 de se retiTer, on tiendra sur le Dnie

ster mais on eraint que les
Bessaxabiens ne se soulevent; leg
Francais sonţ convaincus
que
les habitanhts nous sont, host
iles.
”
De mâme source: les Francais
nous refusent touţ parce
qu'ils veul
source

ent nos pâtroles. C'est
la premiere fois
francaise on en convient.
C'est, aujoură'hui,

que

de

îdâe courante ă Bucarest que les Fran
cais exigenţ ce que les Alle
mands avaient essay€ d'ob
tenir.
Daus les journaux de ce mati
n des notes—sans indication
d'origine—affirment que ce sont
les Polonais qui onţ Pris Lem
berg. (v, hier), Toutes les nouv
elles qu'on nous sert sonţ sujettes ă cauţion

et le communiqu

officiel

esţ redevenu d'une
impreeision. impressionante,
II annonce ce maţin une opâr
ation ă venir sur Razelnaia, alor
s que les journaux disent que
nous y sommes; le veste î
Yavenant,
.
Il se confirme que les missions
francaise et italienne ont
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din Budapesta.

Dar,
se şopteşte că şi garnizoana, franceză,
a fost desarmată.
Dealtfel, chiar de eri dimineaţă Expresul
-Orient

a fost
îndreptat prin Belgrad şi Agram
şi sa depeşat urgent
ea trenul venind spre Bucureşti
şi în care se află şi
de
France şi Saint-Aulaire, să evite Budapest
a.
— În ultimul moment,

declarat război Italiei. Un

N. I. Ghica află că Serbia a

ofiţer francez i-a spus

că
Francezii sunt stătuiţi să plece,
de sigur de teama ca să
nu fie iar izolaţi de ţara, lor.
12/25 Martie. — Nimeni nu,
ştie nimid din ce se petrece. Miniştrii cei dintâi, căci
«cei ce cunose veştile nu
le comunică». Ratigan, pe care
P!am
întrebat
asupra,
Serbiei, nu ştie nimic: «suntem
cam tăiaţi». Dar toată

lumea, e neliniştită, — Generalul
Mircescu judecă. situaţia foart
e

rea,

iar generalul

Răşcanu,

secretar

general
la război, <își frânge mâinile», întru
atât lipseşte absoluț
tot. Mircescu asigură că Dobrici e
în orice caz dat Bul-

gariei şi că conferinţa ne sfătu
eşte să-i facem
în Cadrilater,

concesii

„6t6 desarmâes

par le nouveau gouvernement
râvolutionnaire
„de Budapest, Mais, on ajoute touţ
bas, ce qui est aussi dans
la logique des chos
es, que la garnison francais
e a 6tâ
deșarmâe. Dailleurs, deş
hier matin TExpress-Orienţ
'expâdi€ par Belgrade et Agr
am et on a câbl& d'urgence

aussi
a €t6
que le

„train venant sur Bucarest eţ
dans lequel se trouvaienţ MM.
de France et de St. Aulaire 6vitâ
t Budapest,
„A

la derniăre heure N. J „ Ghika
appr

end que la Serbie
„a dâelarâ la guerre ă IIitalie.
Un officier francais lui a diţ
qwon engage les Francais ă
rentrer, &videmmenţ par erainte
„di6tre de nouv
eau coupâs de leur pays,

12/25 mars. — Personme ne sait
rien de ce qui se passe, les
mimnistres les premiers, ear «ceu
x qui savent les nouvelles ne
les leur communiguent, pas».
Ratigan, que jai interrog6 sur
la Serbie, ne saiţ rien: «Nous
sommes un peu. coup6s»,
Mais tout le monde est inquiet.
Le gânral Mircescu juge
"la situation tr&s mauvaise
et le gânâra] Rascan,
seerâtaire
guerre,

«îşi frânge

mâinile»,

tant on

manque absolumenţ de
tout. Mircescu assure que Dobr
ici est dans tous les cas attribut ă la Bulgarie et que la
conf6rence nous conseille de lui
faire des concessions dans le
Quadrilatăre,
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— La Budapesta, guvernul «proleta
riatului» prezi-

dat de Kuhn,

care de curând :rostea cuvinte

de..amenințare la Berna, la, congresul socialist,
a şi ocupat. milită-

reşte băncile şi vrea să; redea :
Ungariei

vechile

graniţe:
aşa dar războiul :cu Italia: şi cu noi.
Dacă.pe deasupra,
mai e şi
o alianţă cu Serbia? In aşteptar
e, Franţa

proîncercuirea :Budâpestei Şi înţelege
să acţioneze în
energic cu -Cehoslovatii, eu Românii,
eu nu mai ştiu
Dar se află că guvernul lui Masary
k şi-a dat deşi se spune că din cauză că nu se
simte destul de
ca să impue Cehoslovaeilor războiul
. O reţea întreagă care se: poate închide în jurul
nostru !
Spre a complecta tabloul: monitoar
ele noastre urcă
Dunărea 'spre ': Budapesta. dar
monitoarele - engleze şi

pune
mod
cine!
misia
tare

îrânceze sunt:oprite de tun în faţa
Presburgului.

— Imprumutul nostru e un fiasco. EI se
rez
astfel
:. 150 milioane au fost subscrise în bonuri deumătezăur, — deci
nu bani; 50 înil: ruble: o mare
greşală şi

Sau' făcut mari
A

Budapest,

specule asupra rublei; se speră a
'se

le gouvernement

«du

proltariat»,
prâside
par 'Kubn; dui tout r&cemrient
a fait enteridre des paroles de
“menace ă Berne, 'aw congres
socialiste, a d6jă occup6 militai-

"avee nous. Sil y a par-dassus le
march& une alliance avec la
"Serbie? En attendart, la „Prance
propose Vencerclement de Budapest et entend agir
Energiquemen
Roumains, qui sais-je encore? Maist avec les Slovaques, les
on apprenă que le gou“verneme

nt de Mazaryk 'a donnă sa dâmissio
n et Pon dit que
c'est parea qu'il na s6 sent pas asse
z fort pour imposer aux
Tehâco-Slovaques la guerre. C'est
tout un râseau qui peut se
“fermer autour de nous,
N
„Pour complter le tableau, nos moni
tors remontent la Da-

nube vers Buda

pest, mais Ies inopitors anglais et
„sont arrâțâs par le cânou devant
Pressbourg.

francais

„„„_ „Notre emprunt est-un fiaseo, Il se
resume ainsi: 150 millions onţ 6t6 souseris
en

.bons du

trâsor

„sent; 5) mill, en roubies: ce
fut une grande

„Livr6 â

una

spâeulation

effrân6e

sur

—

done

faute

le rouble;

pas

d'ar-

et on

s'est

on

espere
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ajunge la 350—400 milioane; dar 200
milioane sau şi
mâncat. Finanţele stau toţ atât de prost
ca şi armata.
— Censura a şters radical, cu titlul
, două veşti din

«Le Temps», pe cari le citam ca antiteză,
cu România : guvernul

englez aliberat sinn-feineri deţinuţi
politiei internaţi—(au ridicat armele contra, țării,
de şi în război!)—
şi «Le Matin» a luat un interview
d-lui de Brockdorf-

Rantzau şi a răspândit o apostrofă groz
avă a. acestuia.

La noi dosarele sunt cu zecile de mii
în faţa Curţii marțiale, iar gazetarii cari au scris la «Gaze
ta, Bucureştilor»
au căpătat zece ani de reclusiune,.

13/26 Martie. — Găsese în «Le Temps» un
expozeu al
secretarului 'Tezaurului din Washington.
Statele Unite
au dat până azi aliaţilor peste 9 miliarde
de dolari. din

cari Franţa figurează cu peste 2 mili
arde jumătate şi
acum în urmă i sa mai acordat o sută
de milioane. Şi unii

larsori repetă mereu

că Franţa acordă

lui

Brătianu

două miliarde de franci, când ea însăşi
împrumută câte
900 milioane ! Cehoslovacia a obținut
până azi 27 mi-

lioane franci.
arriver

ă

350-—409

mangâs,

mill,,

mais

deux

cents

mill.

sont

dâjă

Les finances sont aussi mal en point
que Parmâe.
Le censure a radicalement effacă,
titre comprig, deux nouvelles

du «Temps»

que je citais pour Panţithăse avea la

Roumanie; le gouvernement anglais a remis
en libertâ les sinnfeiners, dâtenus politiques internes—(ils
ont portâ les 'arnmies conire le pays quoiquiil fut en guerre);
— et le «Matin» a, Dris
une interview ă Mr. de Brockdor
ff-Rantzau et râpandu une

apostrophe

terrible

de

ce dernier.

Chez

nous,

par

douza

i.
nes de mille îl y a des dossiers devan
t les courg martiales et,
pour avoir 6crit ă la «Gazeta Bucur
eştilor», des Journalistes
ont attrap6 10 ans râclusion,
13/26 mars. — Je trouve dans «Le 'Temp
s>

gecretaire du Trâsor de Washington.

un expos6 da

Les Etats-Unis ont avan-

c6 jusqu'ă ce jour aux allis plus de 9 milli
ards de dollars. La
'rance figure pour plus de 24 milliards
dollars et tout re.
cemment on lui a consenti une nouvelle
avance de 100 millions.
Et

corde

de

emprunte

jusqu'ă

bons

ă Bratiano
des

500

farceurs

deux

vont

miliards

millions.

La

repâtant

de francs

que

la France

quand

'Tehâco-Slovaquie

ce jour 27 millions îranes.

ae-

elle-mâme
a

obtenu

18*

-274

NOTE POLITICE — 1919
14/21 Martie. — Fasciotti a plecat pe tăcute, cu tre-

“nul elveţian, fără să-şi iă rămas bun dela nimeni.
Se
pare că plecarea a fost atât de bruscă încât ministr
ul

„afacerilor. străine nici n'a avut vreme să-l conducă,
la
„gară ; legaţiunea italiană singură Va însoţit.
Auritti
mi-a spus că nu ştie cum va urma călătoria, după
Agram

-Şi pe unde va, trece trenul în Elveţia. Aceasta înseamnă
lămurit că frontiera e închisă între J ugoslavia şi Italia.
— Văitoianu sa întors. Călătorie cu peripeții : au

trebuit să se întoarcă înapoi la Viena şi pe
alocurea
-aveau revolverele la îndemână. Ungurii voiau
să-l cap-

tureze: acesta e svonul ce se răspândeşte. — Impres
iunea, lui, rezumată de Oscar Kiriacescu : «Afacerile
sar
putea regula, dar avem
un adversar decis în Lloyd
George».

15/28 Martie. — Procesul
socialiștilor. a început.
'Gloată, desordine, îmbrânceli : frumoasă maiestate
a Jus-

tiţiei. Eri pentru aniversarea Regatului s'a făcut
să
defileze tot ce se putea ea trupe pe Calea Victori
ei; azi

a reînceput plimbarea militară cu automobile
blindate.
Se mai anunţă că generalul Mărgineanu
a luat parte

14/27 mars, — Fasciotti a fil6 â langlaise,
par le train des
Suisses, sans avoir pris cong6 de qui
que ce soit. Il semble
que le depart a âtâ si brușque, que le
ministâre des affaires
&trangtres n'a mâme pas eu le temps
de le reconduire ă ia
gare. La l&gation d'Italie seule Pa, accom
pagne. Auritţi m'a
dit qu'il n'a pas idâe comment saccomplir
a le voyage â par.
tir d'Agram et par oi passera le train en
Suisse. C'est elaire.ment -dire qu'entre la Yougo-Slavie et
VItalie la frontitre

est

dâjă

ferme,

Vaitoianu est rentrâ, Voyage ă pâripâties
; ils ont dâ rebrousser chemin sur Wien et â certains
endroits on a dă garder les revolvers ă câtă de soi,
|
Les Hongrois voulaient le capturer:
c'est le bruit qwon
fait circuler. Son impression resume par
Oscar Kiriacescu:

«Nos

affaires pourraient

s'arranger, mais

on

a un adver

saire
dâcid6 en Lloyd George».
15/28 mars, — Le procts des soaialistes
a commence. Foule,
desorâre, bousculade; jolie majest6
de la Justice, Hier, pour
Pannivensaire de la royaut€, on a
fait dâfiler tout ce qu'on a
„pu de troupes dans la Calea Victo
riei; aujourd'hui on a recommenc€ la promenade miliţaire
avec des autos blindes en
plus, Et Pon

annonce

que le gânâral

Margineanu

a pris

part
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la consiliul de miniştri. Toate acestea nu fae decât
să
dea, socialiştilor o idee exăgerată de puterea; lor,

— Coeiaş, pe stradă, ţine să-mi spue că nu. se vor

trimite trupe în Ucraina şi că se va bâra numai
linia
Nistrului. Cum cunoaşte temerile mele, el ţine să
mă li-

niştească, din ivzor sigur.
a
— In Ungaria, Mişu Pherekyde acuză pe colonelul

Vyx, comandantul

francez la Budapesta,

de a fi totdea-

una, încurajat pe Unguri. 'Toate plângerile ce a adresat

guvernului francez au rămas fără răspuns. Depeşile
au
vorbit de desarmarea misiunilor franceză, şi italiană, Se

pare că la primirea ultimatului,

Karoly! retrăgându-se

ca să lase proletariatului apărarea intereselor naţiune
i,
Francezii au depus pur şi simplu armele, anunțâ
nd pe
şefii lor că nu vor merge în nici un chip contra
popo-

rului.

—

De

|

reţinut un articol din

«Ind6pendance>,

proclamăcă bolşevismul e pentru România

care

un pericol

mai mie decât reconstituirea unei mari Rusii,
— iată
lucruri noi ! — şi un articol âl lui Gauvain în «Dâbat
s»,
care desveleşte tactica Italiei de a agita pe
Bulgari şi
au

Conseil

des ministres,

Comme

tout cela est fait. pour

ner aux socialistes une ide exagârâe

de leur force,

don-

Cociaş, dans la rue, tienţ ă me rassurer
qu'on
n'enverra
“pas de troupes en Ukrâine et qu'on se conten
tera, de barrer.la

ligne du Dniester.

Comme

il sait :mes alarmes

tient ă me rassurer, de bonne source,
- — En Hongrie, Michel: Phârâkyde accuse

commandant

francais

de Budapest,

ă, ce sujet, îl

le colonel

d'avoin toujours

Vyx,

et eon-

stamment encoiuirag6 les Horigrois. Foutes
les - ptfainţes qui!
a adre3sâes au gouvernement francais
sont restâca sans r6ponse, Les dâpâches ont pari du dâsar
mement des missions

frangaise et italienne. Il paraît qu'ă la r6cept
ion de Pultimatum, Karoly s'tant retir6 pour: laisser- au
prolstariat la
detense des intârâts de la nation. les “Prangais ont simpl
e

ment

d&pose

leurs

armes,

en

averiissaut leurs

chefs

qu'ils

ne marcheraient en aucun cas contre le peuple
.
:
A retenir un article de P«Indâpendance» qui
proclame que
le bolchevisme est pour la Roumanie une menac
e moindre que

1a

reeonstitution

d'une

grande

Russie

—

du

nouveau!

-—

et un article de Gauvain des «Dâbats» qui met
ă nu la tacti«que de Italie d'agiter les Bulgares eţ le Montâ
negro contre la

-
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NOTE

POLITICE

—

1919

pe Muntenegreni contra Jugoslaviei şi de a se face:
campionul unirei Austriei cu Germania. «Corriere dela,
Sera»

nu se sfieşte

să spună

că o Germanie

tare e

o

garanţie necesară Italiei.
— Eri seară, târziu, am fost la, d-na, Dissescu caredupă

ce m'a căutat, de două ori, acasă şi la Club, mi-a

lăsat o scrisoare urgentă, pe care am
înconjur,

îmi spune

pregătea un atentat,

că Crăiniceanu

adevărat

păstrat-o.

Fără.

a înştiinţat-o că se.

sau simulat, în

contra

Regelui, pentru ca, apoi să fie făcut răspunzător
Ave-:
rescu şi alţi oameni politiei şi că acest lucru e iminent; .

că a văzut pe Regele destul de îngrijatşi că au hotă-

rât să mă înştiinţeze pentru

că «trebue să aibă

poliţia.

lui» şi pentru ca, să pot veghia. Din vorbele d-nei Dis-.

sescu

ar reeşi că Regele

se fereşte

de liberali şi chiar:

de Stirbey (apreciere poate personală a d-nei Dissescu)

şi că ar dori să atrag pe Averescu.

Nu, cred în această

fabulă, dar totuşi am pus pe Bărbăteseu să cerceteze,— -

şi am chemat pe Stoian, care ar admite ceva din partea
lui Solomonescu, dar ca să servească pe Averescu care,
în faţa lui, s'a descoperit admițând, ca ipoteză,
forma
republicană.

Yougo-Slavie et de se constituer en champion de Punion dePAutriche avec PAllemagne. Le «Corriere de la, Sera» ne se:

gâne pas. pour dire que une Allemagne
n6cessaire pour VItalie.

forte est une garantie

— Hier soir. tard, ai 6t6 chez M-me Disseseu, qui m'ayant cherchâ deux fois au Club, a fini par m'6crire une lettre pressante. que j'ai gardâe, Sans ambages elle me dit. que Crainiceanu l'a avisâe qu'on preparait un attentat, r6el ou simul6,

contre

le Roi,

pour

ensuite en

faire

tomber

la responsabilită

sum Averescu et d'autres hommes politiques et que
c'tait
imminent; qu'elle a vu le Roi assez inquiet, et qu îil fut con-

venu

de m'aviser

parce

que

cil doit avoir sa police»

et pour:

que je puisse veiller. Des paroles de M-me Dissescu il râsultait que le Roi se mâfiait des libârauz et mâme de Stirbey
:
(appreciation peut-âtre de M-me Disseseu)
et au'il dâsi-

rerait que j'atţirasse Averescu.
Je ne crois pas ă la fable,
mais Jai tout de mâme fait venir Stoian, qui admettait
quel-

que chose de la pari de Solomonescu, mais pour servir
Averescu qui, devaut lui, s'est dâboutonne et
a admis, par hypoth&se,

la

forme

en campagne,

republieaine ; et Bărbătescu

que

jai

mis.

-
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lui Kuhn

a declarat

că
'se află în stare de război cu toate ţările cari
ocupă teritorii ungare.

să facă vre-o
ştirea. iar
bânda».

—

Guvernul

comunicare

«Viitorul»,

nostru

n'a crezut

Publicului.

oticios,

de cuviință

«Izhânda»

o reproduce

Misiunea colonelului Vyx

după

dă
«Iz-

a părăsit Budapesta,

|

tratată, zice telegrama, cu toată aten
ţiunea posibilă. Aceasta, confirmă, plângerile guvernului
nostru contra, filoma

ghiarismului colonelului. Depeşa care
relevă curte-

nia Ungurilor

e un Radio

dela Lyon.

|

— În acelaş timp se face o apropiere între
Ungaria
şi Germania. Nauen reproduce răspunsu
l lui Bela Kuhn

la salutul comitetului soldaţilor şi
lucrătorilor din Berlin: «ne privim ca tovarăşi».
— Germanii au refuzat să permită
trupelor polone

să debarce la Danzig. Au interzis aliaţ
ilor întrebuinţa-

rea liniei de răsărit de Vistula pe terit
oriul german.

Chestiunea

mană,

e privită

ca foarte - gravă

de presa

dar toate partidele au aprobat nota,
energică

ger-

:guvernului.

17/39 mars. —

'on Vavait

Le gouvernement

prâcâdemmenţ

imprimâ)

Kuhn

(pas

Kuntt

a

comme

a, declar:se trouver

en
“Stat de guerre avec tous les pays
qui occupent des territoires
hongrois. Notre gouvernement
n'a
: pas estimâ qu'il eut une

"communication ă faire au publie!
L'«Izbânda» donne la nouvelle et le «Viitorul», officieux, la
reproduiţ d'apres PeaIzbânda»!
Ja

.
,
La mission du colonel Vyx a quittg Budap
est, traite, dit
d&pâche,

avec

tous

les &gards

possibles. Cela

confirme les
plaintes de notre gouvernemenţ contr
e le philomagyarisme
du colonel. La dâpâche relevant Ja
courtoisie des Hongrois
«est le Radio de Lyon.
„Em mâme temps se lie une partie
entre la Hongrie et
YAllemagne. Le Nauen reproduit la
râponse de Bela Kuhn
-au salut «des conseils des soldats et des
ouvriers de Berlim»:
«Nous vous considârons comme
des compagnons», Les Alle-

„mands ont refus€ de permettre
aux froupes polonaises de d€
barquer ă Danizig. Ils ont inter
dit aux allis usage de ia
ligne ă PEst de ia Vistule sur
tezritoire allemand. La question

est considârâe comme tres grave par
la presse allemande,

„mais tous tes partis
vernement.

onţ

approuv6

la note 6nergique

du gou-

|
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interview

lui «Pali

Mall

Gazette»; câteva, pasagii sunt uimitoare *). «Epoca» la
publicat fără nici o piedică, dar îndată ce «Steagul»
sau «le Progr&s> lau semnalat, cu o simplă observaţie,
censura

a şters totul. Eri seară în sfârșit lam

strecu-

vrat în «le Progres». A făcut senzaţie.
Marincovici venind să-şi ia rămas bun, — e numit
ministru al aprovizionării, — nu sa putut opri să mă
întrebe, dacă un factor neprevăzut de Constituţie putea.
face politică în numele ţării... El mi-a mai
spus
că,
dacă avem pretenţii contrare, s'ar putea. potrivi lucru-:

rile fără. să otrăvim raporturile dintre noi, cum a făcut

Brătianu în toate sensurile şi prin toate mijloacele. Marincoviei avea temeri despre partea Adriaticei. «Şantajul» pe care Italia îl face pledând pentru Germania, e
de natură

să influenţeze conferinţa,

18/31 Martie. — Regina sa

|

întors la Paris.

Prin-

La Reine a acord au «Pall Mall Gazette» une interview
dont certains passages sont abracadabrants. C'est P«Epoca».
qui la donnâe sans aceroc, mais dâs que le «Steagul» ou le«Progres» Pont sienal6e, avee une simple remarque, la cen:

sure a tout ras6. Hier

soir enfin

je Vai glissâe

de nouveau

au «Progrâs». Cela, fait sensation, Bi Marinkoviteh, venant:
prendre conge — il est nommâ ministre de l!'approvisionnement — n'a, pas pu s'empâcher de me demander si un facteur:
non prâvu par la Constitution pouvait faire de la politiqueau nom du pays... Marinkoviteh m'a dit que, si nous avons
des pretentions rivales, on pouvaiţ les arranger sans empoisonner nos rapports, comme Bratiano le fait dans tous les
sens et par tous les moyens. Marinkoviteh 6tait: inquiet pour:
la câte de lAdriatique: «Le chantage que VItalie fait en plai.
dant pour PAllemagne est de nature ă influencer la con-

f6rencey,
18/31 mars. —

La

Reine

est retournâe

ă Pavis. La

Prin-

*) Iată în mod exact, cuvintele spuse de M. S. Regina Maria:
«Sunt adânc mâhnită de ce se întâmplă în Rusia. Mama mea era

rusă. Cunose ţara și o iubesc și vreau să sper că şi acolo situaţia
se va îndrepta. Mi sa spus că Ruşii ar fi gata să se strângă în

jurul persoanei mele, dacă le-ași fi Regină.
România?»

Dar

oare

pot părăsi
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țesa Elisabeta pare că a rămas la Londra; se zice în:
oraş că Regele a rechemat pe Regina. 'Tot consiliul de:

miniştri fiind pentru comutarea pedepsei lui Verzea,,
Pherekyde singur ţinea, pentru. executare. De acolo vine:

că s'a publicat, la o zi de distanţă, două, decrete suecesive, — unul cu indicaţia «asupra raportului .ministru-lui prezident, pedeapsa cu moartea a fost comutată», şi

altul care nu are această indicație. Şi Regele primeşte.
să se publice două

decrete !

20 Martie/2 Aprilie. —

N

Ecou

de la ultimul, consiliu

de miniștri (prin O. K.): Duca, care îşi însuşeşte din
ce în ce mai mult direcţia politică, a făcut vii critice în-

cetinelei justiţiei; în loe de a fi un act, de represiune
imediată,
procesul
socialiştilor sa schimbat
întrun
proces politie. Se mai observă din partea. prezidentu-.

lui

Curţei

e bruse,

marţiale

(col,

Călinescu)

tae vorba, acuzaților

o schimbare:

şi mai ales nu admite

fie obosit cu teorii. Se pregăteşte ceva.
—

«Izbânda»

aliei
Ar

anunţă

oficios

că

conferința

mandatul.să restabilească . ordinea

fi deci sfârşitul

conflictului iţalo-sârb.

a

să
dat;

în Ungaria.
Marincovici

cesse Elisabeth semble âtre restâe â “Londres. On dit
en ville

que

le.Roi rappelle la Reine.
On sait; pertinemment (O. Kiriaceseu) que
tout le Conseil
des ministres 6tant pour la commutation
de la peine de Ver-

zea, Ph6r6kyde seul tenait pour Pexâcution. De lă vient
qu'on

a publi, ă un jour de date, deux dâerets success
iîs, — Vun,

avec

indication

«sur

le

rapport

peine de mort a, 6t6 commue»
indieation.

Et le Roi

20 mars

accepte

(2 avril). —

du

Ministre

Prâsident

la

ete. et Vautre qui enl&ve cette
qu'on

Echo

publie

deux

dâerets!

du dernier Conseil des mini-

stres (par O. K.): Duca qui tire de plus
en plus ă lui la. direetiiom politique, a fait de vifs reproches
pour la lenteur de la

justice militaire: au lieu d'âtre un acte de
râpression immâ-

diate, le proces des socialistes
On remarque aussi de la part

est. devenu un proces politique.
du President de la Couy mar-

tiale (col. Calinesco) un changement: il est
brusque, coupe
la parole aux aecusâs et suztout n'entend pas qw'on
le fatigue
avec

des

thâories.

I] sa

prâpare

quelque

chose.

— Llzbanda» annonee officieusemment
- que la Conf6rence a donne ă Pltalie le. mandat de râtabli
r Pordre en
Hongrie, Ce serait alors la fin du conflit
serbo-italien; Ma-
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părea Duminecă, foarte decepţionat,

spunându-mi:

«Ni

se va da poate o eşire la Scutari, ştiu eu?». «Le Temps»

sa grăbit să proclame că Franţa, trebue

să:

respecte

<pacta conventa». E sigur că spectrul german, agitat de
presa italiană, şi-a produs efectul şi că, dacă mandatul
dat Italiei se confirmă sau nu, Italia va avea coasta

orientală a Adriaticei, afară poate de Fiume, care nu e

coprins în tratatul dela Londra.

21 Martie/d Aprilie. — Schimbare generală printre
Francezii de aici. Generalul Mangin e numit comandant

al frontului

oriental.

Berthelot va, fi înlocuit, cu Stat-:

majorul său, pe care Saint-Aulaire Pa zugrăvit
ris ca o ceată de cheflii. Dar şi Saint-Aulaire
De Flers pleacă săptămâna viitoare; sărbătorit
tomobil-Club Marţi seara, el a spus: «Părăsese

diplomatică,

şi acum

după

ce am

dat

cu

la Papleacă.
la Aucariera

piciorul

în

spatele acestei cucoane....» Cu plecarea lui, spiritul va
pieri la Bucureşti!
|
Franklin-Bouillon a spus în Cameră ceeace crede
despre generalii transformați în diplomaţi pentru Orient.
rinkovifeh m'avait eu, dimanche dernier, Pair trăs
dâcu en
me disant: «On nous donnera, probablement
une issue â
Scutari. que sais-je?y; et puis le «Temps» s'âtait
hât6 de
proeclamer que la France

doit respecter

les «pacta convența».

Il est certain que le spectre allemand (v. 28 mars),
agit6 par
la presse italienne, a produit son effet et que,
si le mandat
donne ă P'ltalie se confirme ou non, Vltalie
aura la câte

orientale de PAdriatigue sauf
pas comprise dans Ja trait de

21 mars

Frangais

(3 avril).

d'ici.

Le

—

peut-âtre
Londres.

Il y a chambard

gen6ral

Mangin

est

Fiumo

general

nommă

qui

chez

n'est

las

commandant

du front oriental, Berthelot est siirement
dâgommâ, avec
son Etat-Major, que St.-Aulaire aurait dâpeint
ă Paris comme
une bande de noceurs. Mais St.-Aulaire quitte
aussi, De Flers
part la semaine prochaine; on Pa fât
â V'Automobile-Club
mardi

soir et îl y a dit:

«Je

quitte la carzitre

diplomatiqne

et maintenant que j'ai envoy& mon pied
dans le derritre de
cette dame....». L/esprit se mourra
ă Bucarest mainţenant
qw'il nous guiţte!
PD'ailleurs Franklin-Bouillon a dit
â la Chambre
des
dâput6s leur fait aux gântraux francais
muâs en diplomates
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Pherekyde,

cum că

Franchet d'Esperay a semnat armistițiul necun
oscând
tratatul nostru dela 4 August 1916.
— La Curtea marţială, ca urmare a, consiliului de miniştri, sa disjuns afacerea socialiștilor în relaţi
uni cu
bolşevicii din afară, de procesul
celorlalţi
coacuzaţi,
iar acesta din urmă a fost amânat
fără termen,
dar

fără libertate provizorie! Dacă nu intervine o amnest
ie,
e o grozavă

denegare

de dreptate.

23 Martie/5 Aprilie. — Veştile neliniştitoare

privi-

toare la Odessa se confirmă. Se declarase în
presa franceză şi la noi că Odessa nu va fi părăsită,
dar legaţiunea greacă a dat o notă eri gazetelor, spunâ
nd că oraşul era păzit numai de 1000 Francezi, 3000 Ruşi
desorSanizaţi şi un regiment grec; era dar de
prevăzut
că
oraşul va fi părăsit. Cenzura a oprit repro
ducerea aces-

tei note. Astăzi Nauen anunţă, după o radio
gramă din
“Moscova, că Odessa e luată.
«Le Temps» din 29 Martie se opune la
tratativele
cu bolşevicii, spre a nu se da prestigiu
sovietelor. 'Tot
„pour LOrient (v. le «Temps» du
ticn

des

dires

de

M.

Pherekyde

27 mars).
que

Il y a confirma-

Franchet

d'Esperay
sign6 larmistice ignorant notre traită du
4 aofit, 1916.

— A la Cour

nistres,

on

martiale,

comme

a disjoint la cause

des

suite du Conseil
socialistes

a

des mi-

ayant

en
des
T6lations avec les bolehâviks irangers,
du procâs des autres
co-aceusâs et laffaire de ces demiers a
6t6 ajournee sine die,
mais sans libâration provisoire! Si une
amnistie ne survient
pas, est un horrible dâni de justice,
23 mars (5 avril). — Les propos inqui
stants
au . sujet
:4'Odessa se sont confirmes. On avait
dâclarâ dans la presse
Francaise et chez nous quw'Odessa
ne seraiț pas abandonnte,

mais la l6gation hellnigue avaiţ tout
de mâme fait passer
hier soir aux journaux une note disant
que la ville n'6tait
gardâe
que par 1000 Francais,

3000 Russes

dâsorganises

et un
r6giment grec, — il 6tait â prâvoir que la,
ville serait abandonne. La censure avait interdit la repro
duction de cette
note. Aujourd'hui on annonce, dW'apres
un radiogramme de
Moscou, auw'Odessa est prise.
«Le Temps» du 29 mars s'oppose ă ce que
Von traite avec
les bolcheviks, pour ne pas donner du
prestige aux Soviets,
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vederi scurte: iată, ce le va da; din potrivă mai

prestigiu !

mult

-

— Am dictat eri pentru «Le Progrs» un articol
«Russie et Roumanie», spre a preconiza o înţelegere, dar

mai ales pentru a, ne ţine liniștiți la noi acasă.
— Regina n'a, stat decât zece zile la Londra;

buia să stea patru săptămâni. Princesa

tre-

Maria singură

o însoțea; Principesa Elisabeta a rămas la Paris la d-na
Elisa Brătianu. Regina s'a întors în Franţa. deşi Ileana,

bolnavă de gripă, a trebuit să tămâie la Londra. Cât a

stat acolo n'a trimis decât o telegramă Regelui. în timp
ce dela Paris trimitea una în fiecare zi (Denise). Ce înseamnă toate acestea?
o
— Cenzura a tăiat în «Le Progrâs» pasagii. întregi
din discursul lui Pichon şi în «Steagul» toate atacurile

lui Franklin-Bouillon. De altfel, regulat,

tot ce

din gazetele franceze, e foarte sever, amputat.
— Untrevedere la Spa între mareşalul

luăm

Foch

şi

Erzberger. Germanii menţin opoziţia lor la, trecerea, prin
Toujours la vue courte! Voilă ce qui est autrement fait pour

leur

donner

Hier

du

prestige!

j'ai dict6 au «Progrâs»

manie» pour prâconiser
vesfions chez nous.

une

|

un

entente,

article
mais

«Russie
surtout

et Rouque

nous

— La Reine n'est pas reste plus de dix jours ă Londres;
elle devait y passer quatre semaines, Miemon seule la ae
tompagnâe; la Princesse Elisabeth est resita â Paris
chez
Elise Bratiano, La Reine est rentrâe en France, malgrâ
que
Ileana, malade
dant ce s6jour

de la grippe. ait dâ
un seul tâl&gramme

rester ă Londres. Penau Roi, tandis que de

Paris elle en envoyait journellement un (Denise), Que veulent

dire

— La

tous

ces

censure

signes?

a coups

dans

«le Progres»

entiers du discours de Pichon et
les attaques de Franklin-Bouillon.
remenț, ce que nous prenons dans
tres sâverement ampută.
— Entrevue ă Spa d'Erzberger
Les Allemands maintiennent leur

ser

par

Dantzig

Parmâe

polonaise

des

passages

dans le «Steagul» toutes
D'ailleurs. tres reguliăles journaux francais est
avec le marâehal Foch.
opposition a laisser pas-

de Haller,

mais

comme.
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Danzig a armatei poloneze a lui Haller, dar cum oferă.
alte căi, din care una este Libau, se speră o înţelegere.

24 Martie (6 Aprilie). — Generalul Mangin nu mai ia
comanda frontului Marea Neagră—Baltica, iar Berthe-

lot rămâne pe loc.
— Înţelegere la Spa:

menţinând

dreptul

de a de-

barea la, Danzing, Foch â primit trei linii prin Germânia
pentru trupele lui Haller. Drepturile asupra Danzingului sunt o clauză «de stil». Presa germană foarte mujțumită,

25 Martie (7 Aprilie). —

Comunicări

din partea, lui

Brătianu făcute Consiliului de miniştri. Situaţia faţă
de

Lloyd George sa îmbunătăţit, dar premierul englez i-a:

declarat că va retrage soldaţii englezi din Orient şi din

Franţa. Englitera şi-a atins obiectivul ; trebue să înceapă o politică comereială şi nu poate continua. să fie
inimica Ungariei — numai fiindcă aceasta, este în cear-

tă cu noi şi cu Bulgaria şi fiindcă nu ajungem să ne înțelegem cu ea. Brătianu a, obținut numai ca câţiva, ofi-

țeri şi detașamerite mici să rămâie în Dobrogea ca exemîls

offrenț

qu'une

une

entente

autre

voie,

pourra

dont

une

est

Libau,

se produire,

on

espăre

24 mars (6 avril). — Le gân&ral Mangin ne prend plus
le
commandement
du fronţ Men Noire-Baltigue et Berthelot
reste,
”
!

—

On

sest

arrangâ

ă Spa. Tout en maintenant

le droit:

de dâbarquer ă Dantzig, Foch a accept trois
lignes î travers lAllemagne pour les troupes de Haller. Les droits
sur:
Dantzig sont une clause de «style». La presse
allemande-

tres

satisfaite du râsultat.
25 mars (7 avril). — Communications

Bratiano

au

Conseil,

La

faites de la part de-

situation vis-ă-vis

de Lloya

George

s'est amâliorâe, mais le premier anglais lui a dâelarâ
qwiil
retirait les soldats anglais d'Orient ainsi que de France,

L'Angleterre a atteint ses objeetifs; elle doit commencer une

politique commereiale et ne peut continuer son
inimiti€ avee
la Hongrie, parce gw'elle a des diffcrends avec
nous et aveela Bulgarie; et. paree que nous n'arrivons pas 4
nous arran-

ser avec elle! Bratiano a obtenu seulemenţ que
quelques
oificiers et de faibles dâtachements restent pour lexemp
le en:
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plu. 'Trupele au şi trecut
'azi la Turtucaia. spre a
ocupa
garnizoanele golite de Eng
lezi.
|
De adăogaat la

această, declaraţie englez
ă, liniile următoare din «Le Temps»
(28 Martie): «...nu poat
efi vorba de a,

se face să pia

ră în Rusia soldaţi ai naţ
iunilor occidentale». Deci noi tre
bue să dăm carnea pen
tru tun; şi
ni seva da bani. Noroe că
aventura, dela Odessa, a
schimbat planurile Şi că, după
ştiri oficioase, nu mai e
vor
ba, de
mers în Rusia, ci de
a stabili un cordon «sa
nit
ar»
la
graniță,
— Generalul -Francheţ d'E
speray e la Bucureşti şi
a avut o conferinţă cu Reg
ele, Prezan şi Văitoianu.
Ar
fi confirmat pe Berthelot
în comandamentul său.
Noi
rămâ
nem

pe loc, iar zăgazul

contra

, bolşevicilor va, fi
făcut pe teritoriul nostru
. Generalul s'a interesat
mai
mult de starea de spirit
a armatei române, iar Reg
ele

a garantat pentru ea,

— In consiliul de miniştri
s'a botărât că trupele aliate, în retragere din Rus
ia, nu vor fi aduse în Rom
ânia pentru rep
atriere ; ele sunț

bolşevizate

ÎN
II RI
Dobrodja.

pour

Les

troupes

ont

oceuper les garnisons

dâjă

pass

vides

A joindre â catte dâc
laration

c2

matin

complect

şi

4 Turtucaia

par les Anglais,

anglaise les lignes sui
du «Temps» du 15 mars:
vanteg
«il ne saurait âtre que
stion de faire
tuer en Russie les sol
dats des nations occide
ntales». C'est ă
nous ă fournir la chair
ă canon, on nous donner
a de Vargent,
Heureusement que l'a
venture d'Odessa a
modifi€ les plans
et que, selon les commun
ications officieuses,
îl n'est plus
question d'aller en Rus
sie, mais d'âtablir un
forţ cordon
«sanitaire» le long des
frontiăres,
— Le sgânâra] F'ranchet
d'Esperay est â Bucare
a eu hier, avec le Roi,
st et
Prezan eţ Vaitoianu, une
conference,

Roi s'est port fort pou
r elle.
— Dans le Conseil i] a
6t6 dâcide que les troupe
en retraite de Russie
s allites
ne seraient plus ame
nseş en Roumanie
pour repatriement: elle
s sont completemenţ
bolchâvisâes et
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regimente sunt deja atinse.
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din care câteva
|

— Asupra, afacerilor ungare, Lloyd Geor
ge a declarat lui Brătianu că nu e răspunzător
de politica franceză,

prea. adesea prietenoasă Ungurilor.
Exemplu: Oolonelul Vyx. — Dela O. Kiriacescu
mi se comunică că un
general francez Krausz, aflat în
Banat, a declarat că
Banatul e al Ungurilor şi a dat o
proclamaţie în acest
sens; guvernul nostru a trimis proc
lamația şi a pro-

testat la Paris.
—

Alalt

ăeri, la vânătoare, Regele a spus d-rul
ui
Dinu Brătianu că 'Take Ionescu a încu
rcat toată situaţia

la Paris şi că a făcut mult rău cauzei
noastre. Repetiţia clişeelor lui Brătianu.
26 Martie (8 Aprilie). — Eri întrunire
a femeilor române la 'Teatru, spre a protesta, contr
a, grozăviilor ungureşti. In mijlocul unui discurs, asist
enţa a făcut o ovațiune generalului Averescu care
intra. (Comunicat
de

Mehedinţi).
— Luarea

Odessei

de bolşevici provoacă

a
N
il faut mettre

ă Pabri

scut d6jă cangrenâs,

notre armâe

|

dont certains

— Sur les affaires hongroises, Lloyd

mare

a-

râgiments:

George

a dâclarâ
Bratiano qu'il n'est pas respo
nsable de la politique francaise, trop souvent amicale aux
Hongrois; exemple: le colonel Vyx. De la part dWO. Kiria
cescu on me comniunique

qu'un gen6ral francais entrâ dans le
Banat y a d6clarg que
le Banat 6tait aux Hongrois et
a lancâ une proclamation
dans
ce

sens;

notre

gouvernement a protest
â Paris et y
a envoy6 la proelamation,
— Avant hier, ă la chasse, le Roi a dit
ă Dinu Bratianu,
que Take

Ionescu avait embrouillg toute la
situation â Paris
et beaucoup nui ă notre cause
, Râpâtition des clichâs
ds:
Bratiano.
au

26 mars (8 avril). — Hier reunion des
femmes roumaines

'Thââtre Nationa]

pour

protester

contre les

norreurs hongroises. Au beau milieu d'un disco
urs, Passistance a fait
une ovation au gânâral Averescu
qui entrait, Mehedintzi,
prâsent, me Pa certifi6,
— La, prise d'Odessa par les bolehâviks
cause une grosse
alarme. Des masses de r6fugits
se retirent chez nous eţ
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larmă. Masse de refugiaţi se retrag la noi şi mulţi oameni din Bucureşti se gândesc să se pue la adăpost.
— Generalul Mangin desigur nu mai vine în Orient.
27 Martie. (9 Aprilie).— Aniversarea unirei Basarabiei.

Niciun drapel, nici cea mai mică comemorare. Pare-se că
sa oficiat o slujbă la Mitropolie şi că, din lumea oficială,
numai Inculeţ era de faţă. «Viitorul» apare în patru pagini; publică o corespondenţă din Ianuarie 1918 şi, ca
să nu citeze numele meu, nu spune o vorbă de toate ac-

tele Unirei. E meschin până la dobitocie.
— Adunare la Club. Toţi ai noştri de faţă. Adunarea
măreaţă. Am făcut istoricul unirei Basarabiei şi procesul
liberalilor. Mare entuziasm.

—Dela un prânz la Dinu (Dr. Brătianu); Poklevski,
Catargi, Mişu Marghiloman. Pentru a doua oară Poklevski îmi aduce laude: nu puteam face decât ce am făcut, şi am lucrat
ca un patriot. Barclay a spus deasemenea că Francezii dictează la Bucureşti. ceeace-l împiedică să-şi manifeste sentimentele ce are pentru mine.
Poklevski spunând că toată lumea recunoaşte că am
salvat dinastia, Catargi a adăogat că Regele a spus
nombre de
en sârete,

personnes

â

Bucarest

songent

dejă

ă

se

mettre

— Le gânâral Mangin ne vient dâcidâmenţ plus en Orient,
21 mars (9 avril). — L'anniversaire de Punion de la Bes-

sarabie: pas un drapeau, pas la moindre commâmoration,
II paraît qw'on a câlâbrâ un office dit par. un arehimandrite

ă la mâtropole
y

a assiste.

Le

et que seul, comme
«Viitorul»

paraîtă

monde
quatre

officiel, Ineuletz
pages:

il donne

la correspondance de janvier 1918 et pour ne pas cite mon
nom, n touche pas un mot de tous les actes de VUnion,
C'est mesquin au point d'âtre absolument bâte,
Nous nous sommes râunis au Club; deux insertions dans
le journal et tout notre monde âtait lă. Magnifique assembl&e. J'ai fait Phistoridue de PUnion de la Bessarabie et
le procâs des libraux. Grand enthousiasme.
— Echo de propos de table chez Dinu (Dr. Bratiano) ;
Poklevski, Catargi, Michel (Marghiloman). Pour la seconde
fois Poklevski fait mon €loge; je ne ponvais faire que ce que

j'ai fait et agi'en patriote, Barclay aussi a dit 4 Michel que
les Francais dictent ă Bucarest, ce qui Pempâche de manifester ses sentiments pour moi. Poklevski ayant dit que tout
le monde reconnaît que jai sauve la dynastie. Catargi a
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acest lucru în toate împrejurările. Fratele. meu:
«Atunci.

de ce Regina, se poartă altfel cu fratele meu» -——
Catargi,

ridicând braţele: «Femeile!...» — Reese
:din tot ce s'a,
spus confirmarea, vorbelon raportate dela
Paris de fostul deputat Ioanid, fost takist, că Regin
a şi Sainţ-Aulaire sunt acei cari, în toate împrejurările
mă aranjează
mai rău,
|
— Consiliul de miniştri sa adunaţ: grabnic
la Cotroceni la primirea. unei telegrame anunț
ând că gene-

ralul

Smuts

cere retragerea

frontului român - din “Un-

garia. Consiliul, îngrozit, a recunoscut că
nu are altceva
de făcut decât să se supue. Din toate depeşi
le rezultă, că

Anglia

şi America

nu au de gând

să se amestece

în

afacerile Ungariei şi Rusiei ; ele caută chiar
un contact,
Misiunea Smuts e în acest fel: mai mult
politică decât

ceonomică. Generalul a avut un schimb de
note cu so-

vietele ungurești; a propus Ungurilor
să se retragă la
apus de linia de: demareare şi să ocupe
zona, neutră cu
trupe franco-anglo-italiene. Smuts mai propu
ne 0 conferinţă între: Ceho-Slovaci. Austro-Germani,
J ugoslavi
renchâri
Michel:

mon

que le Roi Ya proclame.en. toute
s
«Pourguoi la Reine agit-elle alors

circonstances,
ainsi
envers

frăre?» — Catargi, les bras au ciel:
«Les femme

s...» —
Îl -ressort de tout ce qui a 646 dit,
confirmation des paroles
— rapport6es de Paris, — de Yex-d
&putâ Ioanid, ex-takiste,
que la Reine: et Saint-Aulaire sonţ
ceuz qui m'arrangent le
plus mal en toutes circonstances,

„28 mars (10 avril). —:Le Conseil des mimni
stres s'est râuni

d'urgence â Cotroceni, au recu
d'un
que le genral Smuts. exige le
recul

tel&grammme annongant
du îront roumain
en

Hongrie. Atterre, le Conseil a recon
nu.
se soumettre., De .tous les tâlEgrammes,

gleterre

dans
mâme

et

PAmârigue

les affaires
un

contact,

ne

comptent

de Hongrie
La

mission

pas

qu'il n'y. avait qu'ă
îl rsulte que PAndu

et de Russie;
Smuts

est

de

touţ

elles
ce

s'immiscer

cherchent
genre,

bien
plus politique -qu'6conomigue.
Le gân6ral a ea un 6change
de notes avec les: Soviets hongroiks;
îl a propos6 aux Hongrois de se retiren ă Pouest de
la ligne de d&mareation et
de
faire

occuper

la zone neutre par des

troup

es franco-angloitaliennes.
Smuts
propose aussi une
confârence
entre
T'checo-Slovaques, Austro-Allemands
, Yougo-Slaves et -Rov-
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şi Români pentru a discuta, graniţele Ungariei. Conferinţa Sar întruni la Praga sau la Viena! Se simte îndată tendinţa foarte pacifică. — Presupun că în legătură.
cu aceste propuneri
niei,

sa produs

cererea adresată Româ-

30 Martie (13 Aprilie). — Conferinţa, de pace stă pe
loc. Incepi să te îndoieşti dacă va ajunge la capăt. Presa
franceză râde pe faţă de Wilson şi unele gazete englezeşti încep a cere soluţii în loc de doctrine. In cercurile

“noastre la Paris se credea că conferinţa dă faliment. In
ori-ce caz, America se opune la cercetarea răspunderilor
celor ce au declarat războiul; nu mai e vorba de a se

da în judecată Impăratul Wilhelm.
D. Negru dela «Universul», cu ocazia cererei unui
interview pe care l-am refuzat, îmi comunică că D. Biciola, macedonian, ştie că atunci când am fost chemat în
Moldova, câţiva, tineri aprinşi voiau să arunce în aer
trenul meu și că toţi aveau bombe. Proectul n'a reuşit

graţie intervenţiei sale.
14 Aprilie. — Schimbarea

calendarului.

Chestiunea

mains pour dâbattre 'les frontitres de la Hongrie. Confârence ă r6unir ă Prague ou ă Vienne! — On sent de suite
la tendance trăs pacifique. Je suppose que c'est en corrâlation

avec

ces

propositions

que

s'est;

produite

la

demande.

faite ă la Roumanie,
30 mars (13 avril). — La Cont&rence de paix pittine lamentablement. On commence ă douter de la voir aboutir,
La presse frangaise se moque ouvertement de Wilson et
certains

journaux

anglais

commencent

ă demander

des

solu-

tions au lieu de doetrines. Dans nos cercles de Paris on
croit que la confârence fait faillite, Dans tous les cas PAmerique

oppose

un

veto

ă la

recherche

des

responsabilitâs

ceux qui ont declare la guerre; il n'est plus
mettre sous jugement l'empereur Guillaume.
—

M.

Negru

de

PeUniversul»,

ă

Poceasion

question
d'une

de

de-

înter-

view que jai d'ailleurs refuste, me confie que M. Biciola,
Macedonien, sait que lorsque j'ai 6t6 appele en Moldavie,
quelques jeunes gens, chauff&s ă blanc, voulaient faire sauter.
mon train et qu'ils 6taient tous pourvus de bombes! (fest
grâce ă son intervention que le proiect a avort,
14

avril,

—

Changement

de

calendrier.

La

question

des.
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sărbătorilor. religioase a Tămas
în suspensie; un Sinod
va da lămuriri asupra celor ce
rămân de făcut.
— Generalul Gorshi, venit la
Bucureşti pentru două
zile, a văzut pe Rege şi pe
generalul Prezan în întrevedere secretă. A fost printre
cei cari au putut vedea
deaproape retragerea (2) dela
Odessa. N'a fost acţiune
mili
tară

şi armata

lui

Trotzki

n'a fost

amestecată în
afacere. Francezii sunţ pe trei
sferturi bolşevici. Mulțimea lucrătorilor (Odessa a fost
în timpul războiului refugiul tuturor dezertorilor),
cari mau fost nici-odată
desarmaţi, au somat la 3 Apri
lie pe generalul dW'Anselme
să părăsească Odessa : armata
lui va rămâne neatinsă
dacă se dă drumu] voluntari
lor Tuşi şi dacă nu se protejează retragerea orăşenilor,
Revoltaţii nau menţinut a
ceste două, cereri, dar Francezii
anunțând prea curând
retragerea, lor, aceasta s'a schimb
at în debandadă, Civilii
au făcut pe jos cei 40 km, dela
Odessa la Ackerman;
erau 2000.

Grecii au fost mitr

aliaţi, fără ca Francezii să le
dea
vre-un ajutor. Asemenea cu
Ruşii : şi unii şi alţii sunt
foarte îndâ
rjiţi contra

F'rancezilor,

DI

Ruşii,

morţi

de

fâtes religieuses est restâe
en suspens;

est un Synode qui
aura ă donner des indicati
ons sur ce qui reste â faire
,
— Le gânâral Gorski est
pour 48 heures ă Bucarest
. Il a
vu le Roi et Prez

midres
pas eu

an. Entrevue seerâte. I] a
6t6 en preloges pour voir la retraite
(7) d'Odessa. 1] n'y ă
d'action militaire et Parmâe
de Trotzky n'a rien â

voir' dans

l'affaire. Les Francais se sont

, pour les deux tierg,
bolehevisâs.
La foule des ouvrierg (Odessa
a 6ts pendant la guerre le

refuge

de tous les deserteurs),

qu'on n'a

jamais dâsarm&s,
ont somme le 3 avril le gânâra]
d'Anselme de quitter Odessa;
on ne ferait rien ă son armâe
si on abandonne les volontaires russes et si on: ne protâge
pas la retraite des bourgeois. Les râvoltâs n'ont plus maâi
ntenus ces deux exigences,
mais les Francais ayant annonc
â trop tât leur retraite, slle
a tournă en dâroute. Les civils
ont fait les 40 km, d'Odessa
A Ackerman ă pied, Ils 6taient
2000, Les Grecs ont 6t6 eanard6 et les Francais ne leur
ont prâte aucun secours, De
mâma pour les Russes ; les uns
et les autres sont tres exoitâs
conţre les Francais. Les Russes,
mortis de faim, m'ayant plus
19*
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foame, fără un ban, -şi-au cerut solda: au fost trimişi
să fie plătiţi de Denikin, la armata căruia sunt îndrep-

taţi, spre Don. Istmul Crimeei a fost forţat; Principii
ruşi sau refugiat la Constanţa. Francezii sosind pe

mare la Burgas erau atât de desmăţaţi, încât Gorski a
intervenit personal spre a-i sili să se grupeze pe companii.
Frontul Bender-Dunăre va fi ţinut de Greci, —

cari sau

purtat

bine,

cu un regiment

colonial

fran-.

cez, sub comanda generalului de Patey; iar restul de Ro-

mâni.
La noi lipsă totală de direcţie. Basarabia amenin-

țătoare: nu s'a, găsit nimic mai bun

decât

trimiterea

colonelului Stere cu pline. puteri ! Prezan. obosit şi nemulţumit (bănuesc că din cauza favoarei crescânde a,

lui Văitoianu. Regele a împiedicat pe Văitoianu să se

înscrie la liberali, îmi spune Gorski), şi fără nici un chef.
La, ori ce perspectivă amenințătoare se mulţumeşte să
ridice din umeri.
La Odessa aliaţii au lăsat o sută de locomotive, tan-

curi, provizii imense,
le sou,
payer

ont

demandă

par

mai ales făină.

leur solde:

Denikine,

ă Varmâe

on

les

duquel

a envoyes
on

les

se faire

envoie

sur

le

Don. Le col de la Crimâe a 6tâ forcâ et les Princes russes
se sont refugi6s ă Constantza. Les Francais, en arrivanţ par
mer ă Burgas, 6taient tellement debraill& que Gorski a dă
personnellement intervenir
per par compagnies.

Le îront
—

qui

se

de Bender

sont,

bien

pour

au .Danube

conduita,

—

colonial, sous le eommandement
reste les Roumains,

Chez nous une
rabie

menagante:

denvoyer

les

contraindre

î se

sera tenu par

avec

du

un

râgiment

gântral

TOu-

les Grees
francais

de Patey—;

le

absence absolue de direction. La Bessa-

tout

le colonel

ce

qwon

Sterea

avec

a

trouve
pleins

de

mieux

pouvoirs!

c'est

Prezan,

fatigu6, mâcontent (la faveur grandissante de Vaitoianu, je
suppose, — le Roi a empâeh6 Vaitoianu de s'inserire dans
le parti. libâral, me dit G.) — sans aucun entrain. A toutes les
perspectives menagantes se contentant de hausser

les &paulea.

A Odessa les alliâs on laiss6 cent locomotives, des tanks,

des

provisions,

en

farine

surtout,

immenses,
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15 Aprilie. —: Comunicatul: anunţă ceiace s'a; petre-i
cut la 4 Aprilie la Odessa. «Aliaţii ne
mai putând. hrăni:
populaţia, au hotărât să se retragă!»
Pherekyde a spus d-rului Dinu Brăt
ianu că a dat;
ordin trupe

lor. române să treacă, dincolo de
linie şi să
meargă în contra Ungurilor: «Ni
se ucid oamenii; se face
uz de tun; doi Francezi au fost
ucişi şi ordinul de a
înainta a, fost dat fără ştirea lui
Brătianu, care va fi pus
în faţa, unui fapt îndeplinit». Aceasta
e o glumă şi toată
iumea, crede că lucrul s'a, regulat
din Paris, între Brătiânu şi Clemenceau. Dealtfel, e
o astfel de contradicţie

cu hotărîrea luată Joia trecută, încât
e evidenţ că numai
în urma unui ordin al lui Brătianu
sa luat această
măsură. E un răspuns direct la, misi
unea generalului
Smuts. «Viitorul»
părea, acum două zile, că, anunţă
„această
soluţiune.

Mărdărescu înlocueşte pe Moșoiu în
capul trupelor
din "Transilvania,
— Generalul Mangin a. fost cont
ramandat de Regina
şi Brătianu, cari au mijlocit pent
ru generalul Berthelot.

— Marietta, Ghica, revine cu impresia
! că, Conferinţa
a
RI II

15

avril.

—

Le

communiqu6

NN

annonce

enfin ce qui s'est
pass€ le 4 avril ă Odessa, Les
alli6s «ne pouvant
plus
nourrir la population, ont dâci
d€ de se retirer!»,
— Phâr&kyde a' dit ă Dinu Brat
ianu qu'il avaiţ donnâ
Pordre aux troupes roumaines
de franchirla ligne et de
marc
her

sur

les

Hongrois : «On

nous

tue

du
monde,
on
“emploie le canon; deux Francais
ont 66 tus et Pordre de
-courrir sus â 6t6 donns ă Pins
u de Bratiano, qui sera mis
'devant le fait accompliy. — C'est
de la blague et tout le
“monde croit que c'est râgle â
Paris entre Bratiano et Clemenceau,
D'ailleurs,

c'est tellement

en contradi

etion avec la
dâcision prise jeudi dernier, que
c'est 6videmment sur un
ordre de Bratiano qu'on a chan
g le! fusil d'&paule. C'est
'une

r&ponse droite â la mission
du gânera] Smuts. Le «Viitorul» semblait, il y a deux
jours, annoncer cette solution.
— Mardarescu remplace Moşo
tiu ă la tâte des troupes
«de 'Tra

nsilvanye.

—

Le gânâral

Mangin

a 6t6

“et Bratiano, qui se sonţ entremis
—

Mariette”

Ghika

contremandâ

pair

pour Berthelot.

revienit avec Pimpression

que

la

Reine

la Con-
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nu-şi va ajunge scopul: părerea Elisei Brătianu, deci
a bărbatului ei.
Guvernul este informat că Torontalul e pierdut şi
că ni se va lua deasemenea şi o parte din Bucovina.
17 Aprilie. — Am petrecut două zile la Buzău. N'am

cules de cât ecoul

abuzurilor militarilor

şi traficurilor

oficiale. Hoţii de sus până jos. Depozitele germane s'au
evaporat; se afla acolo, se zice, articole pentru 7 milioane.
— Comunicatul oficial anunţă că noi luăm ofensiva.

pe tot frontul unguresc. — Din sursă oficială ni se
spune că, pentru a facilita lucrările conferinţei, va trebui
să ocupăm

frontierele indicate în tratatul nostru din 4

August 1916. Acest fapt e în desacord cu misiunea Smuts

şi e imposibil

ca, în privinţa aceasta,

să nu

se lucreze

de comun acord cu Clemenceau. Precauţiunea luaţă de
Pherekyde de a spune că ceea ce s'a făcut a fost fără
ştirea lui Brătianu, o probează acum în destul.

— Presa comentează declaraţiunile făcute de Flondor jurnalelor. Au fost censurate, însă un interview în

«Chemarea» a fost deajuns pentru a ne da o ideie de ele.

ference n'aboutira pas; c'est Pavis d'Elise Bratiano, done
de son mari. La Princesse Elisabeth prâtend rester î Paris
pour

apprendre

le dessin!

— Le gouvernement est inform& que le Porontal est
perdu et qu'on nous prend aussi le chapeau de la Bucovine.
17 avril. — Pass6 deux jours ă Buzeu, Je n'y ai recueilli
que l'âcho des exactions des militaires et des trafics officiels. Vols de haut en bas. Les dâpâts allemands se sont
6vanouis comme fumâe; il y en avait dit-on, poug 7 millions.
— Le communiqut. ofticiel annonce
que nous prenon&
Poffensive sur tout le front hongrois. Du câte officiel on
nous dit que, pour faciliter le travail de la conference, nous
allons chercher & occuper les frontidres indiqutes
dans
notre trait€ du 4 aoât 1916. C'est joliment en
dâsaccord
avec la mission Smuts et il est impossible que cela ne se
fasse pas d'accord avec Clemenceau.
La prâcaution
prise
par Pher6kyde de dire que cest â linsu de Bratiano,
le
prouve suffisamment.,
— La presse retentit des dâclarations faites par Flondor
aux journaux. On les a censurâs, mais une interview de la
«Chemarea» suffit pour en donner la mesure. Il dit carr6-
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speculează

asupra,

popularității Regelui, pe care-l compromite, și
că toate

siorţările vor tinde a pune o stavilă intrării
agenţilor
liberali în Bucovina. Această demisiune şi comen
tariile
care o însoțesc, sunt considerate ca foarte grave
pentru

guvern.
— De reţinut declaraţiunea, de refuz a Jugoslavilor de a participa la. orice acţiune militară. (In contra

Ungariei şi bolşevicilor). E o sarcină care incum
bă, zic
dânșii, Statelor deja recunoscute de conferinţă
şi pentru cari conferinţa a rezervat toate atențiunile sale. Supărarea Serbiei este naturală. In consiliul celor
patru,

când 'Trombici a voit să citească pretenţiunile Jugos
la-

vilor, Orlando a refuzat să ia parte la şedinţă, el
a dat

ca motiv că părţi din acest Regat sunt în războiu cu Italia. Şi chestiunea Fiume rămâne mai deschisă ca oricând. Serbii vor fi de sigur îndepărtați de coastă şi deci

supărarea, lor este de înţeles.

gubi.

Torontalul

îi va

despă-

— Interviewul Regelui. — Regele a dat un interview lui «Times». Avem un rezumat telegrafic din «Mament que ie gouvernemenţ spâcule sur. la
popularit&
qwil compromet «i. que tous ses efforts
tendront
ă

du Boi
mettre

une barritre ă Pentrâe des agents libâraux en
Bucovine, Cette
d&mission et les commentaires qui Paceompagn
ent sont considerâs

comme

trâs

graves

pour

le gouvernemenţ.

— A retenir la dâelaration de refus des Yougo-Slav
es je
participer ă toute action militaire (contre Hongri
e et Boleh6viques), C'est une charge qui incombe,
disent-ils, aux
„Etats dâjă reconnus par la Contârenee et
pour lesquels la
Conference a râservâ toutes ses attentions... La
bouderie de
la Serbie est naturelle, Au Conseil des Quatre
,
lorsque
Trombiteh a voulu lire les prâtentions de
la Yougo-Slavie,
Orlando a refusă de prenâre part â la stance
; îl a donnâ
comme

en

motif

guerre

ouverte que

que

avec

des

parties

I'ltalie.

Et

jamais.

Les

de ce royaume

la question

Serbes

de

6taient

Fiume

seront certainement

encore

est plus
6loienâs

de la câte et leur colăre est comprâhensible.
(“est le 'Torontal qui les d&dommagera.
— Le Roi a donn une interview au «Times
»; nous en
avons un r6sumâ t6lâgraphique par le «Matin
», Il est penible
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tin». E penibil să vezi pe Rege afirmând; că «EL:
n'a, iscălit niciodată armistițiul — presupun că a voit
să zică
amnistia, — când, două luni continuu am avut
în. sertarul meu

decretul

de promulgare,

—

şi. că niciodată nu

sa îndoit de victoria aliaţilor». Poate că am fost
eu a-

tunei la Răcăciuni ca să mă întâlnese cu Czernin
!
18 Aprilie, — Marele Cartier, anunțând în comunicatul său de eri că ţărmul stâng al Nistrului
e solid păzit de Francezi şi Români, Marele Cartier grec
s'a grăbit să publice prin Radio că şi Grecii se găsesc
pe acest;

front.

Amnistia a căzut în apă. Se spune că militarii se
opun.
19 Aprilie. — Depeşile de azi dimineaţă anunţă că

Miercurea

trecută generalul

Nudent,

preşedintele comi-

siunei de armistițiu, a remis la Spa generalulu
i Hammerstein alocuţiunea lui Wilson invitând delega
ţii germani la, Versailes pentru 25 Aprilie. Se socoteşte
acest
act ea o convocare pentru preliminări.
Prinţul regal, în timpul vizitei sale în Ardeal
, a
"de voir le Roi

affirmer

<au'il n'a jamais 'sign6 Parmistiee».

Je suppose que cela veut dire amnistie,

quand

deux

mois
durant j'ai eu dans mon tiroir le dâcret
de promulgation: et
" Waffirmex, — contredisant ce que la
Reine avait dit d'Eile
et Berthelot seuls — quli] n'a jamais doute
de la victoire
des

alli6s:

“est

Czernin !
18 avril.

niqu€

d'hier

peut

âtre

moi

qni

ai

6t€

ă

|
—

Le

Granq

indiqu6

que

Quariier

la rive

ayant

gauche

Racaciuni

dans

du

son

voir

commu-

Dniester

etait

solidement garde pax
les Francais
et les Roumains,
le
Grand Quartien gree sest empress6
de publier par le service des Radios que des Grecs aussi
se trouvaient sur ce
point.
|

— amnistie est tombâe
Veau. On dit qu'il y a opposition des militaires.
19 avril. — Les dâpâches de ce matin annon
cent que
mercredi dernier le gânâral Nudeni, prâsi
dent de la Commission d'armistice, a remis â Spa au gânâr
al Hammerstein
Vallocution de Wilson invitant les dâleg
uâs allemands â
Versailles pour le 25 avril. On considăre
cet acte comme une
convocation pour les prâliminairas.
— Le Prince royal, pendant sa visite en
Ardeal, a dit
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cumsecade şi că

a-

cesta, e un jurnal de opoziţie. Mehedinţi a aflat dela un

Ardelean că Prinţul a numit «Steagul».
— Comunicat: bătălie în toată regula în Ungaria.

Am luat 5 obuziere, mitraliere, arme şi prizonieri. Noi
am pierdut 3 ofiţeri şi 30 de soldaţi; vre-o sută de răniţi.

—

Sur George

Barclay,

ministrul Emgliterei, unul

din aceia, cari nu se dă înapoi pentru a se revolta contra, tiraniei franceze şi a critica, toate pornirile contra,
mea, a venit, pe când mă aflam la, Buzău, pentru a-şi
lua rămas bun. Pe carta sa, mi-a exprimat prieteneşte
regretele sale. A telefonat din nou eri, şi m'am dus să-l
văd. Pleacă pentru 4 luni; eu cred că pentru totdeauna.
Nu-şi face iluziuni asupra Regelui ; erede în necesitatea

apropierii politice de Englitera şi de Statele-Unite. Re-

cunoaşte
miceşte.

că aceste ţări trebue

2) Aprilie —Paştele—Regina
noapte;

din

cauza

unui

defect

să ne ajute mult econo-

trebuia să sosească azi
de maşină,

a trebuit să

se trimită din Bucureşti un. Pacific, Trenul regal se va

ouvertement qu'un seul journal €tait convenable et c'âtaii
un journal-de Popposition.
Mehedintzi
a appris par un

Transylvain que le prince a d6sign€ nommâment le «Steagul».
— Communigu€:
bataille en toute râgle en Hongrie.

Nons avons pris 5 obusiers, des mitrailleuses, des armes, des
prisonniers. Nous avon perdu 3 officiers et 30 soldats; ume
centaine de blesses.
— Sir George Barclay, ministre d'Angleterre, un de ceux
qui ne se sont pas gânes pour se r6volter contre la tyrannie
francaise et critiquer les agissements contre moi, a pass,
pendant que jeâtais ă Buzeu, prendre cong6; sur sa carte

il m'a

amicalement

exprim6

ses regrets.

1] a telephone

de

nouveau hier et jai 6t6 le voir: c'est lui qui avait offert de
venir. chez moi ce matin, Il part pour 4 mois; je erois que

c'est pour toujours. Il n'a pas dillusions sur le Roi; îl oroit
ă la necessite du rattachement politique ă PAngleterre et aux

Etats-Unis;

îl reconnatt

que

ces

pays

doivent

6con:omigque-

ment beaucoup nons aider.
20 avril, (Pâques). — La Reine devait arriver cette nuit;

la machine n'a pas pu traîner le train; on a dă expâdier de
Bucaxest une Pacific,
ce qui aurait amen€ la Reine le soir â
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a avea

timp să se organizeze
o
manitestaţiune pentru mâi
ne dimineaţă la 10 ore.
— După comunicarea făcută
la Spa, o nouă telegramă S'a expediat Vineri, 18
Aprilie, din Paris, cerând
guVernului
german
să desemneze numele
şi
cali
tăţi
le
trimişilor. Vor trebui să se
găsească în ziua de 25
la
Versailles. «Sau luat măsuri
— zice Radio — ca delegaţii să apară cât mai puţin
în publice şi să nu aibă nici
un contact cu presa !»
— N. Butculescu a, văzuţ
pe generalul Pâtţin sosit
de curând. «Material a
ve— m
a,
spus el, — dar nu sunt
oameni pentru a-l mânui», E]
confirmă că nu pot să ne
mai trimită pe nimeni, fii
ndcă oamenii Vor să se reîntoarcă la ei aca
să,

- De altfel toată lumea, car
e a sosit din Odessa confirmă că Francezii au aba
ndonat totul la Odessa,
şi n'au
avut alt gând decât să se îmb
arce cât mai repede. Proclamaţia, generalului d'A
nselme, anunțând pentru
a
doua zi evacua
rea

oraşului,

a bruscat

a
Bucarest;

on

va

remiser

catastrofa,

Con-

le trai

n royal en route pour
avoir
le temps d'organiser une
manifestation pour demain
ma»
tin 10 heures,
— Aprts la communicatio
n faite ă Spa, un nouvea
u t6l6gramme est parti ven
dredi

18 avril

de Paris,

demandant

au

«Des mesures sonţ prises,
dit le Radio, pour qu'ils para
issent
le moins possible en public
et pour qu'ils n'aient aucun
confact avea la, presse
—

Buteulescu

a vu

le gânâra]

Pâtin, nouvellement arși
v6. «Du matâriel nous en
avons, — a-t-il diţ, — mais
il n'y
a pas d'hommes pour le mani
er». Il confirme qu'on ne
peut
nous envoyer
person
ne

trer dans leurs foyers.

paree

que

les

hommes

veulenţ

ren-

main I6vaguation de la ville
a brusqu6 la catastrophe. Not
re
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sulul nostru a fost înştiinţat în mijl
ocul

nopţii, ca să

plece a doua zi la 10 ore dimineaţ
a,

21 Aprilie, —- Regina a sosit. Multă,
lume la gară.
Flori. Pe strade, nimeni. Frig. Regi
na, frumoasă şi elegantă. Generalul Berthelot a oferit flori
cu un compliment <ă la plus jolie fleur des deux pays
». Puțin cam galant, pentru

o Regină...

Prinţesele au

rămas :

una.

la
Paris, cealaltă în Englitera.
|
— Foarte instructiv Radio din Lyon:
«Sâmbătă.
toată şedinţa ocupată cu discuţiunea
dintre Wilson şi
Sonino a revendicărilor italiene; Lloy
d George şi Cle-

menceau mau luat parte la discuţiune».
Eri, Duminică,
şedinţa, trebuia să fie reluată în trei,
Orlando nevoind
să participe la desbatere.
|

«Tratatul cu Germania va coprinde o alia
nță defensivă între Franţa, Marea Britanie şi
Statele-Unite, alianţă suprapusă, Ligii Naţiunilor. Convenţi
unile mili-

tare destinate la executarea, acestei alian
ţe vor rămâne,
natural, secrete !».
22 Aprilie. — Din Paris. Alexis Cata
rgi comunică
că, îndată ce soluţia Banatului va, fi recu
noscută, Brătianu
Consul a 6t6
h. du matin,
21 avril.
gare; îleurs,
€lâgante. Le
compliment

averti au milieu de la nuit pour le dâpar
t ă
le lendemain!
— Arriv6e de la Reine. Beaucoup de monde
â
Personne dans la rue. Froid. La Reine
jolie
gânsral Berthelot a offert des fleurs
avec
<ă

la

plus

jolie

fleur

des

deux

10
la
et
un

pays».

Un peu
galant pour une Souveraine. Les princesses
sont resttes Pune
â Paris, Pautre en Angleterre.
|
— Trâs instruetif le radio de Lyon:
«Samedi toute la
sâance prise par la discussion entre Wilso
n et Sonnino des

revendications

pris part au
reprise,

ă

italiennes;

dâbat».

trois,

Hier,

Orlando

Lloyd

George

dimanche,
ne

voulant

et

Clemenceau

la sance
pas

pas

devait, âtre

prendre

part

au
dâbat. «Le trait avec YAilemagne compr
erdra une alliance
defensive entre France, la Grande Breta
gne et les EtatsUnis, alliance superpose ă la Ligue
des Nations, Les conventions militaires destinses â Vexeution
de cette alliance
resteront naturellement seerătes! >,
22 avril. — De Paris, Lexi Catargi communiq
ue que sitât
la solution dn Banaţ connue,
Braţiano ne signera pas le
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nu va iscăli trătatul şi îşi va da demisia. După] Catargi, Take Ionescu va, fi chemat să ia succesiunea. Unii
liberali, ca; Săveanu, confirmă svonul acestei retrageri
iminente. — De altfel, «Le Temps» din 16 Aprilie, sosit
azi de dimineaţă,

coprinde

nota

următoare:

Comisia

centrală a, afacerilor teritoriale a regulat chestiunea împărţirii Banatului între Serbi şi Români. Aceasta, în-

semnează

de plano

punerea

la o parte a tratatului din

4 August 1916, plus adjudecarea pentru Serbi a
mai mult decât Torontalul.
—

Prinţesa

Elisabeta a rămas

ceva

la Paris la d-na E-

lisa Brătianu. Iată o şedere foarte prelungită la soţia
unui ministru, contra căruia e o excitare generală în
țară. Prea multă înfeodare la un partid politic: aceast
a

e părerea tutulor.
— Pe frontul

ungurese

marşul

nostru

progresează

repede pe toată linia. Comunicatul din 19 anunţă
că
pierderile noastre sunt serioase. Generalul Culcer pre
tinde că; proporţiunea ofiţerilor ucişi e foarte mare.
Generalul Pâtin a spus lui Buteuleseu că el se
teme

trait et donnera sa dâmission. Pour L6xi, c'est
Take Ionescu

qui

sera

appel€

ă prendre

la succession,

-

Divers libâraux, tel Saveanu, confirment le
bruit de cette
retraite imminente. D'ailleurs le «Temps» du
16 avril, arriv6
ce matin, porte la note suivante: Ia Commission
centrale des

affaires

territoriales

a regl6

la question

du

partage

du

Ba-

nat entre Serbes et Roumains. C'est de plano
la mise de cotă
du traite du. 4 aoât 1916, plus Padjudiecation aux
Serbes
de
auelque chose de plus que le 'Torontal,
— La Princesse Elisabeth est restâe ă Paris
chez M-me
Elise Bratiano. Voilă un s6jour tr&s prolongâ
chez la ferme.

d'un

ministre

contre

lequel

il y

a une

excitation

gen6rale

dans le pays. C'est un peu trop dinfeodation
â un parti
politique: tel est le jugement de tous.
— Depuis notre marche en avant sur le front
hongrois,
on a rapidement avancă sur toute la ligne. Le
communiquâ
du 19 porte que nos pertes sont s6rieuses.
Culcer prâtend que
la proportion des officiera tu&s est trâs
grande. Le gânâral
Pâtin
a

dit

ă

Buteulescu

qu'i]

apprâhendait

cette

marche
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de acest marş prea repede. Sunt încă
erări aprige. Ne
aflăm pe linia Bihor-Oradea Mare-Bor
osimin.

23 Aprilie. — Radio de azi anunţă
mari succese ale.
Polonezilor asupra, Ruşilor, adic
ă asupra
bolşevicilor.
Ei au ocupat Vilna şi Baranovitz.
Se pare că lăsaţi
singuri, bolşevicii se epuizează,
Lloyd George a spus.
în ziua, de 16 Aprilie în Came ra
Comunelor, că ar trebui
lăsaţi să se conducă numai după
inspiraţia lor şi că ar:

fi o nebunie să se întreprindă

o acţiune

Rusia.

militară

în

Sunt trei săptămâni de când strig în jurn
alele noas-

tre acest lucru, şi pentru care sunt
insultat
guvernului.
— Ziarul «Bucovina» anunţă că, în
urma
lui Flondor, toţi secretarii şefi de
serviciu
miniştri locali) şi-au dat demisiunea.
Acelaş

în

presa,

retragerei
(un fel de.
Jurnal a-.

cuză formal pe Nistor că a devenit agen
t liberal !

— După multe peripeții, guvernul
german a declarat că va trimite plenipotenţiari
la Versailles. Erzberger, în nota sa, îşi rezervă drep
tul de
discuţiune.

Conferinţa este amânată pentru 28 April
ie.

a
trop

rapide.

Il

Y

a

des

prises

considerables,

Nous

semsur la ligne Bihor-Oradea-Mare-Borosi
min,
23 avril, — Les radios de ce matin
annoncent de grands.
suecâs des Polonais sur les Russes,
mettons sur les boleh6viks. Ils ont

mes

pris

Wilna

eţ Baranoviteh.

1

semble

bien

que,
laiss6s ă eux-mâmes, les bolchâviks s'Epu
isent; Lloyd George a
dit aux Communes qmtil fallait les laiss
er abandonnâs ă leur:

inspiration et que ce serait une
folie qw'entreprendre uns.
action militaire en Russie, I] Yy
a trois semaines que je le
clame

dans

dans

nos

la presse

journaux

du

et qu'on

gouvernement,

nons imjurle

pour

cela

|

— «Le Bueovine» annonce qu'ă la
suite de la retraite de
“Fiondor tous les secretaires chefs
de service (comme mimnistres locaux) ont donnâ leur dâmission,
La mâme journal aecuse formellement Nistor d'âtre deven
u lagent des libernusl..
— Anprăs pâripâties, le gouvernement
allemand a dâclar&
qu'il enverrait des pl&nipotentiaires
â Versailles. Erzberger,
dans

sa note, se râserve

La Contârence est vemise

explicitement

au. 28 avril.

le droit

de discussion,
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24 Aprilie. — Censura a şters radical din «Steagul»

şi din «Progrâs»

tot ce am

Flondor. De asemnea,
privitor la împărţirea
fost trimisă să ia ceaiul
Nu sar zice că e aceiaşi
sese

răspuns

acelei

seris pentru

apărarea,

lui

pentru nota din «Le Temps»,
Banatului. Principesa, Ileana a
la d-na P... la Hotel Boulevară.
Regină care pe vremuri trimi-

Doamne

de a nu

mai

pune

picio-

rul pe la Cotroceni !
— La, biroul interaliat — francez —- se face o anchetă politică asupra oricărei persoane care vrea să

„ia trenul internaţional. Stoianovici a fost supus la un
interogator şi toţi deputaţii şi senatorii mei sunt mar-

caţi eu interdicţiunea. Ofiţerul a declarat-o pe faţă. Cu
toată recomandaţia. Belgiei şi Engliterei, s'a acordat lui
Stoianovici dreptul de a trece, însă fără permisiunea
de a sta în Franţa.
— Rattigan depune carta sa, ca, însăreinat. de afaceri. E un început de contact oficial.
— Quasi rupere de tratative la Paris. — Italienii
au declarat că ei înţeleg ca afacerea Fiume să fie regulată înainte de sosirea Germanilor.
Wilson comunică
24 avril. — La censure a radicalement ray€ du
«Steagul,

et du

«Progrâs»

tout ce que nous avons

6crit pour la defense

„de Flondor. De mâme pour la note du «Temps» concer
nant
le partage du Banat.
— La Princesse Ileana a ât6 envoyte prendre le thâ
chez
M-me P.. ă Phâtel du Boulevard! On ne diraiţ
pas que c'est

la mâme Reine qui lui a fait întimer Yorâre, dans le
temps,
de ne plus mettre les pieds ă Cotroceni!

«

— Au bureau intâralli& — purement francais
livre ă une enquâte politique sur toute person
ne

prendre

rogatoire

d'une
la

le train
et

international,

tous

interdiction.

recommandation

nos

LPofficier
de

Stoianovici

deputâs
la

et

Pa

Belgique

a subi

senateurs

clairement
et

de

sont

— on se
qui veut

un

inter.

marguss

avou6.

PAngleterre,

Malgre
on

a

accordt â Stoianovici le droit de passer, mais sans
Ja permission de s6jour en. France.
— Rattigan dâpose sa carte comme charg6 d'affaires,
C'est la prise de contact officielle.
— Quasi rupture ă Paris. Les Italiens avaient elairement d€elar6 quiils entendaient que Laffaire de Fiume
fut
râglâe avant Varrivâe des Allemands. M. Wilson vient
de
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presei că Fiume ar trebui să rămână
Jugo-Slavilor
pentru a deservi interesele Jugo-Slaviei
, Boemiei şi
României. Wilson adaogă că pacea cu
Germania, trebuie

să fie baza

tă pe principii de drept şi de justi
ţie şi că,
aplicând tot; aceleaşi principii teritoriil
or cari au aparținut

Austro-Ungariei, se ajunge la
concluziunea că
Fiume nu poate fi atribuiţ Italiei.
Aşa, fiind, Orlando a
declarat

că plenipotenţiarii italieni vor părăsi
Parisul,

Joi seara;

însă plecarea,

anunţată, prin

scrisoare

lui
Lloyd George şi lui Clemenceau, n'a avut
loc. Contactul
între Orlando și Wilson rămâne rupt.
Deodată ga înregistrat aici o urcare
a cursului
mărcii
—

şi al coroanei.
Germania, publică

un

contra-proiect

pentru

o
«Ligă a Naţiunilor». E] cuprinde între
altele o legisla-

țiune a muncei,

aplicabilă, lucrătorilor din toate țăril
e.

drepturi pentru

toate țările,

Nici un privilegiu pentru marile naţi
uni:

egalitate de

26 Aprilie. — Orlando a părăsit Parisul,
însă ceilalţi plenipotenţiari rămânând, se spun
e în presă: pentru a consulta Parlamentul la Roma.
communiquer

ă

la

presse

que

Fiume

devait

rester
aux
Yougo-Slaves pour desservir les inter
âts de la Yougo-Slavie,

de la Bohâme et de la. Roumanie.
Wilson ajoute que la paix
avee l'Allemagne doiţ âtre fondâ
e sur des principes de
droit et de justice et qw'en appli
guant ces mâmes principes
aux territoires aussi qui ont appar
tenu ă PAutriehe-Hongrie on arrive ă la conelusion que
Fiume ne peur âtre attri-

bus ă Italie. — Lă-dessus Orlando a
dâelar& que les plânipotentiaires italiens allaient quitter
Paris jeudi soin Le
dâpart signifi6 par lettre ă Lloyd Georg
e et a Clemenceau

n'a pas

eu

lieu;

mais

le contact

entre

Wilson-Orlan

do reste
rompu. Du coup on a enregistră ici
une hausse du cours du
mark et de la couronne.
i
— I'Allemagne publie un contre-projet
pour une Ligue
des Nations. Il contient entre autres
une legi:slation du. travail
applicable aux ouvriers de tous les
pays. Aucun privilăge pour les grandes
nations: egalită de droits pour tous

les pays.
26 avril.
les autres
presse que

—

Orlando

a tout

de mâme

quiti&

Paris, mais

plenipotentiaires 6tanţ Testes, on
dit dans.
c'est pour consulter le Parlement
de Rome.

la
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Tezaurul din Washington anunţă un nou
credit de
90 milioane dolari Franţei şi 5 milioane
României.

Total

pentru

Franţa

2.752.477.000

dolari,

plus

13

mi-

liarde franci. Total pentru România 25 mili
oane dolari.

"Total pentru toţi aliaţii : 9 miliarde, 188
milioane de do-

lari- Wilson poate vorbi de sus!
27 Aprilie: — Sonnino şi ceilalţi delegaţi
italieni au
părăsit de asemnea Parisul după Orla
ndo. Buletinele
continuă să vorbească de o consultațiune cu
Parlamentul şi de o întoarcere apropiată, la Conferin
ţă.
—

Regina a convocat

90 de persoane.

Costaforu

vitaţiunei, foarte mediocră:

eri Presa

la, Cotroceni.

făcea onorurile. Forma

Vreo

in-

o notă a biroului presii îm-

părţită prin poliţie, Regina a făcut, în
franţuzeşte

o

expunere a misiunii sale în streinătate.
A insistat asupra caracterului politic al acestei misiu
ni. Sau
spus
lucruri cari au mirat : «Inainte de pleca
re, am spus Regelui: pentru ca misiunea
mea să reuşească
trebuie
să am
toată încrederea Ta şi Regele
mi-a spus: Tu
ştii că ai toată încrederea Mea 1». Pent
ru a asocia mai
III

— Le tresor de Washington annonce
uu nouveau
de 50 millions de dollars ă la France
et 5 millions ă la
manie. Total pour la France 2,192.477.00
0 dollars (plus
milliards de Frs.). Total pour Ja Roum
anie 25.000.008.
pour

tous

les

La

Reine

alli6s

9 milliards

188

millions

credit
Roude 12
'Tota]

de

dollars, —
Wilson peut parler en mafître!
21 avril, — Sonnino et les autres dâleg
mâs italiens
ont
aussi quitt6 Paris apres Orlando, Les bullet
ins parlent d'une
consultation avec le Parlement et d'un
retour prochain ă
la Conference.
—

inquantaine de
'On a trouvâ fort
du bureau de la
La Reine, en
Vâtranger.

Elle

a

convoqu€

hier la presse

â Cotroceni.

Une

personnes. Costa, Foru faisait les honne
urs.
mâdioere la forme de Pinvitation: une
note
presse distribute par la police, .
frangais, a fait un expost de sa missi
on â

a insiste

mission. Il y a eu des
partir, jai. dit au Roi:

sur

le caractâre

Dolitique

intimitâs qui ont 6tonnâ.

Pour

que ma mission

de

«Avant

r6ussisse,

cette

de

il faut

que j'aie toute ta confiance, et le Roi
m'a dit: Tu sais que
tu as toute ma confiance!». — Pour
mieux assverer le Roi,
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bine pe Rege, Regina a. sfârşit, zicând:
«Regele ar

dori:
asemenea să vorbească, dar e ținut
la mai multă diserețiune ca Mine; adeseori EI e obligat
să vorbească prin

mine», D-l Clemenceau a fost cel mai aspru
. «Am pro„vocat îngrijorare la Curtea
Angliei. Curtea nu face
politică, şi, pentru

a vorbi 'oamenilor

politiei, a trebuit

să mă refugiez la legaţiunea română, pe

teritoriu ro-

mân. Va, trebui să ne mulţumim cu front
ierele ce ni se
va da». (Referat, de Feld şi Kiriacescu).

O împunsătură împotriva mea, în două rându
ri. —
Citând numele posibile pentru un guvern,
a pomenit de
Brăt
ianu, Take Ionescu şi Averescu şi,
vorbind de cenzură, dânsa n'a uitat cenzura, lui Marg
hiloman la Iaşi.

Maiestatea Sa nu scapă niciodată o ocaz
iune

pent

ru a
manifesta contra aceluia, care era «sin
gurul Nostru amie».
Amiciția stinsă distilează totdeauna
fiere |...
- Regina a declarat că a avut o întreved
ere cu Regen-

tul Serbiei. Am

aflat apoi din sursă franceză sigur

ă că
M. S. l-a invitat să vie să vază pe Rege
şi că Prinţul
n'a refuzat invitarea.
28 Aprilie. —

Al. Kiriacescu

află, din sursă minis-

la Reine a fini en disant: «Le Roi aimer
ait bien aussi parler, mais il est tenu ă plus de diseretion
que moi;
sonvent,
il est oblige de parler par moi». Monsi
eur Clemenceau a, 6

le plus dur ă ia dâtente,
«J'ai cause de Pinquiâtude
Cour d'Angleterre; la Cour ne fait pas
de politique et,
parler
aux
hommes politigues,
jai dă me râfugier
l&gation roumaine, sux texritoire rouma
in. Il faudra, nous

enter

des

frontitres

qu'on

nous

donnera»

(râfer6

â la
pour
â la
cou-

de Feld-

Kiriacescu), Pointe contre moi, ă
deux reprises: en citant
les noms possibles pour un gouve
rnement, elle a git Bratiano.

Take Ionescu et Averescu et, en parlant
de censure,
elle n'a pas oubli6 la censure de Marghilo
man ăi Iassy. Sa
Majeste ne manque jamais une oceasion
de manifester eon.
tre celui qui âtait «notre seul ami», L'ami
ti6 &teinte distille
toujours du fie]...
La Reine a dâelar€ avoir eu un entretien avec
le Regent

de

Serbie,

Appris

depuis,

de

source

francaise,

sâre,

qw'ell

e
Vavait invit ă venin voir le Roi et que le
Prince n'aurait
pas dâclin6 Pinvitation..
26 avril. — De source ministârielle, A,
Kiriacescu ap-
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terială că, prin Diamandy, Brătianu
sa unit cu garda
albă a Ungariei, că el va împinge cu
vigoare pe Unguri
pentru a aduce dispariţia, guvernul
ui comunist şi că,
în schimb, Ungaria ne-ar ceda drep
turile sale asupra,
Banatului. Acest joe, evident îndrepta
t contra Serbiei,
e socoteala pe din două cu Italia, care
cu siguranţă va
căuta să, păstreze Fiume cu arma în
mână. E un joc dublu, după modul de a lucra al lui Brăt
ianu. Şi Regina
se va preta la aşa ceva ? Ce înseamnă
atunci întrevederea,
dela, Semlin şi invitaţiunea, Prințulu
i Regent ?
—

Pentru

moment,

spre a preveni

orice manifestaţiuni, — în Camera franceză
s'a depus (fără a; fi
votată) o moţiune favorabilă Itali
enilor, — guvernul
american publică un comunicat a] mini
strului de interne
Lave, la Washington, că «Wilson şi
Clemenceau au fosf
de acor
d în a conchide că a da Fiume

Itali

ei, ar fi onedreptate faţă de Jugoslavia...»
— Ruptura cu Italia
reiese din tonul jurnalelor franceze
, care: spun că se
poat

e începe conferința cu Germanii
, înaințe de reîntoarcerea Italienilor, însă că
vor fi aşteptaţi pentru a
iscăli, ete,
prend que, par Diamandy,

blanche de Hongrie,

&rois

pour

amener

Bratiano

a li6 partie avec la garde

qu'il poussera, vigoureusement
les Honla

disparition

du

gouv

ernement communiste et qu'en 6change la
Hongrie
nous c&deraiţ ses
droits sur le Banat. Ce jeu, Evid
emment dirig6 contre la
Semlin et Pinvitation du Prince
Râgent 3
nement cherchera â garder Fium
e les armes â la main,
Cela explique aussi une mare
he sur le Banat,
Cest un
double jeu, bien dans la, mani&re
de Bratiano, et la Reine
y
prâterait-elle

la

main?

Qw'est-ce

alors

que

Yentrevue de
Semlin et Pinvitation du Prince
Râgent?
— En attendant, pour couper cour
t aux manifestations,
—â la Chambre frangaise on a dâpo
s6 (sans la voter) une motion favorable aux Italiens — le
gouvernement amâricain
fait publier un communiqu6 du
ministre de YIotârieur,
Lave, â Washington, que «Wilson
et Clemenceau ont 6t$
d'aceord pour conelure que donner
Fiume â Italie serait
une injustice envers la Yougo-Sl
avie...».
La rupture avec I'Italie ressort
du ton des journaux .
frangais qui disenţ
qu'on
peut
commencer la conference
avec les Allemands avant le reto
ur des Italiens, mais qu'on
les attendra pour signer, ete,
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|
— Eri, d-na Dissescu mi-a ceruţ
din nou o întâlnire.
„Am fost la orele 4. Regele ar dori
să mă vadă să Yor-

bească cu mine; dar i-e teamă să mă
cheme (7). Să su-

_gerez eu un mijloc de convorbire;
o întâlnire ca din
tâmplare. (Să vie aceasta numai dela
ea ?). — Dânsa
tează cu creionul pentru a rapo
rta conştiincios :

Am

văzut

pe

Averescu?

— Fu:

da. —

înno1)

Ce

trebue:
să
transmit? — Forţă
bună
de folosit
atât
cât
va
dura
popularitatea;
sa ; săi
se
dea
panaşul, însă să fie dublat de oameni
politici serioşi, — 2)
Quid, în ce priveşte amnistia pe
care Regele a pro-

mis-o în principiu? — S'o acorde mai
cu seamă

pentru
massa oamenilor terorizaţi; aceasta
ar fi un câştig moral
Şi un succes persona] pentru Rege
. — 3) 'Take Ionescu,
este el republican? — Eu : Nu a cred.
— 4) In ceeace pri-

veşte călătoria Reginei?— Iiste
o greşeală politică. E
un joc al Brătienilor pentru a putea
împărţi cu Coroana
responsabilitatea unui insucces dipl
omatic, în caz când
ar fi un

insucces,
— La biuroul interaliaţ (adică
francez)
ghilomanist nu poate obţine
viza.

orice mar-

29 Aprilie. — 'Tensiune înțre guve
rn şi Francezi, Se

— Hier M-me Dissescu m'a
de nouveau

demande un renJai 6tâ-ă 4 h. Le Roi voud
rait me voir, causer; i]
a
peur de m'appeler (9); sug&
6rer un moyen de conversa
tion,
une rencontre fortuite. (Est-ce
de son eru?),
Elle note au crayon pour rapp
orter fidtlemenţ;: 1) Ai-je
vu Averescu? — Moi: Oui.
— Que dois-je transmettre ?
—
Moi: Force â utiliser tant que
dure sa popularită; lui' donner le panache, mais le
doubler d'hommes politiqu
es
s6rieux. — 2) Quid de lamnisti
e que le Roi a promis en prin
tipe? — La faire pour
dez-vous,

rorise.

Ce

sera

un

gain

la masse surtout des gens
qu'on termoral et un succes parsonne
l pour

le Roi. — 3) Take Ionescu est-i
l r&publieain? — Moi: Je ne
le erois. — 4) Voyage de la Rein
e. — Cest une faute politique. C'est le eu de Bratiano
pour faire partager â la Couronne la
insueces,
— Au

responsabilită

d'un

insuceâs

|
bureau

ghilomaniste

intârallis

ne peut

29 avril. —

obtenir

'Tension

diplomatique

(c'est-ă-dire francais)

entre

le visa.

gouvernement

sil

ya

tout mar”

eţ Francais.

20%

I]
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pare că Francezii au cerut poşta şi telegraful nostru şi

că Regele a trebuit să se plângă la Paris: Generalul
Berthelot pleacă, iar generalul Graziani îl va înlocui.
“Toate acestea trebue controlate.
— Al. Kiriacescu ştie că se precipită

marşul

pe

frontul unguresc şi că planul este de a atinge 'Tisa, Sâmbătă; astfel ca Duminecă să aibă loc o mare manifestaţie
naţională. Elementul militar murmură de tăcerea indiferentă în eare se desfăşură acţiunea din Transilvania.
„Apoi, armata va înainta în Banat, dacă trupele franceze

nu se vor opune. Aceasta e oare corolarul pe care l-am
notat eri?

— Dela B. Catargi aflu că Clemenceau a oprit demobilizarea franceză. Jurnalele franceze publicând că
se pot începe

preliminările cu Germania,

chiar

în ab-

senţa Italiei, ârată destul de bine că se poate aştepta,
«din partea Romei la o abţinere absolută.
30 Aprilie, — D-na Waterman,
corespondenta lui
«Times», care sa anunţat eri, foarte târziu, mi-a făcut
vizită la 4 ore. Două ceasuri de convorbire. Dânsa, e ui-

mită de impreciziunea, în

toate lucrurile,

seris jurnalului său că, dacă trimite

dela noi. A

puţin material,

paraît que les Francais ont exig6 notre poste et nos î6l6graphes et que le Roi a dâ se plaindre ă Paris. Le gânâral
Berthelot part tout de mâme et c'est le gânâra] Graziani
qui le remplace, Tout cela demande contrâle,
—

A,

Kiriacescu

front hongrois

sait

et qu'on

qu'on

prâcipite

la

marche

veut atteindre la Theiss

sur

le

samedi,

de

facon ă faire dimanche un grand tralala national, L”6lement
militaire grogne du silence indiffârent dans lequel se dâve-

loppe Paction de Transylvanie. Aprăs on marcherait sur le
Banat si les troupes francaises ne s'y opposent pas, Est-ce
le corollaire de ce que j'ai notâ hier?
— Par B. Catargi japprends que Clemenceau a arrâts la
d&mobilisațion frangaise, Les journaux francais en publiant
qw'on peut commencer les prâliminaires avec PAllemagne
mâme en l'absence de PItalie, indiquent bien qw'on peut s'attendreă une abstention absolue de la part de Rome,
30 avril, — M-me Waterman, correspondante du «Times»,
qui s'âtait annonecâe hier tres tard, m'a rendu visițe â 4 h.
Deux heures de conversation. Elle est 6tonnâe de Pimprecision en toutes choses chez nous; elle a âerit ă son journal
que si elle envoie peu de matâriel, cela ne veut pas dire
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dar că are tre-

buinţă de o muncă îndoită pentru al controla ştirile
ce i

se dau. Toată lumea urăşte şi atacă guvernul: atunci
cum
"se menţine ? El nu face alegerile, pentru că ar
fi probabil un dezastru: Ştie că, declaraţiile ce i-a făcui
Regele

nu sunt exacte, dar că nu putea să le trimită decât
aşa

cum i Sa dat.—La dv. guvernează Regina; înţele
g succesul Său; e mai frumoasă ca niciodată; diferi
tele Sale
portrete anterioare sunt cu mult inferioare celor de
acum.

“Toată politica, se resimte

din

faptul

că

Englitera,

odată războiul sfârşit, n'a avut un plan de acţiun
e şi nu
vrea să facă nimic pentru a asigura rezultatele.
Oamenii
politici foarte inferiori; Lloyd George a fost
un motor;
funcţia, sa, sfârşită, el nu mai valorează nimic;
de altfel,
«chestiunile interioare sunt foarte grave
şi-l absorb cu
totul. — Aţi fost calomniat mult în străin
ătate, chiar în

Italia, dar, când vine cineva aici, vede că
totul e falș

Şi că aveţi mult prestigiu. — Bolşevismu
l este, după
cum aţi spus, o formă de sentiment naţion
al şi-l înţeleg
ŞI-L scuz. — Acestea sunț trăsăturile
caracteristice ale
conversaţiei noastre.
'qu'elle ne travaille pas, mais elle
a besoin de travail double
pour contrâler les .nouvelles qu'on
lai donne, — 'Touţ le
monde hait et attaque le gouverneme
rit; comment se main-

tient-il alors? Il ne fait pas les 6lections,
paree que ce serait
probable
ment

le dâsastre.

Elle

sait

que

les

decla

rations que
lui a faites le Roi ne sont pas exactes,
mais elle ne pouvait
que les donner telles quelles, Chez
vous, «est la Reine qui

zouverne; je comprends son succe
s; elle est plus belle que
jamais; ses diffărents portraits
ant6rieurs sont „îr&s_ inferieurs ă aujourd'hui, Toute la polit
ique se ressent de ce que
TÂngl

eterre, une fois la guerre finie, n'a
plus eu un plan
d'action et ne veut rien faire pour en
assurer les râgsultats;

hommes

politiques

tres

inf&rieurs;

Lloyd

Georg

e a 6t€ un
moteur, sa fonction finie i] ne vauţ
plus rien; d'ailleurs les
questions intrieures sont, trâs grave
s et l'absorbent enti&rement. On vous a beaucoup calomnis
ă l6tranger, mâ6me en
Italie

, mais quand on, vient ici, on
voit que c'est faux et
que vous avez beancoup de prâst
ige.
Le bolehâvismoe est,
comme vous Pavez dit, une forme
de sentiment nationa] et
je Je comprends et Pexcuse. —
'Tels sont les traits saillants

de

notre

eonversation.

|
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— Frontul nostru înaintează cu repeziciune în Ungaria şi pretutindeni am atins Tisa. Am capturat arme,
prizonieri și am prins o diviziune de Secui. Pierderile
noastre sunt neînsemnate. Lucrul acesta n'are aerul de:
a îi prea greu

şi probabil

că Ungurii,

garda

roşie, nu

pot ţine. Contactul cu Ceho-Slovacii a fost luat.

|

1 Mai. — Mişu Pherekyde a făcut eri o comunicare:
la Clubul liberal asupra politicei streine. Pentru prima
cară vorbeşte la, Club. EI a anunţat marşul spre Buda-

pesta; şi a, justificat astfel ofensiva luată: «Aliaţi
i
trebuiau să ocupe toate teritoriile locuite de
Români,
însă, când am văzut că trimisul lor, generalul
Smuts,
trata cu Budapesta, am înţeles că era o chestiu
ne de a
sacrifica nu numai interesele noastre momențtane,
dar
chiar interesele permanente ale viitorului»
(Izbânda).

E bine să aşteptăm în «Viitorul» darea de seamă
oficială.
Plondor

răspunde,

printr'o foaie volantă împărţită

din mână în mână, atacurilor lui M. Phereky
de. Răspunsul e foarte energic. Un document care
va servi.
—

Notre

front avance

rapidement

en Hongrie

et partout
uous avons atteint la Tisza, Captu
ră des armes, des provisions, pris une division de Szekl
ers, mais
nos pertes
insignifiantes.
Cela -n'a pas air d'âtre tres dur
et probablemenţ que
les Hongrois, gardes Touges, ne tienn
ent pas. Le contact a
6t6 pris avec les 'Pehco-Slovagues.
l-er mai—Michel Pherekyde a fait
hier une communieation au Club liberal sur la politique
6trangtre. C'est la pre
miere fois qu'il parle au Club. Il a
annonc la marche sur Budapest et il a justifi6 ainsi Poffensive
prise: «Les Alli6s devaient, occuper tous les territoires
habitss par les Roumains,
mais quand nous avons vu que leur
envoye, le gâncrai Smuts,
" traitait avee Budapest, nous avons
compris qu'il 6tait question de sacrifier non seulement nos
interâts
du moment,
mais encore les intârâts permanen
ts de Pavenir,,. (Izbânda).
Il convient

officiel;

d'attendre

dans

le

«Viitorul»

le

compte-rendw

-

— Flondor r&pond, par une feuille
volante distribue â
la main, aux attaques de M,
Pher

main

morte.

Un

documenț

ekyde.

qui. servira,

Il n'y va pas
:

de
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2 Mai. — Impresia, este că
Italienii vor căuta să, se
sau, cel puţin, să câştig
e timp. Parlamenţul a
«dat, ca să zie astfel, o isc
ălitură în alb lui Orlando.
Tonul presei franceze este
optimist. — Prin B. Catargi am confirmarea exc
itării care domneşte con
tra
lui Wilson
aranjeze

la Paris; n'ar fi de mir
are
pla un atentat.

dacă sar întâm-

— Din sursă oficială, Bel
a Kuh

n a făcut propuneri
-de pace pe baza recunoaşt
erii drepturilor noastr
e asupra
teritoriilor ocupate de
către noi, în schimbul
neamesteului nostru în atacer
ile lor interioare. Con
siliul se întruneşte astă seară pen
tru a aviza.
— Cenzura a împiedica
t reproducerea memori
ului lui
Flondor. Dădusem
în «Le Progrăs»
afacerea, celor 6
vagoane speculate de cum
natul lui Nistor, dar n'a
trecut

— Trupele noastre au
atins 'Tisa şi la Nord au
cut-o pe o lungime de
tre100 km.
3 Mai.— Am petrecut
ziua de azi la Putineiu
a mă prezenta înaint
pentru
ea com
isiunii Judeţene. Aşi
fi voit
să pot fixa imaginea,
acestei comisiuni,

Wilson â Paris;
pas 6tonns,

—

De

souree

îl surgirait

un

attentat

qu'on

n'en

seraiţ

officielle,

Bala Kuhn a. faiţ
des proposide paix sur base
de reconnaissance
de nos droits sur
territoires oceupâs
par nous en &change
de notre abstention
dans leurs affaires
interieures. Le Consei
l se r6unit ce soi
pour aviser,
|
— La censure a emp
âchă de veproduire
Flondor, Dans le
le meEmoire de
«Progr&s», jav
tions

Wagons

spâcul&s

par

le

ais donnâ
Vaffaire
des 6
beau-frâre de Nis
tor eţ rien n'a

— Nous avons attaint
la Tisza et dans le nor
îranchie sur une longue
d l'avons
ur de 100 km,
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E de neînchipuit că s'a dat pe mâna unei astfel de
adunări fixarea, preţurilor şi atribuţia definitivă a loturilor între țărănime şi proprietarul expropriat.

In ceeace priveşte pe delegatul proprietarilor, am.
avut încă odată mai mult confirmarea lipsei de vlagă:
de care a dat dovadă marea proprietate la noi.
— Jurnalele confirmă propunerile de pace ale lui.
„Bela Kuhn.

|

4 Mai. —
Cineva

Manifestaţia cerută de guvern s'a făcut. .

spunea

de. curând:

«Bietul

Emil

Petrescu

(pri-

marul), e nepomenit ce caznă își dă de două zile pentru
a organiza manifestaţia.!»

—
major

|

Generalul Berthelot şi o parte

din

a fost înlocuiţi din însărcinările

lor pe neaştep-

Statul

său:

tate şi sosirea generalului Graziâni a fost o surpriză, Se:
spune că Englezii şi Americanii au reproşat mai cu sea-.

mă lui Berthelot că a făcut prea multă politică internă.

_— Din sursă oficială aflu că după ce va, intra o divizie în Budapesta,

se vor retrage toate unităţile de pe:

frontul ungar, pentru a întări armata dela Nistru, căreia.
ait abandonne ă une pareille assemble la fixation des prix
et Lattribution dâfinitive des lots entre la communautâet le propriâtaire exproprie€.

Quand

au dâl&gut

des propri€-

taires, ai eu une fois de plus confirmation de Ia veulerie dece qui fut la grande propri6tâ chez nous.
— Les journaux confirment
la proposition

de

de

paix:

Kuhn.
4 mai,

—

La

manifestation

demandee

par

le gouverne-

ment a eu litu. Un membre
de la famille Petrescu disait
fantât: «Pauvre Emile (le maire), c'est inoui le mal quiil
se
donne
depuis
nifestation!».

deux

jours

pour

organiser

la

ma-

— Le gânâral Berthelot et une partie de son Etat-majoront 6t6 relevâs de leur poste â Pimproviste et Varrivâe du
genral

Graziani

a 6t6

une

surprise.

On

ajoute

que

les

An-

giais et les Amtrieains ont surtout
reproch6 âă Berthelot
d'avoir fait trop de politique interne.
— De source officielle Japprends qwaprăs avoir fait:
entrer une division
du front hongrois

ă Budapest, on retirera toutes les unitâs.
pour renforcer Parmâe du Dniester, ă:
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i se va da însărcinarea de a întreprinde
o acţiune în spre
Odessa, şi Ukraina, !

Nebunia aceasta ar putea foarte bine să
fie impusă

de Franţa în schimbul libertăţii de
acţiune ce ne-a lăsat
în

Ungaria. Tot deodată ni se anunţă înain
tarea în

Banat. Slătineanu confirmă, că ordinul
s'a şi dat trupelor.
In concordanţă cu acest proiect,
mi se comunică că Italienii cari sunt în Dobrogea, favor
izează pe Bulgari şi-i
excită contra Serbiei: aceasta, ar
fi acţiunea, concertată,
Ital
ia-România,
5 Mai. —

de care sa, vorbit.

O notă ruşinoasă pe care guve
rnul

mis-o presei. Motivul

dat are 0 grozavă

a tri-

greutate !...

Şi eu credeam că tendinţa, era
ca, regiunile ocupate
devină româneşti,
Toţi vor să meargă la Budapesta
; Serbii cer deasemenea şi anunţă că, la, nevoie,
o vor face pe riscul lor. Şi
Serbii şi Românii vor să pună
mâna pe materialul rulant.
să

al Ungariei. Serbii pretind să
redobândească 2000 locomotive şi

3000 vagoane, iar noi sperăm
să luăm tot atât,

dacă nu mai mult.
a
qui on donnerait la charge
cot6 WOdessa et en Ukraine!

St6 imposâe
qu'elle nous

qu'on

va

O

NIN

d'entreprendre
une action du
— Cette folie peut bien avoi
r

par la France en Schange
a laiss6e en Hongrie. Du

marcher

sur le Banat.

de la libert& action
mâme coup on annonce

Slat

ineanu confirme que
Pordre est dâjă donn6
aux troupes! En concorda
nce avec
ce projet, on me commun
ique que les Ttaliens
qui sonţt en
Dobroudija favo

risenţ les Bulgares et les
excitent contre la
Serbie: ce seraiţ Faction
concertâe Ttalie-Roumanie
dont on
m'a d&jă parle.
5 mai.

—

Une

note

honteuse

que

le

gouvernement faiţ
passer ă la presse,. Le
motif allâgus est dun
joli calibre.
Et je croyais qu'on voula
it, faire roumaines les
râgiong
oceupes!
—

Tout

demandent

leurs risques

le monde
aussi

ef

veut

aller ă Budapest;

annoncent

et pârils. Et Serbes

qu'ils

le

feront

et Roumains

les
au

Serbes

le

besoin

ă

veulent

s'em-
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Societatea

Naţiunilor,

tip Wilson,

a fost votată

în unanimitate la, 29 Aprilie şi «le Temps» de eri Tepro|

duce textul.

— Vizita colonelului Wells, dela Crucea Roşie ame-

|

ricană, care face mult bine şi care se ocupă, de starea
semănăturilor noastre pentru a organiza campania
de

aprovizionare. El preţueşte mult pe ţăranul român. Speră

că Transilvănenii vor pune ordine în România:

«sunt

oameni serioşi». (Aşa dar vechiul Regat nu-i inspiră nici
o încredere). — America va îndrepta, de aci înainte toată
activitatea. sa asupra Americii de Sud ; va fi un mare
câmp de expansiune. Astăzi, pentru a merge dela NewYork la Rio de Janeiro, e mai simplu de a merge prin
Englitera. De asemenea, şi Românii trebue să se apropie
de Englitera: America, e prea departe de România. —
Statele-Unite,

ca

toate

țările, au

dificultăţi

comerciale

din cauza răului obicei al Englezilor de a nu trata decât

cu moneda lor şi cu măsura lor «care e proastă»,
dar
aceasta e un inconvenient uşor, când ştii că tot ce
livrează
ei, este de bună calitate.

6 Mai. — S'a anunţat cu mare sgomot trecerea
Tisei

— La Socistă des Nations, — type Wilson
—, a ât$ votâe
â Yunanimită le 29 avril et le «Temps» arrivă
hier nous en
donne

le texte.

— Visite du colonel Wells de la Croix Rouge
amâricaine
qui fait 6normâmenţ de bien et qui s'occu
pe de l'6taţ de nos

semailles pour organiser la campagne
d'approvisionnement,
Il estime beaucoup le paysan rouma
in, Il espăre que les

Transylvains

sens s6rieux.

mettronit de Pordre en Roumanie:

(Done

le royaume

ancien

rendre

PAngleterre.

ce sonţ des

ne lui inspire

aucun

e
confiânce). Les Etats-Unis vont diriger toute
Jeur activită
sur lAmerigue du Sud; ce sera un vaste
champ d'expansion;
aujourd'hui, pour aller de New-York ă
Rio-de-Janeiro, îl est

plus

simple

de

SYy

pan

Aussi

les

Rou„mains doivent se rattacher â lAngleterr
e: P'Ameârigue est
trop loin. Les Etats-Unis, comme tous
les pays, ont des difficultes commerţiales ă cause .de la sotte
habitude des Anglais de ne traiter qu'ă leur monnaie
et â leur mesure mais
C'est un lâger inconvânient quand on
pense combien tout ce
qu'ils livrent est de bonne qualit
e.
6 mai, — On avait annonc ă fracas
le passage de la
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şi marşul nostru spre Bud
apesta, care trebuia, ocu
pată.
Am fost opriţi la Tisa
de către aliaţi şi, se par
e că îrupele cari au trecut râul
s'au retras. Guvernul Bel
a Kuhn
a capitulat şi trupele fra
nceze vor ocupa capitala.
— Orlando şi Sonnino
au sosiţ azi la Paris
şi
după amiază sau mâine
tratatul va fi înmânaţ
Germanilor. Aşa dar, o transa
cţie sârbo-italiană dev
ine posibilă. De observaţ că, cu
toată teza contrarie, lan
sată de
Jurnale, nu sa putut tre
ce peste Italieni,
— Vladimir de Hertza
îmi comunică măhnirea
sa;
şi-a dat demisia, Regele
a reţinut-o — zice dânsul
— şi
mâine se va, decide soa
rta sa şi a, comisiunei
municipale
instituită la Chişinău. Bas
arabia e dată pe mâna lui
Inculeţ, căruia i se sacrifică
totul, pentrucă organizea
ză un
partid afiliat liberalilor.
Guvernul caută acolo
restul de
majorităţi, de care se
teme că nu le va avea
în Camere,

pa
_

Tisza et notre marche
sur Budapest qu'on dev
aiţ occuper,
Nous sommes arrât6s
sur la 'Tisza par les Alli
6s et, semble.
"til, les iroupes qui
Vavaient franchie sont
retirâ6s, Le, gouvernement Bela Kuhn
a capitulă et ce sont
» vraisemblablement qui
les Frangais
vont y entrer.
i
— Orlando e Sonnino
!
sonţ rentr6s ce matin
demain le trait va âtre
Paris et
remis aux Allemands:
done una
iransacțion serbo-ita
lienne
devient possible,
A xremargue»
que, malgră la these
contraire des journa
ux, on n'a pas pass6
outre â Vabsence des

— M. Vladimir

Italiens,
de Hertza me

communigue ses tribulations, Il a donn6 sa d6m
ission; le Roi, dit-il,
Pa retenue et
demain se dâcidera son
sort et celui de sa Gom
mission municipale de Kisinau. La
Bessarabie est livre
â Inculetz, â
aux libâraux. Le gouver
nement cherche lă-bas
Pappoint de
majorit6 qu'i] redout
e de ne pas âvoir
dans les Chambres.
Le trio Inculetz- Ciugur
eanu-Halipa est celui
qui a pris
Piniiiaţive d'abroger
le pacte de mars 1918
: il n'y a pas eu,
malgr6 Parganţ dâpens6,
30 dâputâs pour le vote
r;
encore le trio qui app
c'est
orte
au

gouvernement

Pabolition

des

ți
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In schimb, a înlăturat pe cei mai buni prefecţi, înlocuindu-i prin creaturi, adeseori nişte pungaşi, de ale acestor domni. Fiindcă Episcopul Nicodim îi supără, —
dânsul a luat măsuri contra preoţilor propagandişti ruşi

şi mai cu seamă lacomi de câştig —, şi ei caută să-l răstoarne. [i o zăpăceală grozavă în toată ţara! — Acest
tablou confirmă toată reaua impresiune pe care d-na
Waterman a adus-o din Basarabia.
1 Mai. — Remiterea tratatului de pace Germanilor.
Jurnalele lor vorbeau deja de rechemarea plenipotențiarilor — miniştri de Stat — cari pierdeau la, Versailles
timpul în a nu face nimic, aşteptând bunăvoința aliaţilor.

„— dntâi Mai n'a trecut fără tumult la Paris ; 500—
600 de agenţi răniţi; un mort.
Rosenthal
îmi spune că armata, n'a voit să intervie şi că pretutindeni barajele ţinute de trupă au cedat fără rezistenţă. — Nu
mai e nici o îndoială: armata, franceză e minată. Ceeace
se petrece la noi, o dovedeşte: ofiţeri români loviți de
soldaţi francezi; acte de tâlhărie continue; la Constanţa
şi Galaţi “nu poţi să mai eşi după asfinţitul soarelui din

cauza agresiunilor. Ceeace sa petrecut la Odessa, e semZemstwa.

En

6change,.on

on les remplace

a renvoy6

les meilleurs

par des er6atures—souvent

prâfets er

des filous—de

ces

messieurs. Comme l'&vâque Nicod&me les gâne — il a mis au
pas les prâtres russifiants et surtout âpres au gain — îls travaillent ă le renvoyar, C'est un dâsarroi affreux dans tout
le pays!

Ce

tableau

confirme

toute

la mauvaise

impression

que Madame Waterman avait rapportâe de Bessarabie.
7 mai. — Remise du traits de paix aux Allemands, Leurs
jonrnaux parlaient dâjă de rappeler les plenipotentiaires —
ministres de ressort — qui perdaient, A Versailles, leur temps
ă ne rien faire, attendant le bonvouloir des allies.
— Le l-er mai ma pas pass sans bagarres ă Paris; 500 ă
600 agents bless6s, un mort, Rosenthal me dit que larmâe n'a
pas

voulu

troupe

donner

et que

ont câde sans

partout

râsistance,

les barrages

Il n'y a pas

tenus

par

la

ă douter, lar-

mâe francaise est minâe. Ce qui se passe chez nous en est
la preuve: officiers roumains frapp6s par des soldats fran-cais; des aetes d'apachisme continuels; ă Constantza et ă.
Galatzi on ne peut sortir des le soleil couch€ ă cause des
agressions.
Ce qui s'est passe ă Odessa est significatif.
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nificativ. Hertza afirmă că, dacă vreodată
bolşevicii arataca acolo unde Francezii ocupă frontu
l, soldaţii ar
ceda cu siguranţă.
Singurul act înţelept din partea guverriului ar
fi să

ceară plecarea trupelor franceze,

9 Mai—Am darea de seamă a şedinţei de
deschidere.
dela, Versailles, în ziua de 7 Mai. Discursul
lui Rantzau-

Brockdorti e de un rar curaj. La crimele
germane, săvâr-

şite în timp de război, el opune moartea,
a, sute de mii de:

Germani din cauza foamei după armistițiu,
prin mijlocul

blocusului. Ei declară net că nimeni n'ar
lua răspunderea
unei păci care n'ar fi justificată înain
tea universului.

10 Mai. — Zece Mai a fost celebrat după
noul calen-

dar. Un 'Te-Deum neanunțat dinainte
; o tribună meschină pentru Regină şi invitaţii săi oficia
li ; O revistă re-

strânsă pe bulevard,

drapele

atâta tot!

foarte puţine pe stradă:

Trecerea, Prințului Moştenitor în fruntea,
regimentului său a fost glacială ; această tăcere
contrasta penibil

cu aclamările făcute altor elemente,
Prinţul Carol a
dat d-nei Zizi Lambirno briliantel
e pe care le lăsase

Hertza affirme que si les Dolc
heviks attaquaienţ jamais lă.
ou les Francais oceupent le
front, les soldats
cederont ă
coup sir. Le seul acte sage
de la pant du : gouvernement
serait de. demander le dâpart
des troupes francaises.
,
9 mai. — On ale compte-rendu
de la sâance d'ouverture,
le 7 mai, ă

Versailles.

Le

discours

de Rantzau-

Brockdorff
est d'un rare courage. Aux
crimes
allemands commis en
temps de guerre, îl oppose la
mort de centaines de mille Allemands tuâs par la faim apres
Parmistiee au moyen
du
blocu
s;

il dâclare nettemenţ

que personne

ne

prendrait

la
devant
Tunivers.
10 mai. — Le 10 mai a 6t6 cEl6bre
ă sa date selon le NOu-:
veau calendrier, Un 'Te-Deum, null
ement annoncâ d'avance,.
une tribune mesquine pour la Rein
e et ses invitâs officiels,
responsabilite

d'une

une revue restreinte
nimum dans la rue:

paix

qui

ne

serait, pas

justifice

sur le boulevard, les drapeaux
au mi-.
c'est tout! Le passage du Prin
ce royal

ă la tâte de son regiment a 6t6 glaci
al; ce silenee contrastait.

affreusemenţ

avec

les

acelamations

prodigues

â d'autres.
elements.
— Le Prince vient de donner ă Zizi
Lambrino les brillants:
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a, fi date, la logodna

toarei Regine ! Un colier şi brățări, formând
toir», — mare şi frumos.
— Stere, a cărui arestare

|
anunţat

sa

sa, vii-

un <«sau-

adeseori,

a

fost închis.
— Depeşile anunţă că conferinţa. ne-a recun
oscut o
frontieră comună cu Cehoslovacia, şi alta
cu Polonia.
Totul e de a şti dela cine sunt luate teritoriile
de contact,
11 Mai. — Conferinţa a an unţat Germanilor
că o pă-

suire de 15 zile le este acordată pentru
a răspunde. Incă

dela 9 Mai, contele Brockdortt-Rantzau trimit
e nota următoare ; «Delegaţiunea germană terminând
prima, revizuir
e

a tratatului,

a, recunoscut

că, asupra

punctelor

decisive, baza stipulată a unei păci de
drept a fost părăsită.

.. şi că unele cereri din proiectul
de tratat nu pot
ti suportate de nici un popor».
13 Mai—Nu mergem la, Budapesta;
e lucru ştiut. Bar-

bu Catargi, din sursă franceză, îmi arată
motivele. Noi
ne-am opus la intrarea Cehoslovacilor;
ei se opun la iaque lui avait l6gu6s la Rein
e Elisabeth pour les donnen A
â
ses fiancailles ă la future reine
! Un collier eţ des bracelets
qui se joign

ent

tres

bout

ă bout,

formant

sautoir., Tr&s

gros et
beaux,
— Stere, dont on avait souvenţ
annoneâ Varrestation, vieni

«Lâtre 6erou€.
— Les depâches
connu

une

annoncent

frontiere

commune

que la conference
avec

la

nous

a re-

'Teheco-Slovaquie

eţ
une avec la Pologne, Le tout est
de Savoir sur qui sont pris
les territoire

s de contact,
11 mai, — La conference
quun dâlai de 15 jours leur

avait annonc aux
&tait accord6 pour

Allemands
repondre,

Dăâs le 9 mai le comte Brockdorff-R
antzau envoie
suivante: «La d6legation allemand
e ayant achevâ
midr
e

râvision

du

traită,

a

reconnu

que

la note
la pre-

sur

les points d6cisiîs la base stipulâe d'une paix
de droit a 6t6 abandonnte
et
que

ftre

certaines

supportâes
13 mai.—Nous

demandes

par

du

projet

du

trait

ne

peuvent

aucun peuple»,
n'allons pas ă Budapest. B, Catargi,
de souu-

ce frangaise m'en donne les
raisons. Nous nous sommes
opDosâs ă lentrâe des Teh&ques,
ils s'oppusent â la ntre et
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trarea noastră

şi aliaţii fac majoritate.
Un bun început
pentru prietenia atât de lăudat
ă a noului Stat!... Se pare
chiar că am schimbat câteva
lovituri pe punctele de contact între armatele
noastre,
Din aceiaşi sursă, Americ
anii,

având cunoştinţă de
negocierile noastre cu Franţa
şi Englitera pentru petrol,
d. Hoover,

Zeul alimentării,

a

scri

s direct Regelui
că dacă aceste proecle
sar pune în executare,
aceasta
ar însemna înfometarea
imediată a României, Ser
isoarea a fost com
uni

cată lui Poi
«Mettre au dossier et Sagner ncar€, care a răspuns:
du temps».

— Cenzura a interzis
tutulor Jurnalelor, cari
Sau
ocupat de Stere, să vor
bească despre misiunea
lui în
Transilvania şi că Regele
l-a primit şi decorat în Mar
tieAprilie 1918.

Asupra

acestei chestiuni, Slătinean
u

îmi

o intrevedere cu Maniu.
|
15 Mai. — Eri, Duca a
făcut un expozeu foarte
amar
asupra conferinței: «Țăril
e cele mari fac aranja
mente
privind micile State, făr
ă a le consulta, iar în
îndemuizaţiile de război îşi opr
esc partea leului». EI sfă
tueşte

— 'De
sance

de

mâme
nos

les pâtroles,
"tement

€crit

source,

n6gociations

M,

Hoover,

au

Roi

les Amâricains
avec

le Dieu

que

si

France

ayant

eu

connais-

eţ Angleterre

de Valimentation,

une

Suite

pour

a direc-

ctait donnee
ă cos:
de la Roumanie. La
“lettre a âtâ commun
igude ă Poincar6
dui â râpondu: Met
au dossier eţ gagner
tre
du temps,
— La censure a int
erdit a tous les jou
rnaux qui se sont
occupâs de Stere, de

projeis,

c'ctait Paffamemeni

immediat

mentio

nner sa Mission en Tra
et que le Roi Pa recu et
dâcor6 en mars-avril 1918 nsylvanie
pes, le Dr. Slatineanu
, A ce prodisait hier ă

dâjeuner qu'il a fait rou
avec Stere et Pa abou
te
ch avec Maniu! :
15 mai. — Hier Duca
a fait un expos6 tres
conference: «Les gra
amer sur la
nds pays prennent
des arrangements
concernant les petits
Etats sans seulement
les consulter eţ
dans les indemnite
s de
gue
rre

ils

se

taillenţ

la

part

du
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«de a se citi protestarea Portugaliei, pe care o aprobă în
întregime. (Alfonso Costa a spus în plină conferinţă
că aliaţii — cei mici —, cari sau bătut în Franţa şi sau

ruinat, sunt cu mult mai rău trataţi ca neutrii cari sau
îmbogăţit şi n'au trimis în Franţa decât pe samsarii lor).
Această eşire a lui Duca ar fi preludiul unei acţiuni

în Banat şi în acelaş timp se anunţă că l-iul şi al 5-lea
«corp vor fi mobilizate.
Arestarea lui Stere dă loc la, diferite explicaţiuni:
1) Elementul militar găseşte că zvonurile de amnistie au
enervat disciplina; că dezertorii şi refractarii scapă din

mână. Pentru a-i pune capăt, o hotărâre energică e cu
atât mai necesară cu câţ cei cari sunt arestaţi pentru
complot nu pot fi judecaţi, Stere fiind aşa zicând
absent. Cu chipul acesta, nimeni nu se va mai putea

aresta (sursă O. Kiriacescu). —

2) Francezii înţeleg

să înceteze, chiar pentru viitor, orice relaţiune cu Germania. Hi ştiu că Stere îngrijea, în teritoriul ocupat, de

afacerile lui Stirbey şi Brătianu (7).

17 Mai — F'ricţiuni între Francezi şi guvernul nostru.
ion». Îl conseille da lire la protestation 6loguente du Portugal qu'il approuve entisrement, (M. Alfonso Costa a dit
“en

pleine

battus
que

les

Conf&rence

en France
neutres

que

les

alli6s

et se sont ruinâs,
qui

se

sontţ

—

petits

sont

enrichis

—

plus

et mont

qui

se

mal

sont

traitâs

envoy6

en

France que leurs commis-voyageurs).
Cette sortie de Duca serait; le prâlude dune action dans
le Banat et Pun annonce que les l-er e 5-e corps vont âtre
mobilis6s,

— Larrestation

de Stere

donne

lieu & , diftârentes

expli-

-eations:
1) L'l&ment militaire trouve que , les bruits d'amnistie
“ont 6nerve la discipline; que les deserteurs et les râfractaires ne sont plus en main; pour ecuper ecurt, un coup de vi-

gueur est d'autant plus logique que ceux qui sont arrâtes
pour complot ne peuvent âtre juges, Stere 6tant pour ainsi
dire absent. Aussi n'arrâtera-t-on plus personne (Source O.
Kiriacesco).
2) Les Francais entendent couper court ă toute rslation,
mâme

ă venir,

avec

VAllemagne.

Ils

savent

cupait en territoire occup6 des affaires de
Bratiano (?).
17 mai. -— Le torehon
brâle — râcidive

que

Store

s'oc-

Stirbey

et

—

Fran-

entre

de
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“La Belgrad, sa format pe lângă comandamentu
l francez
un fel de comitet alb unguresc. Două trenur
i, unul cu
civili, celălalt plin cu soldaţi şi ofiţeri, au
fost expediate
în regiunile ocupate de noi, pentru a încerc
a, să pătrundă

până la Budapesta. Am

oprit aceste trenuri. Interven-

țiunea lui de Saint-Aulaire, care invoa
că ca, argumenţ
tocmai faptul că autorităţile franceze
au garantat acestor

Unguri trecerea liberă. Refuzul lui Pherekyde
care, întz'o

lungă scrisoare, foarte bine redactată,
răspunde că România e în războiu cu Ungaria; aşa
dar aliaţii României
sunt de asemenea. Intervenţia franceză
e în cazul acesta,
de nepriceput.

Dealtminteri, la Budapesta, o mie de Români

sunt
reţinuţi ca ostatici, aşa că pe drept
aceşti Unguri rămân în mâinile noastre.
|
— Cazacu care a venit să-mi vorbe
ască de Stere şi
să-mi

zugrăvească desorganizarea, Basarabiei,
mi-a, spus
privitor la Francezi că armata, lor
a «reabilitat» pe a
noastră, Ceeac

e făceau ai noştri în materie
de rechiziție şi abuz, nu e nimic în comparaţie
cu ceeace fac Fran-

cezii.

cais et notre gouvernement.
A Belgrade îl sest formă,
aupres du commandement fran
cais. une sorte de comitâ
blane
hong

roiş.
Deux

trains,

|
avea

Pun

des

V'autre

civils,

plein de sol.
dats et W'offiaiers ont 6tâ
lancâs, â imaver les râgions
oecupâes par nous, pour tâch
er de pânâtrer jusqu'ă Buda
pest,
Nous avons
qui

invogue

torites

arrâts ces trains, Intervention
de Saint Aulaire
comme

francaises

argument

onţ

garanti

justement

ă ces

le faiţ

Hongrois

que

les

au-

le passage
libre. Refus de Pherekyde
qui — dans une
longue lettre,
tres bien tournte (dit Dinu
Brătianu qui la lue) — râpo
nd
que la Roumanie est, en guer
re avec la Honerie, done
les
alli6s de la Roumanie

le sont aussi, Vinterve

ntion francaise
est done. ineomprhensible,
P'ailleurs ă Budapest mille
Roumains sont retenus comme
otages et. ce n'est que justice
que
des Hongrois restenţ en nos
mains.

— Cazacu, qui est venu me parl
er de Stere et me depeindre la dâsorganisation de la
Bessarabie, m'a dit, au sujet des Francais, que leur armâe a
«rehabilit6», la notre, Ce
que les n6tres faisaient en mati
tre de requisitions et d'abus
n'est rien en comp
araison

de ce que font les Francais!
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Oficial», în partea sa neoficială, anunţă

anularea, căsătoriei prinţului Carol. Ca, act, de stare civilă a familiei regale,e foarte democratie, dacă nu

foarte edificator.

„18 Mai. — Cu tot timpul ameninţător — ploaie dela

3 la 4 ore —, o lume nebună la curse. Ci Patzuris făcuse
o propagandă grozavă pentru a provoca un seanda] în

contra culorilor mele : totul sa: prăbuşit în aclamările
publicului la primul succes al culorilor. Am trimis pro-

gramul,

sub

formă

de comunicare-invitaţie,

Curţii.

Ge-

neralul Râmniceanu a răspuns, cu curtenie, că Majestățile Lor nu pot veni.
|
19 Mai, — D-] Nastasievici, însărcinat de
afaceri al

Regelui Serbilor, Croaților şi Slovenilor, îmi istoris
eşte

că dânsul a tratat mult timp cu d. Al. Corstantinescu

pentru petrol şi benzină, în supraabondenţă

la noi;

sa

cerut plata în franci cek Paris : acordat ; s'a cerut apoi

compensaţiuni,

porumb

şi fier:

acordat

de asemenea.

In urmă s'au făcut atâtea dificultăţi, încât Americ
anii
au avut timp să transporte ei petrol în bidoane
fru-

moase, pe cari le-au predat cu 63 cent. în loc
de 90 cent,

— Le «Moniteur officiel», dans sa partie non
officielle,
contient Pannonce de la dissolution du mariage
du Prince
royal. Comme acte d'âtat civil de la famile royale
c'est trăs
demoeratique, si pas trăs 6difiant,
18 mai. — Reprises de courses. Malgre temps
menaeant,
pluie, monde fou. 0, Patzouris avait fait une propa
gande folle
pour monter un seandale contre mes couleurs:
ca c'est effondră dans les acelamations qui onf aceueilli
leur premier
succes, J'avais envoyâ le programme sous forme
de communication-invitation

ă la Cour,

Le

gânsral

Ramniceanu

a r6-

pondu courtoisement que LI. MM. 6taient
empâehâes..
19 mai. — M. Nastasieviteh, «charg€ d'affaires
de S. M.
le Roi des Serbes, Croates eţ Slovânes», me racont
e qu'il a
longuement trait6 avec M. A. Constantinescu
pour du p6trole et de la benzine, en surabondance chez nous;
on a exigă
paiement franes ch&que Paris: accord; on a
ensuite exige

. des

compensations,

du

mais

et

du

fer:

acord

aussi.

encore tant fait de difficultâs qu'ă la fin les
Amâricains
eu le temps d'apporter du pâtrole en jolis
bidons qu'ils

On

a

ont
ont
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pteţul românese. Iar noi nu ştim ce
să facem cu petirolul nostru...

— Teigara pretinde a şti că KHegina a chem
at Sâm.

bătă pe Anghelescu, Şi i-a spus:

«Ceeace se petrece,

trebue să înceteze; voiţi să vă răzbunaţi pe
Marghiloman,
care v'a dat în judecată, însă cine vă
spune că lucrul

acesta nu i-a fost impus ? Pe când
ceeace se face azi,
este pe contul nostru. Regele nu poate
lua iniţiativa,
dar o doreşte; D-voastră, trebue să
o cereți».

:* Care:va, fi rezultațul ?
|
_
20 Mai. — In «Izbânda» un'interview
-al lui Brătianp
din «le Journal». Dânsul se plânge cu
amărăciune : Ro-

mânia n'a, fost, învitată la comisiunea
îndemnizărilor, pe
când Belgia şi Serbia figurau; în
Banat, se iau hotărâri în. contra noastră, ete. Pe scurt,
rechizitoriu, ca şi

discursul lui

Duca, dela Club, de Miercurea trecută.
Aşa
dar merge rău...
N
a
„„ Nu'se vorbeşte decât de retragerea lui Brătianu.
«Izbânda» a avut

o ediţie specială pentru a anunţa;
or ştirile importante ce le are sau dela;
guvern
sau
dela,
legaţiunea Franţei.
Cum guvernul a aplicat cenzura,

Jive ă 63, cent, au lieu de 9 cent. qu'on
avait concâdâ â la
Roumanie! Et nous ne
—

Tzigara

prâtend

savons que faire de nos pâtro
les....
que la Reine ă appel€ samedi
Anghe-

lesco et hui ă dit: «Il faut que: ce -qui
se Pâsse cesse ; vous
voulez vous venger de Marghiloman
qui
Vous a mis sous
jugement; mais qui vous diţ que cela
ne
pos6? 'Tandis que ce qui se fait aujourd' lui a pas ât6 imhui est sur notre
„propre fonds, Le Roi'
ne peut pas prendre

Vinitiative, mâis
il le desire, c'est â vousde le lui dema
nder
»,
Quel sera le
"v6sultat 7 *
”
„20 mai. — Dans Pelzbânda» une
interview de 'Bratiano

“au «Journal» de Paris, 1] se plaint amâr
ement: la Roumanie n'a pas 6t6 invi
dânt

te ă la Commission des indemnitâs,
pen-

que la Belgique

et la Serbie y figur
dh Banat contre nous, ete... Bref, râqui aient; on dispose
sitoire dont nous
“avons eu le double dans le discours de
Duca au Club mer“Eredi “dernier: Done ca va tres mal,

."— On he parle que 'de la retraite de Brat
iano

. I/«Izbanda»
„a'eu une 6dition spâciale pour Pann
oncer; 'or, -les nonvelles
'importantes '6lle les a ou du gouv
ernement —.:les. primeurş
=

ou

de la' l&gationde

Prance;

comme:le: gouvernement
Răi

*

a
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rămâne că aceste ştiri au fost furnizate de legaţie. Singur titlul, care a fost lăsat să treacă, este: «D. Brătianu
nu semnează pacea»,

21 Mai. — Demisia guvernului e aproape sigură.
Ştirea a adus-o Danielopol, venit ca curier. El a avut
o lungă conferinţă cu V. Brătianu şi Stelian. Jurnalele:
vorbesc pe faţă. «Viitorul» ia chiar poziţie în contra lui
Take Ionescu. Publicul, cu toate avizele Cantacuziniştilor, cari se şi cred la putere, nu vorbeşte decât de un

guvern militar şi de transiţie. Dar totul ne înăbuşe şi
e mare excitare contra Francezilor.
Acum se caută a se încuraja amiralul Koltceak
care

vrea

să i se recunoască

guvernul

său,

dar

care

nu consimte la nici-o deslipire de teritoriu din vechea
Rusie, afară de Polonia. Aşa dar Basarabia pe tapet.
Din cauza temerii de Germani,

Francezii au luat-o îna-

inte în acest sens şi «Le Temps»

sugerează

ideia, de a

pune «aceste populaţiuni alogene» sub controlul Societă-

ţii Naţiunilor.
censură,

Le

cun

c'est la legation

titre, que

signe

pas

până la deciziunea

la

seul

on

qui

a laiss6

a dă

definitivă. —

donner

passer,

est:

Apoi

le renseignement.

<M.

Bratiano

ne

paix».

21 mai. — La dâmission
donte. C'est Danielopol,

du gouvernemenţ
venu en courrier,

ne
qui

fait auapporte

la nouveile. Il y a eu une longue confârence entre lui, Vintila Bratiano et Stelian. Les jourmaux en parlent ouvertement. Le «Viitorul» prend mâme position contre Take Ionescu. Le public. malgrâ les avis des eantacuzănistes qui se
voient d6jă au pouvoir, ne parle
que d'un
gouvernement
militaire et de transition.
Mais tout nous aceable et il y a grande excitation contre
les Francais. D'abord on chercheă reconforter lamiral Koltchak, qui veut qu'on reconnaisse son gouvernement mais qui
ne consent ă aucun aâtachement de territoire, sauf la Polog-

ae, de lancienne Russie. Done la Bessarabie sur le tapis. Par
peur de P&pouvantail allemand, les Francais vonţ de Pavant
dans

ce sens etle «Temps»

suggtre

de

remettre

ces

«popu-

lations allogenes» sous le eontrâle de la Sociât des Nations
jusqu'ă la decision definitive. Pour du lâchage, cen est un!
— Emsuite on apprend que le Conseil des Cinq n'est pas dis-
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Sa aflat că Consiliul celor
Cinci nue dispus să admită
alipirea la România a Dob
rogei meridionale!
Situaţ

ia actuală deci este
Basarabia; aproape cer
titudine
rul; pierderea 'Torontal
ului Şi o
sirea văiei 'Misei şi de
sigur şi

vacilor. Din

contră

aceasta: amenințare în
de a pierde Cadrilateparte din Timiş; părăMaramureşul, dat Slo-

, ni se spune că partea
de Nord a
Bucovinei, deşi ruteană,
ni se lasă !
In oraş. cu toate aceste
a, puţină frământare,
Lumii
îi-e frică! Fiul lui Arie
trebuia să ţină o confer
ință
Vineri; de teama, unei
mobilizări individuale,
a revenit;
fostul primar din Câm
pina a voit să se înscri
e la noi:
îndată, o comisie de anc
hetă ; Hinna este citat
înaintea
Consiliului superior al
magistrațurii, Astfel,
fie
căruia
i-e teamă să, se afişeze.
Din Paris se serie pe
toate tonurile că stăm
rău,
foarte rău. Take Ionesc
u e socotiţ că va lua
sig
ur
succes
iunea.

|
2 Mai. — Lovitură de tea
tru
.
—
Reg
ele,
Prinţul Carol trebuiau
să

Regina,

plece az; dimineaţă în
Ardeal într'o călătorie tri
umfală, însoţiţi de pat
ru miniştri,
pos6 ă admettre
le rattachement ă la
Roumanie de la Do.
broudja meridionale
!
La
situation
aujourd'hni
est: menace en
presque certitude de
Bessarabie;
perdre le Quadrilatăre
; perte du 'Toron-

ruthene, nous est lais
s6e,

—
peur!

Peu d'excitation en
ville, n6anmoins,
On a tellement
Le jeune Arie dev
ait faire une confâr
enee vendredi;
pari peur d'une mobili
sation

individuelle, i] s'est dâd
Pex-maire de Campin
it apres;
a a faiţ mine de s'i
nscrire chez nous,
vite commission d'enqu
âte; Hinna est cit6
devant Je Conseil
supârieur de la mag
istrature.

pour prendre la sucees
sion.

22 mai. — Coup de thââ
tre.

E1 chacun a peur de
safficher,
|

Le Roi, la Reine, le Pri
rol devaienț partir
nce Cace matin pour PArdâa
l en voyage triomphal: guatre minist
res accompagnent.
Touţ â 00up, on ap-
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Deodată sosbște ştirea că Prinţul: Carol nu mai “pleacă
şi că mâine se îmbarcă, în misiune, pentru Japohia.
Din''sursă sigură se află : Prinţul a refuzat totdeauna
de-a, face -voiajul acesta; el refuză să figureze ca moște:
nitor': <el a mai făcut acest gest ca, soldat». Exasperaţ,
a eşit călare, sa lăsat să cadă de pe cal şi, fiind ridicat;
a fost pus în pat. Eri, la cinci ore, după insistența Reginei, a primit ordin

să plece în Japonia.

Prinţul

şi-a

tras atunei imediat un glonţ în coapsă, astfel încât e
în imposibilitate să se deplaseze. Dânsul vrea să arate

familiei sale că înţelege să-şi păstreze libertatea sa, convins că nu va domni.

2 lunie. — Am fost la Buzău trei zile. Sâmbătă, întorcându-mă, Catargi îmi spune, după informatorul săt,
că Bender a. fost luat de Ucranieni şi că Francezii a

îi pierdut mulţi oameni, dar că Românii ar fi reluat
oraşul, şi (Butculescu) acum bombardăm -noi Tiraspol.

Generalul Popovici dirijează personal operaţiunea, însă
a făcut un raport cerând să: fie îndepărtați Francezii.
Văitoianu a spus, la rândul său, ginerelui lui că nu
doreşte alțeeva, decât ca Francezii să plece, căci altfel
vor sfârşi prin a bolşeviza armata

PT

m

noastră.

E sigur că

m

prend que le Prince Carol ne part plus et que demain îl
s'embarque

en mission

pour

apprend : le Prince
refuse

de

figurer

le Japon. Ciocardia va ă

a toujours
comme

refus€de

heritier,

la source

ef

faire ce voyage, îl

«il a d6jă

fait

ce

dâplace-

ment comme soldaț». Exaspâr6, il est sorti â cheval,
s'est
laiss6 choir de cheval (7) et, ramass6, îl s'est fait mettre au
lit. Hier, ă 5 bh., la Reine agissant, il a regu Pordre de se ren-

dre au Japon. Le Prince
cuisse, de sorte qu'il est

s'est aussitât tir6 une balle dans la
dans limpossibilit& de se d&placer,

Il veut signifier â sa famille qu'il entend avoir
sa liberte,
convaineu qu'il ne regnera pas.
i
+ ..2 juin, — Et6 ă Buzeu trois jours. Samedi, en rentrant,
Catargi

pris

par

peaueoup

me

dit, dW'apres son informateur,

les Ukraniens
de monde,

mais

et que

que Bender avait 6t6

les Frangais

que les Roumains

avaienţ

perdu

avaient repris la

ville et (ma dit Buteulescu ce matin) cette fois est
qui bombardons Tiraspol. Popovici dirige Popâration,

nous
mais

il a fait un rappont demandant qu'on lui enlăve les Francais

dpi gânent plus qu'ils n'aident. D'ailleurs Vaitoyanu a dit â
son gendre qu'il ne souhaite qu'une chose, “est que
les Frangais s'en aillent, ear ils finiront par bolehâviser notre
arme.
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mulți ofițeri francezi anunţă, plecar
ea. lor pent
destinaţie necunoscută, —
Raporturile noaștr ru... o
tive sunt penibile.

Se pare că Clemenceau

e. respeo-

a

protestat
personal contra ocupaţiei
Aradului şi că, ne-am aco
perit
aducând ca argument o

depeşă a lui.

Franchet d'Esperay.
— Jurnalele oficioase sun
t pline de mustrări, —
chiar de
ameninţări,— la adresa
aliaţilor şi.în special a
F'rancezilor.

S'au organizat trei îanifesta
ţiuini pentru Banat;
o cauză aşa, de .mare;, dec
i publicul
e impasibii. Violenţe de cuv
int
e,
ihu
til
e,
„Ce
a
diiitâi era
orgânizătă dă prim
foarte palide pentru

ătie,la 'Peatuui] Naţional. Se ved
e că
Său ridicat glasuri de mus
trări, căci a doua s'a pii
s pe
socoteala studânţilor şi.
a treia, eri, pe a Ardele
nilor.
Se 'vede limpede că totul e
cusut.cu aţă albă şi înjghe
bat
cu stângăcie.
i.
|
Ştirile din

Paris sunt de asemenea
cât se poate de
rele; iar cercurile Suvern
amentale afirmă că tot
eohipamentul şi armamentul.
care ne era, destinat, a;
fost predat: Serbilor !
|
a
e
"=
Guvernul sa. întors azi
dimineaţdin
ă Ardeal,
„Al eşt certain Que beauco
leur dâpaiţ pour... destinat up d'officiers francais annoneent
ion ineonnue,
.
îNos rapports respectifs

menceau a proteste -personnesonţ pânibles. Il paraât que Clellement contre Voceupation
d'Aet qu'on s est, couvert, avec

cad

une d&pâche de Francheţ
dWEs-

îl y a mâme des menaces peu
voil6es, — ă Padresse des alliâs,
6. ă d. des Francais qui mân
ent
„On

des

a organis6

pour

une

exclusivement touţ,

trois manifestations

si graude

caus

|

pour le'Banat. Piteu-

Violences de paroles, inutiles,e, done le publice ne rend
La premidre 6tait ouvert

organiste

pas.

ement

par la

Mairie et a eu
Yer; il a dă y avoir des rem le Thââtre National pour foontrancesea, on ă mis la
seconde au compte des 6tu
dia
nts

et la

troisi&me, hier, au eompte des Transylvains, et plus
de Thââtre National, C'est
cousu
„de fil blane et maladroit
ement encore,
.
|
Les 6chos de Paris sont auss
i mauvais que possible, Et,
affirment les cereles gouver
nementaux, tout L'6quipem
enţ et
larmement qui nous 6tai
ent destinâs
onf 6t6 livr6s
auz

Serbesi

. —

|
Ra
_
Le. gouvernement esi rentr6
ce matin de lArdâal. La
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Curtea soseşte mâine. Populaţiunea a făcut o manifestaţie caldă şi mişcătoare. In cercurile politice însă nu
“a, făcut decât politică. — Ardelenii caută să-şi păstreze auțonomia lor. Guvernul vrea să bruscheze unificarea. Tensiune reală.

—

Se află din buletinul

operăm

Marelui

Cartier

că

noi

în Galiţia şi ni se dă chiar textul proclamaţiei

generalului Zadic. Dar, cu cine ne batem şi pentru
ce ne batem ? — nimeni nu ştie. O întrebare pusă asupra acestui subiect, a fost suprimată în «Le Progrâs».—
Nu mai înţelegi nimic, Ne comparăm noi cu Germania
care nu se temea să se războiască cu lumea întreagă ?

12 lunie. — (Buzău). — Căsătoria mea. cu Marie. Căsătorie civilă la Fundeni; ceremonie religioasă în vila
dela Buzău. Intâia zi de soare, timp minunat, după seria
interminabilă, de ploi şi frig.
„— Nimie de notat. Toată săptămâna s'a, petrecut în
scrâşniri din dinţi contra Aliaților, a Francezilor în

particular,

Cour

şi în ştiri contradictorii. In câmpul

rentre

demain,

vante. Mais

La

population

a 6ât6 chaude

liberal,

et 6mon-

dans les cereles politiques on n'a fait que de la

politique: les 'Transylvains cherchent ă râserver leur autonomie; le. gouvernement veut brusquer Punification. Tension

reelle.
—
nous

Om

apprend

operons

en

par

le bulletin

Galicie

et on

du

nous

Grand
donne

la proclamation du gânâral Zadic, Mais
battons et pourquoi nous battons-nous,

Quartier

que

mâme le texte

de

avec qui nous nous
nul ne le sait, Une

question posâe ă ce sujet a €t8 supprimâe dans le «Progrts»
piles sur piles, C'est â n'y plus rien comprendre. Sommes-

nous PAllemagne qui ne craignait pas de se battre avec tout
le monde î

12 juin.
riage

civil

(Buzeu). —
ă Fundeni,

Je me

suis mari

ceremonie

religieuse

avec
dans

Marie,

Ma-

la villa

â

Buzeu: premitre journ6e de soleil. temps exquis, aprâs le s6rie interminable de pluies et de froids.
Rien not6, Toute la semaine s'est passte en grincements

de dents contre les Alliâs, les Francais en particulier, et en
nouvelles contradietoires, Dans le camp libral on passe du
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se trece dela disperare la cele
mai reconfortante speranțe. In provincie nu se ştie
nimie şi lumea trăeşte ca,
intr'un deşert.
15 Iunie, — M'am
întors eri seară. Eri a
fost
Consiliu
de miniştri
la Cotroceni;
a luaţ "parte
și Victor Ant

totul

onescu. EI a expus situaţia
la
aranjat şi hotărâţ contra
noastră;

e

Paris:
Ames

tecul marilor
State pentru
protecţia minorităţilor,
o adevărată abolire a suv
eranităţii naţionale, a fost
primită de Serbia şi Pol
onia, Regele a spus miniştrilor : «Am moştenit o ţară
mică, dar independentă ;
azi se face România Mare,
dar o Românie vasală, şi mă
întreb dacă locu

l meu mai este pe acest tron
». — Con-

siliul, anticipând

dorințel

e lui Brătianu, a hotărît, «săl
roage a se întoarce în ţară»
pentru a se sfătui. E aşa
dar chestiune de plecare imedia
tă. De altă parte, tre
când de partea

lui Orlando, speră că acesta
va rupe,
in acelaş timp cu “el, eu conf
erinţa,
După tonul depeşilor din Pari
s: se pare că cei de

acolo ar vrea să ne ia repede.
16 Iunie. — Eri dimineaţă

a sosit un mesaj

a

desespoir aux plus
r&eonfortantes espârances.
on ne sait rien et on vit;
comme dans le dâserţ

15 juin. —

ministres
nous.

Rentr6

â Cotroceni;

limmixtion

des minoritâs,
tionale. a 6t6

En

hier soir, Hier, il y a eu
Victor

des

Antonescu

Grands

Etats

province,
i

Conseil

pris vart.
pour

dela

la

protection

veritable abolition de la souv
erainetă
acceptte par la Serbie et
la Pologne.

Roi a dit aux ministres:
indpendant; aujourd'hui

de

Il a ex-

naLe

«J'ai hârit6 d'un petit Pays
, mais
nous avons une grande Rou
manie,

mais une Roumanie vassale,
et je me demande si ma, plac
e
est encore sur ce trâne»,
— Le Conseil, allant Evidemmen
t au devant des dâsirs de
Bratiano,
a dâcide

«de le prier

de Venir

dans le pays» pour
conf€rer. Il est question done
de son dâpart immâdiat, TPautre part, ayant partie li6e avec
Orlando, il espăre que celui-ci

brisera en mâme temps que
lui la confâren
,
Au ton des dâpâches de Pari
s, on semble vouloir
mene

r

tambour

16 juin. —

battant,

Hier

matin

est arrive

un

message

de

!
nous

Clemen-
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al cărui text şi stil. a trebuit, să.impreşio=.

neze pe aceia cari

s'au constituit

în: «funeţiune»,. de

P'ranţa. Frontierele noastre au fost decretate ! rebue
să retragem trupele !
Prin Kiriacescu aflu că în ajun, Pranehet d'Espe-

ray şi Presan s'au întâlnit la Giurgiu pentru a, discuta
asupra detaliilor ocupării

Budapestei,

iar în depeşa șa

Clemenceau tratează cu Bela Kuhn!.. Acesta e rezultatul grevelor din Paris: strada făcând politica Franţei!
—

Am

întrunit consiliul

consultativ:

In

linii. ge-

nerale s'a; căzut de acord că politica de sprijinit ar fi
aceea, care ne-ar da siguranţa tuturor frontierelor noastre, fie că am renunţa la Torontal şi la ceeace am voi să

luăm încă, din Banat. In alţi termeni, să ne separăm |de
Italia. Graţie acestui mijloc, dacă ni se oferă şi. alte
concesiuni, să nu

ezităm.

In chestiunea, agrară : un document din care ză se
vadă în ce spirit sa făcut reforma agrară.
18

Iunie.

—

Plenipotenţiarii

plece la Weimar

germani: trebuiau să

pentru a conferi

men

de cinci zile, după

ceau

dont

le texte et le style

qui se sont inștitus

cu guvernul în ter-

remiterea răspunsului Antantei.

«fonetion

ont dă

faire

un

nez

ă ceux

de France».

Nos îrontitres ont 6t6 decretees ! Nous devons retirer nos
troupes! Par Kiriacescu on sait que la veille FPranchet
dW'Esperay et Presan s'&staient rencontrâsă Giurgiu pour arrâter les dâtails de V'occupation de Budapest... et dans sa d&-

pâche Clemenceau traite avec Bela Kuhn! C'est le resultat
des gr&ves de Paris, La rue faisant la politique de la. France!
— ai râuni le conseil consultatif. En ligne generale on
tombe

daccord

que

la politique

ă appuyer

serait

qui

celle

donnerait la certitude de toutes nos frontieres, quitte ă renoncer au Torontal et ă ce qu'on veut encore prendre du 'Banat, En d'autres termes. se sâparer de IItalie; grâce ă ce moven, si on avait les autres concessions, ne pas hâsiter. Dans

la question agraire: Un document laissant
esprit est faite la reforme agraire.
18 juin.

rendre

—

Les

ă Weimar

plânipotentiaires

voir

allemands

dans

devaient

pour confârer avec le gouvernement,

le delâi de 5 jours. aprâs la remise de la r&ponse

quel
şe

dans

de VEntente,
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Populaţia

din. Versailles i-a. atacat, în
drumul la gară,
atacându-le şi trenul. Mai mulţi
răniţi; între cari şi d-rul
Melchi
or!

:

pe

|

i

21 lunie. — Se anunță retrager
ea, lui Scheidemann :
la Weimar, întreg guvernul a
fost pentru . respingerea
tratatului, afară de Noske
(războiul) şi
Erzberger,;
de aci, demisia cabinetului. Orl
ando. sia retras de ase.
ivenea, în urma unui vot al Cam
erei. care a, respins Constituțiunea în comitet secreț..
i
Sa
Iată două şanse ale jocului
lui Brătianu care, cad,
căci politica,
de

miniştri,

sa începe să se desineze, Cu. tot Cons
iliul
cu

toaţă

anunţarea,

plec

ării, Brătianu
părea că se bizue pe refuzul Ger
maniei de a iscăli, pre-

cum şi pe ruperea relaţiilor
Italiei : aceste :două demisiuni menţionate, par a anunţa
mai de grabă. soluţiuni
pacinice.
a
e
„Sa stie — şi Coandă -a repe
tat-o sorei .mele, Elena,
care ne serie — că Brătianu
e la cuțite cu Clemenceau
şi că Clemenceau pune înainte
pe Take Ionescu cu eare
«e sigur că

se va putea, înţelege». Coandă

adaogă că a:
servirea economică, la care
e vorba să ne supună, nu
poate fi primită de nimeni.
Un punct e sigur şi anume

PI

La .population de Versaill
es. les a attaquâs

N

pendant le parcours ă la gare eta attaqu€
leur train, Plusieurs blessâs
donţ
le Dr, Melchior.
21 juin. — On annonece la retr
aite de Scheidemann: ă Weiman tout le souvernement
a 6 pour le rejet du trait
& sauf
Noske et Erzberger; de lă demi
ssion du cabinet. — Orlando
la Constitution

en

comite

secret.

Voilă deux atouts du jeu Brat
iano qui tombent, car sa
politique se dessinait, Malgr€
le conseil des ministres, malg
râ
Tannonce de son depa

rt, Bratiano semblait comp
ter sur le refus de PAllemagne de signer
et sur la rupture de YItalie
: les
deux dâmissions ci-dessus
paraissaient plutât annoncer
des
solutions pacifiques,
e

On

sait — et Coanda

la râpât6 ă Hâlâne

(Mme Phâr6kyde) qui. nous. Vâerit, — que Brat
ianu est ă couteaux tirâs
avee Clemenceau.et que ce dernier
met en avanţ Take ones.

eu

avee lequel

joute

que

soumettre

«il est'sâr

la suiâtion
ne peut

âtre

de pouvoir

s'entendre».

6conomique -ă laquelle
accepte

par

Coanda

a-

on veut. nous

personne.
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că Brătianu este astăzi un obstacol pentru
în caz când sar face concesiuni.

concesiuni,

Chestiunea Basarabiei de asemenea se încurcă. destul de mult. La Statul Major (prin T. Vas.) se ştie deja
că Aliaţii recunose lui Kolceak că partea de sud este
pământ rusesc ! De altfel Francezii spun pe faţă aici
că nu sunt Români în sudul Basarabiei! «Le Temps»
pubiică protocoalele schimbate între Aliați şi Kolceak ;

ele sunt extrem de grave. Aliaţii reclamă dreptul pentru
conferinţă de a regula, soarta părţilor române din Basarabia, iar amiralul răspunde: «Ratificarea acordurilor

de către Constituantă trebue, evident să fie aplicată la
chestiunea Basarabiei». Această chestiune a luat naştere
pe la sfârșitul lui Mai (v. note 21 M.), şi, din partea guvernului nu văd nici o reacțiune. Singură presa mea a
dat şi continuă să dea alarma.
— Regina a vorbit eri cu Mitilineu, care a întrebat-o, cum s'a făcut că până acum perechea
regală

n'a fost încă în Basarabia ? «Am

fost totdeauna împie-

dieaţi». Regina propusese să meargă singură, luând ca
motiv operile de caritate: «şi atunci am întâmpinat o-

un

Un point est certain, est que Bratiano est aujourd'hui
obstacle aux concessions, si. concessions il peut ş avoir.

La question de la Bessarabie s'embrouille aussi beaucouyp.
Dâjă ă YEtat-major (Ton; Vasilesco) on savait que les alliâs
avaient reconnu ă Koltehak que le Sud &tait terrain russe!
D'ailleurs les Francais disent ouvertement qw'il n'y pas de
Roumains dans lesud dela Bessarabie! Le «Temps» publie les
protocoles 6changâs entre Alli6s et Koltehak: ils sont extrâmement graves, Les Alli6s râclament le droit pour la confexence de regler le sort des parties roumaines de la Bessarabie et lamiral r&pond: «La ratifieation des accords pan la

Constituante doit 6videmment tre appliqute ă la question
de la Bessarabie».— Cette question a surgi depuis la fin de
mai (V. note 2] mai) et de la part du gouvernement je ne vois
aucune r6action. Seule ma presse a attachâ le grelotet confinue de Fagiter. La Reine en a pari6 hieră Mitilinen et Mitilineu a demande comment il se faisait que le couple royal n'y fut
jamais alle: «On nous a toujours empâchâ>. La Reine avaitpro-

pose d'y aller seule, sous couleur d'oenvres

de charit6:

sy

les

est

encore

opposâ».

Vraisemblablement

Francais.

«On
A-
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punere». Pe semne tot Francezii,
— După serbările Unirei, Regele Şi-a, anunţat vizita
Sa; apoi imediat a fost

amânată ; de atunei peste putinţă de
a fixa o

dată. Deei,
şi în vremea mea, şi astăzi exis
tă o opoziţie foarte puter-

nică, care n'a părăsit ideia că nu
trebuie întru nimic să
se amputeze Rusia. — 'Toţ capitali
smul francez !
„1 — Bste sigur că felul de a
lucra al lui Brătianu
în chestiunea evreiască, ne-a gră
mădit toate forţele lor
în spate. Regina o spune şi o cred
, atât numai că Dânsa

nu atribue procedeelor

stări. «Clemenceau

liberale respohsabilitatea acestei

e câștigat de ei; — o ştiu de
mult

timp, în privinţa lor, Clemencea
u

prima

dată — însă Wilson, adaogă

mi-a

seris

Regina,

pentru

e şi mai

câştigat». — La un dejun, Regi
na, ca balon de încercare,
sa, ridi

cat contra Evreilor. <Wilson

a spus M. S. lui Mitilineu.

s'a făcuț galben»

Chestiunea, prinţului Carol supă
ră grozav pe Re
gina. EI a declarat lămurit că
nu vrea, să domnească
și că e hotărât să ia în căsătorie
pe Zizi Lambrino. La
congresul medicilor, de acum
trei zile, a declarat că
nu asista în calitate de Prinţ
moştenitor. Regina se
a
a

pres les fâtes de Union, le
Roi
subitement elle a âtâ ajourne;

avait annoncâ sa visite; puis
depuis plus moyen de fixe»

une date.
Done
de mon
temps
et aujourd'hui
il y
a une opposition toute puissant
e qui n'a pas abandonne Pidâ
e
qu'il ne fallait en rien amputer
la Russie. Toujours le capitalisme francais!
— II est certain que la facon d'ag
ir de Bratiano dans la
question juiv

e nous a mis toutes leurs
forces â dos. La Reine le dit et je le erois, sauf
que la Reine n'attribue pas
aux
procedâs libr

aux la responsabilite de cet âtat,
«Clemenceau
leur est acquis : je le sais depu
is trâs longtemps, c'est ă leur
sujet que Clemenceau m'a &crit
la seule fois qiwil Pait fait;
mais Wilson, assure la Reine, enco
re davantage». A un dâjeuner la Reine a, comme ballon d'ess
ai, fait une charge contre
les Juiîs et
Majest6

Wilson

est

â Mitilineu.

— La question du Prince

d&clare

ne pas

des mâdecins,
tait pas

vouloir

regner

devenu

«blâme».

a dit

sa

Carol affole la Reine, Net, il a
et 6pousey

Zizi.

Au

Congrăs

ils y a trois jours, il a declare
qu'il n'y assisen qualite de Prince hâritier,
La
Reine

songe

ă P'an-
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gândeşte.]a anularea, Jegatului. Regelui Carol, pentru. a-i
tăia orice mijloe de subșistență: In :presă, se vorbeşte

despre plecarea, lui. Deocamdată,

Prinţesa Ileana e tri-

mișă în Elveţia cu familia Stirbey, care părăseşte țara.
„23 Iunie: — Un guvern Bauer, (sub-ministru ala: |
limentării cu Max de Baden)

a fost format la, Weimar.
Constituanta a vota pentru pace şi, cum o amânare de
48 ore n'a fost acordată, d-rul de. Hamel,. rămas la Versailles, a primit ordin să semneze pacea. Conferinţa va
cere și alte iscălituri, decât aceea alui. Hamel, însă

luerul, e ca şi făcut. Probabil că Joi sau Vineri se va

sfârşi. Insă Bauer, în scrisoarea sa, a declarat că Ge:
mania, nu acceptă articolele care-o declară responsabilă

de război şi care o obligă să predea pe autori.

24 Iulie.— Căpitanul d'Ereole din U.A. S.
a venit să

mă vază cu d-nul Mac Nolly, jurnalist. Se pare că toţi
Americanii sunt furioşi contra lui Wilson,
pe care. Cle-

menceau îl întoarce cum îi place şi că. Societatea Națiuni:

lor este pretutindeni numită, Societatea Viselor.

|

„— La întrunirea săptămânala dela Club, am pronun-

ţat elogiul lui Carp, care a murit Duminică
nulation

du, legs du Roi

Caro]

pour

seara, şi am

le râduire

par la misere.

“Dans la presse on parle de son dâpart pour...? En
attendant,

la Princesse Ileana, est envoyâe en Suişse avec les

-qui: quittent le pays.

Stirbey
|

|

23 duin. — Un gouvernement Bauer (sous-miniștre ă lali-

mentation avec Max de

Baden) a ât consțitu6 ă Weimar, la

Constituante a votâ pour la, paix et comme

ma

pas 6t6 aceord€, M.

ordre

La
„chose

de Hamel,

de signer la paix.

Contârence
quasi-faite.

exigera
Il

d'autres

un sursis de 48 h.

rest ă Versailles, a recu
sienatures,

est probable que

jeudi

ou

mais

c'est

vendredi

ce

sera fini. Mais Bauer dans sa lettrea dâclar6 que VAllem
ag„ne n'acceptait pas les articles la dâelarant respon
sable de la
guerre et lobligeant ă livrer les auteurs.
24 juin, — Le capitaine dVEreole de IU. S. A, est venu
me voi avec M. Mac Nolly, journaliste. Îl paraît que
tous
les

Americains

sont

furieux

contre

Wilson

que

Clemenceau

tourne et retourne ă son grâ et que la Sociât6.des
Nations
est partout appelâe la Sociât6 des Râves.
— A la rtunion hebdomadaire du Club, Jai pronon
câ
V6loge de Carp, mort dimanche soir, et firac6 notre
program-
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fixat programul de politică
streină. 'Prebue să ne. opr
im
la o politică şi să nu ne dir
ijăm după evenimente; să
cântărim care este sacrificiul
teritorial -cel mai puţin
greu;
să ne silim să ne creiăm
astfei prieteni şi să des
armăm
conferinţa, atât de rău
dispusă contra noastră
din pricida purtării noastre; Ins
ă asupra controlului
politie sau
economic (art. 5 din tra
tatul cu Austria), nici
o concesiune posibilă ; Să se trateze
cu aliaţii, să se cunoască
avantajele materiale ce voesce
a dobândi la noi; să li
se
acorde
lucruri definite, limitate
,: discutate, dacă. e
posibil, dar
să nu se accepte nimic
în alb, după cum ni
se propune.
ART. 5. — Presa lib
erală duce, eu drept
cuvânt, o
vie campanie contra
acestui art. 5 din trataţ
Şi eu o sus(in în jurnalele mele.
Atitudinea noastră
a făer
presie, cu atât mai mulţ
că conservatorii takişti,
fără-a
îndrăzni să propovăduias
că Supunerea, nu
visează a]4ceva, decât a acorda

tot, numai să ajungă la
puter:
Iunie. — Col. A. W.
Anderson, care reprezint
Crucea-Roşie americană
ă
2%

şi care a făcut foa
rte mult
bine în Moldova ; care
plecase cu misiunile
străine la
semnarea, preliminărilor
Averescu și care Sa
reîntors;
ÎN
me

de politique

politique
faut

alors

trangăre.

Nous

et ne pas nous dirige
r

devons

selon

nous

arrâter

ă une

les 6v6nements;

il
le sacrifice territori
lourd, faire la pari da
al le moins
feu,
nou
s
erâer ainsi des amis et
dâsarmer Ia Conferenc
e que nos

disposer

peser

contre

que] est

nous.

Mais

suy

allures louches

le contrâle

onţ pu mal

politique ou &conomique (art. 5 du tra
ite avec PAutriche), auc
une concession
Possible; traiter ave

e les Alis, connaîțre
les avantages maveulenţ gagner chez
nous, leur aceorder
dfinies, limitâes, discut
deş
âes

teriels

qu'il

choses
rien

accepter

La

presse

en

blane

libârale

comme

mâne,

si c'est possible, mais
ne

on le pPropose,

ă juste raison une

viva

cam-

Notre attitude a faiţ imp
servateurs takistes, san ression, d'autanţ plus que les cons oser prâcher la sou
mission, ne xâvent que d'accorder
tout, pourvu: qu'
"25

juin.

on 'leş Juche ar Pouvoi
r,

— Le colonel
Croix Rouge americaine H. W. Anderson, qui reprâsente la
Moldavie; di. âtaiţ parti"et 'qui a fait 6 orm6menţ de bien en
avec les
signature

missio

ns Gtrangăres ă la
des Dreliminaireg:
Averescu eţ qui 'est
revenu: î] y
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acum şase săptămâni— foarte asiduu pe lângă Regina şi

în concurenţă

de prioritate cu col. Ament,—a

venit

să

ină vază cu aghiotantul său căp. Baxchelor. Se pare că, la

întoarcerea lui, i sa recomandat să mă evite. Am avut
o convorbire foarte cordială de 5 sferturi de oră. Se interesează mult de ţară, însă opera de asistenţă ar trebui să
înceteze, căci populaţia se obişnueşte să nu facă nimie

pentru a mânca. Starea sanitară îl preocupă mult şi ar
trebui ca, toată atenţiunea, să fie concentrată mai mult

asupra acestui punct decât numai asupra diferitelor com-

binaţiuni economice.
— Take Ionescu, pentru a-şi prepara intrarea, sa,
s'a oprit eri la Sinaia şi a anunţat prin jurnale că
va so-

si la amiază. S'a întâmplat însă că trenul a, sosit diminea-

ţa şi astfel recepţiunea a fost redusă la, doi sau trei
Căpităneni. In loc de manifest, acest farsor a răspândit
un
interview în care declară că este un om nou, căci dânsul
e

hotărît a, fi intransigent în chestiunile de moralitate publică. Dar atunci e curată sinucidere 1...
— Generalul Averescu abia a, putut, după două zile de

aşteptare,

să

publice

în

«Indreptarea»

articolul

său

a environ six semaines — tr&s assidu aupres ce la
Reine et

en concurrence de priorit6 avec le colonel Ament
— est
venu me voir avec son aide de camp le capitai
ne Baxchelor.

Il paraît qu'ă son retour on lui avait recommandt
de m'âviter. Nous avons eu conversation tres cordiale de
5 guarts
dWheure. Il s'int&resse beaucoup au pays, mais Poeuvr
e d'assistanca devrait cesser. ear la population s'habitue
â ne rien
faire pour manger. L'6tat sanitaire le prâoccupe
beaucoup

et

on

devrait

surtout

y faire

attention

plutât

que

de

ne

se

livrer qu'ă des combinaisons 6conomiques.
|
— Take Ionescu, pour preparer son entrâe, s'âtait arrâtâ

hier ă Sinaia et avait, par les journaux, annoneâ son arrivâe

pour midi. Il se trouve que le train est arrivâ
de grand
matin et que la râception a 6t6 râduiteâ2 ou 3 Capita
neanos.

—

En

guise

de

manifeste,

notre

farceur

a lancâ

une

inter-

view dans laquelle il declare qu'il est un homme
neuf, car
il s'est dâcid€ ă âtre intransigeant dans les questio
ns de moralit€ publique. Mais c'est le suicide alors!
— Le gân6ral Averescu a pu, apres deux jours
d'attente
paraiît-il, faire paraître dans «Indreptarea»
son article signc
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<Viribus unitis» şi iscălit, în care
preconizează unirea, tutulor fără nici o excludere.
Ionaş Grădişteanu îi replică,
fără îndoială, trimițând la «Ep
oca» şi «România» o serisoare prin

care demisionează, dela «Eli
sabeta», pentru
că «a colabora cu mine, chia
r la o operă de caritate, este

o imposibilitate morală». Biet
ul «moşulică» !
26

Iunie, — Azi dimineaţă, ia
8 ore, mergând la hipodrom spre a vedea caii, am
găsit acolo pe Regina călare ; se pare că mai veni
se de vre-o două ori, M.
Sa sa apropiat de mine şi
văzând pe Marie, i-a întins
mâna ; am vorbit ca şi în
trecut, apoi a revenit pentru
a vedea caii cari erau în
întârziere. Vizibile sforțări
pentru a fi cordială, După
amiază am fost să ne îuscriem la Cotroceni. — Inai
nte Regina, certase pe toţi
pentru că, printi'o invitare
tardivă, nam fost la des-

chiderea Căminului invalizilor.
— Regina caută să uite
atitudinea Sa faţă de mine.
Nu ne vorbisem din Septembre 1918.
D-rul

Blumenfeld, în serviciul libe
rali

lor acum, al lui
Mârzescu în particular, a veni
t azi să mă vadă, în rea___

Da
II
«Viribus unitis». dans leq
uel il prâconise lunion de
tous
sans aucune exelusion, —
Ionaş lui râplique,
san
s
dou
te,
en
envoyant
â
«Epoca»
et
â la
«<Românimea»
une
lettre par laquelle il d&miss
ionne de VElisabetha parc
e que
collaborer avec moi, mâme
dans une oeuvre de charite,
est
une impossibilite morale.
26 juin. — Ce matin
chevaux, nous Y avons
que la Reine y venait,

Le bon «moşulică >!
allântă Sh. â Phippodro
me Voir nos
trouve la Reine ă cheval;
il paraîţ
pour la seconde ou troisi
me fois,

galoper. Sa Majests s'est app
rochâe

lui

a tendu

la main;

nous

avons

de moi et voyant Marie,

causâ

comme par le passâ
et la Reine est revenue sur
ses pas pour voir mes che
vaux
qui 6taient en retard. Visibles
efforts pour &tre cordiale.
D'apres-midi nous avons 6t6
nous inscrire â Cotroceni.
La
Reine avait prâctdemment
grondâ tout le monde de ce
que
par une invitation tardive
je n'avais pas 6t6 â Youvertu
re du
Home des Invalides. La Rein
e cherche ă faire oublier son
attitude vis-â-vis de moi;
nous ne nous &tions pas
parle
depuis septembre 1918,
— Le dr, Blumenfeld, au
service des libâraux maine.
„nan
t,

de

Marzeseu

en

particulier.

est

Tevenu

c«

matin

me
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litate să sorideze ceva. Mârzescu ar fi făcut elogiul înțelepeiunei mele şi ar fi proclamat necesitatea de a res-

peeta singura. organizaţiune reală în afară de cea liberală.

Consiliu de Coroană

sau

consultaţiune

individua-

lă.? Va fi ceeăce va sfătui Brătianu. Dacă ceilalţi refuză
să vie la
ceiialţi nu
Averescu
va trebui,

Consiliu, eu voiu primi? E sigur
că
dacă
vor să se întâlnească cu mine (scrisoarea, lui
(v. 25 Iunie) nu era cunoscută de Mârzescu),
se înţelege, să se recurgă la consultaţiuni in-

dividuale. Mâxzescu

ar voi mai cu seamă să ştie dacă

„mă închin înaintea, tutelei economice a aliaţilor, pentru
a vedea apoi până unde Brătianu poate împinge rezistenţa.
Nu acord acestor misiuni decât valoarea unui simp-

tom, însă e clar că Brătianu nu vrea să lase puterea din

mână şi că dânsul caută
aliaţi. S'a şi spus chiar că
Brătianu mar concepe un guvern naţional decât sub
preşedinţia sa.

— Presa, franceză deplânge căderea lui Orlando şi

aruncă

asupra

lui

Wilson

toată

răspunderea.

Nb

e

acuzat de filogermanism ; e apărătorul
lui
Giolitti.
«iEeho de Paris» acuză şi pe prințul Livio Borghese,
voir en sondeur, Marzescu

aurait fait l'6loge de ma sagesse

et. proelamâ la nâcessit6 de respecter la seule organisation,
'autre que liberale, qui fut râelle. — Conseil de couronne ou

eonsultation
lera.

individuelle?

Si les autres

Ce sera

refusent

ce que

Bratiano

d'aller au Conseil,

conseil-

aecepterais- je?

Il est certain que si les autres ne veulent pas se trouver
avec. mpi — la lettre d'Averescu (v. % j.) n'6tait pas connne
de Marzesciu — il faudra bien recourir aux consultations
individuelles. Marzescu voudrait surtout savoir si je m'incline devant la tutelle 6conomique des alli6s pour șavoir
?usqu? oi Bratiano peut pousser la râsistance.

„ Je n'accorde ă ces missions que la valeur d'un symptâme,
mais îl est eclair que Bratiano ne veut pas lâcher le pouvoir
et qu'il cherehe des allics, Il a mâme ât6 dit. que Bratiano ne
„concevait un' gouvernement

—
rejette

La
sur

presse
Wilson

national que sous

francaise
toute

la

dâplore

sa prâsidence...

]a. chute

responsabilit€.

d'Orlando

Nitti

est

et

accuss

"Dar elle de philogermanisme; il est le tenant de Giolitti.
I/«Echo “de Paris» accuse, mieux encore, le Prince Livio
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ministru la Belgrad, că se află la
Budapesta, unde organizează armata lui Bela, Kuhn
şi-i furnizează arme

şi proviziuni,

plecate

din regiuni ocupate

de

trupele italiene. Asupra acestui lucru am
fost informat acum
câteva, zile de la Statul Major, că
numeroase avioane

italiene au acoperit Ungaria cu
proclamaţiuni amicale.
din partea Italienilor, Alţii văd
deja reformându-se un

bloc anti-slav: italo-austro-ungarogermaa, care va atrage probabil România, Oare Clemen
ceau să fi întors
pe Wils

on sau Wilson manevrează de
aşa fel ca mai
târziu să poată face pacea sa cu
grupul germanice? E
ceva cam complicat pentru Wilson,
pe cara Americanii
sunt gata să-l debarce.
27 lunie. — Ciugureamu are îndr
ăzneala să trimită
o depeşă, cerând să nu se mai înse
reze nimie privitor la
Basarabia, şi guvernul Kolceak,
pentru că lucrul acesta
nelinişteşte populaţia. Pentru
acest domn
ghiftuit,
sunt ştiri necontrolate! Deocamdat
ă, «'Humanit&» ne
înfă

ţişează ca persecutori ai Basarabiei
şi numitul Ţiganco — separatist — ne actiză de abuz
uri foarte mari,
Borghâse,

ministre ă Belgrade, de se trouver
surtout ă Budapest ou îl organise Parmâe de Bela
Kuhn et lui fonrnit des
armes et des

troupes

provisions

italiennes,

A

parties

ce

sujet,

des T6gions

de

cecup6eş

VEtat-major

par

les

îl m'a

ââ

confi6, il y a quelques Jours,
que de nombreux avions italiens ont couvert la Homgrie
de proclamations amicales
des Italiens !
"
D'aucuns voienţ d6jă se reformer
un bloe antislave italoaustro-hongro-allemanăa qui attir
era probablemenţ la Roumanie,

Clemenceau a-t-il roul6 Wilson? ou Wils
on manoenvre-til de facon ă faire ultârieurement sa
paix avec le groupe

germanigue?

C'est un peu trop compliqu

pour M,

Wils

on que
les Amsricains sont en train de deplumer
,
21 juin. — Ciugureanu a le toupet d'en
voyer une dâpâche
dema
ndant

ă ce qwon

n'insere

plus

rien

concernant

la

Bessarabie et le gouvernenient Koltchak, parce
que cela inquiăte
la population. Pour ce Monsieur repu ce
sont des nouvelles
non contrâlâes!
Em. attendant, «!Humanit6» nous pres
ente comme des
tort
ionnaires de la Bessarabie et le nommă
Tziganco — separatiste — nous y accuse des pires
forfaits!
i

&

22
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28 lunie. — Primele gesturi, interviewurile şi dedla-

rațiile lui Take

Ionescu

sună

a fals şi nu provoacă

de

cât un surâs ironie. Am citit două specimene reuşite
de
ipertrofie personală

şi de declaraţiuni

goale,

— Generalul Averescu va vedea pe Rege azi după amiază. Mi-a trimis în grabă pe Duiliu Zamfirescu. Inain-

te de a încerca, o grupare

de opoziţiune,

vrea

să facă

oarecari sondaje — cum e de rigoare. Duiliu declară
că
nare

nici o misiune,

Suntem

de acord:

necesitate

concesiuni teritoriale pentru a-şi face amici,

însă

de

im--

posibilitate de a accepta în alb aservirea econom
ică, şi
politică. Că vrea sau nu să colaboreze cu mine şi
cu par-

tidul meu : aceasta îmi este egal ; forţa mea este prea

reală pentru ca, să poată fi lăsată de-oparte: iată ce
voiam să-i spun, Când

s'a vorbit de sentimentele anti-

dinastice atribuite lui Take Ionescu şi lui Averes
cu,
el spune: «Nu suntem departe de momentul
când, în

jurnalele noastre, veţi putea, vedea subtitlul «jurnal republican». Foarte montat contra Reginei, deşi recuno
scută de ei ca, foarte inteligentă, !

28 juin. — Les premiers gestes, les interv
iews ef les
dâclarations de Take Ionescu semblent porter
â faux. et c'est
plutât

un

sourire

ironique

qu'ils

provoguent.

Jai

lu

deux specimens râussis d'hypertrophie person
nelle et du creux
des dâelarations.
— Le gân6ral Averescu va. voir le Roi cet
apres-midi, Il
m'a dâpâch6 Duiliu Zamfirescu ; avant de
tenter un groupe-

ment

d'opposition,

il veut

faire

des sondages

—

comme

c'est

de rigueun. Duiliu declare n'avoir aucune
mission. Nous
sommes d'accord: n6cessite de concessions
territoriales pour
se faire des amis — la part du feu —, mais
impossibilite
dacce
pter

en

blanc

Ja sujâtion

€conomique

et

politique.

Qw'on veuille ou non collaborer avee moi et
mon parti: ca
m'est 6gal; ma force est trop râelle pour
qu'on puisse passer
ă câtă: je tenais â le lui dire. Lorsqw'on
a parlă des senti.
ments antidynastigues qu'on attribue î Take
Ionescu eţ â
Averescu: «nous ne sommes pas loin du
moment oă Sur nos
Journaux vous pourrez voir le sous-titre
«Journal râpubli-

cain».

eux

—

'Dr&s

montă

tre&s intelligente,

contre

la Reine;

quoique

reconnue

par
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8 lulie, —: Săptămână searbădă. Se fac combinaţiuni asupra reîntoarcerii atât de mult
anunţată
şi
amânată a lui Brătianu. Va, iscăli ori nu va, iscăli dânsul

la Paris?
Fiindcă, în publie Iliescu, întors de acolo — sau un

alt liberal—a, lansat ştirea, că Brătianu ar trebui să caute
un sprijin din parte-mi, gazetele takiste au pornit de-

odată, atacurile contra mea. «Indreptarea» a urmat şi ea

atacul, însă Averescu mi-a, trimis răspuns că aceasta s'a
întâmplat fără avizul lui şi că. pe viitor, nu se va mai
întâmpla. Astăzi jurnalele continuă — afară de «Indreptarea» ; — în schimb «Viitorul» a încetat orice campa-

mie !

|

|

— Am văzut pe Rege la curse, Duminică. Brăţia.
mu trebuia, să sosească seara. Hotărît, Take e deochiat;

atitudinile sale republicane sunt cunoscute Regelui. Regele îmi semnalează noile fotografii ale lui Take «făuri-

torul "României Mari». «Este o necuviinţă», spune Regele. Cred şi eu!

Regele crede că Averescu

a eşit foarte satisfăcut

dela audienţă... Dorinţă manifestă din partea Regelui de

le

$ juilleț. — Semaine terne; on fait des combinaisons sur
retour, toujours annoneâ et diftârâ de Bratiano. Signera

-ou ne signera pas ă Paris? Comme

dans le public, Iliescu de

retour —.ou un autre libâral — a lancâ la nouvelle que Bratiano devait, chercher un appui de mon câtă, les journaux taVistes sont tous ă la fois portâs, comme un seu homme, ă
mon attaque.
L'«Indreptarea» a suivi, mais Averescu m'a fait dire pa»
les Grâgoire
Cantacuzâne
que c'âtait contre son aveu
el

«que cela ne se renouvellerait

pas, Aujourd'hui

continuent, — sauf V«Indreptarea»;
a cess& toute campagne!
i

par contre

ces journaux
le «Viitorul»
.

— Vu le Roi aux courses dimanche. Bratiano devait
rentrer le soir. Le Roi a dâcidâment Take dans le nez; ses
allures râpublicaines lui sont connues,. C'est le Roi qui me
signale

les

nouvelles

photos

de

Take

«făuritorul

României

Mari». «C'est une inconvenance>, dit le Roi. Je le pense bien!
Le Roi eroit quAverescu est sorti trâs satisfait de son audience.

Dâsir

du Roi

manifeste

de

dire quelque

chose,

de

se
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a spune ceva, de a se apropia... însă grija de a nu spune
prea mult. —Amiciţia: cu Ungaria, un articol de eredin
ţă;
dar să se lepede de guvernul comunist, fără ca
totuşi
să cază în reacţiunea, guvernului din Szegedin.
— Imoralitatea, generală î] înmărmureşte...
Pe când stăteam de vorbă singuri în pavilion,
H.
Catargi se iveşte şi spune: «Majestatea Voastră
nu sa.
preumblat încă». Făcea garda, pentru Brătianu
? Era un
semn convenit ? M'am retras imediat,
— Un moment după aceea, Eduard Ghica, care
primea, un raport dela un agent, îmi spune : «Ştiri
rele din
Bulgaria. Bulgarii concentrează, lai granița
Cadrilaterului cu protecţiunea făţişă a Italienilor».
Din Sofia va
şi primit ştirea că miniştrii Şi presa procl
amă mereu că.
Bulgaria mare decât un singur prieten adevă
rat : Italia.
— E încercuirea, Serbiei urmărită de Italia.
— Brătianu a sosit cu automobilul Dumin
ică. Oamenii
«bine informaţi» anunțau demisiunea
sa. imediată. E o prostie pe carenu o va face.
El ma spus nimie
miniştrilor
săi şi le-a făcut un simplu expozeu
al nego-

rapprocher, mais inquiâtude d'en
dire trop. Li'amiti6 avee
la Hongrie, un article de foi;
mais se d&barrasser du gouvVernement communiste sans n6an
moins tomber dans la râaction, comme V'âtait le gouvernement
de Szegedin. L'immoralit6 genârale le consterme,.
Pendant

qu'on

causait

depuis

longtemps

pavillon, Henry Catargi sest
montr6:
s'est pas encore promene...» Monta
it-il

tiano?

Etait-ce un

seuls

dans

le

«Votre Majest6 ne
la garde pour Bra-

signe convenu? Je me suis de
suite retirâ.
Un instant apres, Edouard Ghica
(Directeur gântral de.
la Surât6) qui recevait le rapport
d'un agent me dit: «Ştiri
rele din Bulgaria

laterului
—

,

cu

Bulgarii

protecţiunea.

De Sofia

on

a recu

concentrează,

făţişă
dejă

la

graniţa

a Italienilor».

Cadri-

la nouvelle

que ministres et
Presse proelament ă Penvi. que
la Bulgarie n'a qu'un seul
ami v6ritable, PItalie. Cest Pencerel
ement de la Serbie pour-

suivi

par

VItalie.

— Bratiano est arriv& en auto
dimanche; les gens «bien
informâs» annoncaient sa d&mi
ssion immediate, C'est une
sottise qu'il ne commettra pas.
Il n'a rien, rien dit â ses
ministres et leur a faiţ un
simple expos6 des nâgociations
,
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Mihali, sosit tot Duminică,

dim. 2 ceasuri la, mine:

a stat azi

Nemulțumit de ce se petrece în

Ardeal. Contagiunea, corupţiunii
i-a atins, Maniu e un
om cinstit,

însă—i-a declarat procurorul

— l
toţ
anturajul său se află în cazul de a fi genera
înda
tă
arest
at;
Poporul
Yrea

pace.

Maniu

poate

proclama,

rezis

tenţa,
până la, capăt pentru Banat, dar
acesta nu e sehtimentul
ţării. 'Prebue cedat, Torontalul şi
să sfârşim. Va spune-o
Regelui. Oamenii dela Sibiu s'au
ameţit de mărirea lor şi

au pierdut capul. Ei merg până a
denunța, pe Mihali de
filomaghiarism, pentru că a căutat
la Sătmar un teren
de conciliare cu Ungurii. E] posedă
documentul original
prin
care

României.

Ungurii

cer uniunea

personală

cu

Regele

9 Iulie. —

Toată presa, franceză se ocup
ă de plecarea
lui Brătianu şi-i dă importanţă,
afară, de Gauvain (D&bats
),

de mult

timp

puţin

amical,

binevoitor pentru noi, «Le Temp
s»
gime plângerile României, Brătianu
*On

attend,

dit-on,

Maniu

-demain,

et

Nistor

Tonul

general

qui

”

doivenţ

arriver

— Theodor Mihaly, arrive dima
nche aussi, est rest ce
“matin deux heures chez moi.
Mâcontent de ce qui se passe
en
Ardâal.
La contagion de la corr
uption
les
a toueh&s,....,
Maniu est un honnâte homme,
mais—lui a declar le procureur
gân6ral — tout son
arrât6.

Le

entourage est dans le cas. d'âtr
e de suite
veut la, paix;
Maniu
peut proclamer la

peuple

T6sistance ă outrance pour le
Banat, ce n'est pas le sentiment du pays. Il faut câder le
Torontal et en finir, Il le dira
au. Roi. Les hommes de Sibiu se
sont eris6s de leur grandeur
et ont perdu la tâte. Ils vont
jusqu'ă dânoncer Mihaly de
philomagyari
sme

pour

avoir

cherch6

de eoneiliation avec les Hongrois
.
par

lequel les Hongrois

1e Roi

de Roumanie,

9 juillet, —

'Toute

demandent

la presse

â Szathmar

un

Il a le document
Punion

francaise

e

publică în întrea acordat Jurnalului

terrain

original

personnelle

avee

S'oecupe du dâpart
de Bratiano et lui donne de
Fimportance; sauf
Gauvain
(Debats). depuis longtemps peu
amical, Le ton sânâral est
Vienveillant pour nous. Le «Tem
ps» donne en entier les
-dol&ances de la Roumanie.
-
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«Secolo» din Milano un interview destul de curios:
«Nu

uitaţi că aşi fi putut rămânea neutru, fără a compr
omite

realizarea aspirațiumilor României |
neutraltăți

binevoitoare,

noaşie Românilor

Rusia

In schimbul unei

se angajase

de a recu-

dreptul de a-şi anexa teritoriile locuite

de dânşii şi de a aduce astfel pe aliaţi să adere
la. acest
angajament». Aşa dar, neutralitatea susținută
de mine,:

au era, după mărturisirea bu Brătianu, un
obstacolla
constituirea României Mari!
10 Iulie. — Imediat «Viitorul» reia,
poziţie contra.
mea: a continua de a susţine că neutralitatea,
ar fi fost;
calea, de urmat, este a continua politica de
colaborare.
cu Mackensen; deci, imposibilitate morală
de a lucra

împreună;

ete. —

Cântec

cunoscut!

Şi asta,

două

zile:

după interviewul lui Brătianu dat ziarului
Secolo!
,
— Blumenfeld îmi confirmă, proectul dorit
al unui.
guverni Maniu-liberal, colorat eu câţiva conser
vatori convertiţi,ă la Olănescu, pentru rezistenţă. Trebu
e adăogat
că Regele şi-a rezervat. părerea sa şi că
H. Catargi a

săpat cu putere pe Brătianu eri seara
: «A ajuns până

aici !» a exclamat dânsul făcând gestul cores
punzător:
Bratiano

a. accorde

au

«Secolo»

de Milan

une

interview:
„bien curieuse: «Woubliez pas
gue Jaurais pu rester neutre:
sans compromettre la realisatio
n des aspirations de la Roumanie! En €change d'une neutralite
bienveillante, la Russie:
setait- engagâe de neconnaître
aux Roumains le droit de
s'annexer

les pays

habites- par eux

et damener

les 'allics ă
soutenue par!
moi, n'etait pas, de Paveu de Brati
ano, un, obstacle ă la constitution de la Grande Roumanie
!
10 juillet. — Subitement le «Viitorul»
reprend sa note:
contre moi: continuer de soutenir que
la neutralite 6tait la
adherer

d cet

engagemeni.

Donc

la neutralilă

voie ă suivre, est continuer la politique
de collaboration avee:
done

Mackensen;

impossibilit

morale

W'agir

ensem

ble, ete,
Chanson connue! Cela deux jours apres
Pinterview de Bra-:
tiano au «Secolo» !
"— Par Blumenfeld Jai confirmation
du projet: caress,
semble-t-il, d'un gouvernement Maniu
, — lihâral teint6 de
quelq
ues

conservateurs

convertis,

ă la Olanescu,

fait

le geste

pour la r6sistance, Il faut ajouter que le Roi a
râserv6 son opinion et
que Henri Catargi a bâch6 ferme
Bratiano hier soir, «On
en a jusqu
e

lă!»

a-ti]

avec

correspondant,

—:
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satisfacţiunii

arătat

de

Averescu (de care îmi vorbise Regele Duminică)
este că
Regele i-ar fi promis că alegerile nu se vor
face cu gu-

vernul actual!
(Guvern Maniu
moasă firmă...)
— Mihali prânzeşte la, mine

în posibilităţile unei apropieri.

cu

Mârzescu?

cu Arion.

Nu

Fru-

crede

Maniu a vorbit eu M,

Cantacuzino şi se pare că rezultatul e
negativ ; se înțelege dela sine că se fereşte de orice conta
ct cu ai mei.
«Liberalii vă urăsc, însă amicii lui Averescu
şunt, şi mai
urâţi ; la takişti, Averescu nu e iubit, însă
pe d-voastră
vă detestă şi mai mult»,

Mihaly e convins că trebuie să cedăm Torontalul
;

“soldaţii sunt sătui şi nu mai aşteaptă
decât până la
toamnă. E1 a. vizitat mai multe cazărmi şi
cunoaşte. spi-.

ritul soldaţilor. In spiritul celor din: Transilvania,
e bol-

şevism. La Sighet un regiment întreg a
părăsit cazarma,
a lăsat acolo ofiţerii şi nu
sau reîntors decât
după
câteva zile. Aceiaşi notă de neîncredere faţă
de miniştrii

din Ardeal.

Brătianu îi ţine prin... stomac.

IPautre part, la raison de la, satis
faction montree par Averescu, — dont me parlait dimanche
Sa, Majest6 — c'est que
le Roi lui auraiţ promis que les
6lections ne se feraient pas
avec

le gouvernement actuel,
Marzeseu, Le bon bilet...

(Gouvernement

— Mihaly dîne avee Arion chez nous.
la possibilit d'un rapprochement;
Maniu

Maniu

avec

|
Il ne croit pas ă
a caus6 avec Mi-

chel Cantacuzene et il semble que le râsuli
at est nâgatif;
il va de soi qu'on se garde de tout contact
avec les miens,
«On

vous

dâteste

chez

les liberaux,

mais

on hait

davantage

les amis d'Averescu. Chez les Takistes on
n'aime pas Averescu. măâis on vous dâteste encore plus».
Mihaly est convaincu qu'il faut c6der le Torontal; les soldat
s en ont asez

et ne font plus erâdit que jusau'ă Pauto
mne. Il a visit des
casernes et il connatt Lesprit des soldat
s. Il y a du boleh€visme dans lesprit de ceux de TPransylva
nie. A Siset tout
un r6giment a guitte sa caserne, a plante
1ă ses officiers et
n'est rentr6 gu'au bout de quelques jours.
Mâme note de

m6fiance
tient

vis-ăvis

par...

des

Pestomac.

ministres

de PArdeal.

Bratiano

les

344

NOTE

POLITICE

— 1919

12 Iulie. — Maniu a vorbit pres
ei ; el cere un guvern
naţional, sub preşidenţia unui
om politic din regat ;
însă, în prima pagină «Viitorul»
zetlemiseşte pe areia,
cari cer un guvern naţional, «su
papă de poliţiciani fără
busolă» ! Maniu a, susținut
teza, sa, la Consiliul ţinut
eri la Cotroceni sub preşedinţ
ia Regelui. După. spusele
lui O. Kiriacescu, Regele păr
ea că aprobă.
Criza (?) se desemnează limped
e : Brătianu vorbeşte

de rezistenţă la încălcările
conferinţei. însă nu
vrea
să împartă puterea, ; caută
să câştige timp, convins că

situaţia se va ameliora, prin căd
erea pe care o întrevede
a lui Clemenceau. Maniu, şi
se zice şi Nistor, caută în
mod sincer a baza, această
rezistenţă pe un guvern al
tutulor. Cine sunt acei «toţi»,
în sprijinul lor ? Dumnezeu singur ştie, căci se pare
că Ardelenii au totdeauna
în buzunarul lor două sisteme.
Nimic nu va fi pus la
cale înainte de Joi 14 lulie ;
apoi instalarea, unei Curți
de Apel la Cernăuţi; apoi... «ră
bdare», 'cuvântul de ordine al lui Brătianu,
13 Iulie. — Camera germană
a ratificat pacea. Se
anunţă că blocusul este ridicaţ,
12 juillet, — Maniu a parl
6 ă la presse; îl demande
un
Bouvernement
national sous la prâsiden
ce d'un homme
politique du royaume ; mais
en premitre pase «Viitoru
l»
blague
ceux
qui
dem
«soupape

des

andent
un
gouvernement
politigues sâns boussole
»!
Maniu a

national

soutenu,
sa these au Conseil tenu
hier â Cotroceni sous la
prâsidence du Roi. Aux dire
s de O, Kiriacescu, le Roi
semblait approuver.
La crise (7) se dessine nei
tement : Bratian

o parle de râsistance aux
empietements de la Conf
ârencs,
mais il ne veut pas part
ager le pouvoir; il cherche
ă gagner
du temps, eonvaineu que
la chute qu'il escompte de
Clemenceau amâliorera la

situation,. Maniu et dit-on
Nistor cherchent sincâremenţ â baser cett
e r&sistance sur un gouverne
ment de tous. Quels sont ces
tous dans leur esprit? Dieu
seul

le sait, ear il paraît que

les 'Transylvains

onţ toujours deux
systemes en poche,
Rien ne sera mis en marche
avant
jeudi; il y a le 14 juillet,
puis Pinstallation d'une Cour
d'appel ă Czernautz; puis...
«la patience»>, — le moţ d'or
dre
de Bratiano,
13 juillet. — La Chambre alle
mande a ratifi6 la paix, On
annonce que le blocus est
leve.
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— M. Cantacuzino, cu toate desminţiri
le repetate
ale ziarelor amice, a plecat azi dimineaţă
în Elveţia
şi Paris. Foarte uşor când e viorba, să iei
o hotărâre serioasă.

— Am avut eri o lungă conferinţă eu d. Leo Wolfson, din New-York, corespondent special
al lui «Jewish Press Bureau» din New-York. E un
fost Român

care vorbeşte încă curent, limba. Chestiunea
evreiască
şi incorectitudinea,
liberalilor în această
chestiune
ne-a atras tutela politică. E] povesteşte
că
Brătianu s'a dus să vadă pe col, House, cărui
a i-a spus trium-

fător : «Am rezolvat chestiunea prin decretul
meu No.

3». — House i-a răspuns liniştit: «E a
treia oară die când

îmi anunţaţi

Wolfson,

acelaş lueru,

d-le Brătianu,

!» —

După

Wilson nu se va abate dela hotărîrea,
lui,
14 Iulie: — Obosiţ de a auzi vecinie repetândiu
-se aceleaşi insinuaţiuni asupra refuzului meu
de a. participa

la guvern în 1916, trimit jurnalelor noast
re un comunicat.

|
Take Ionescu, care sa mărginit să predi
ce supunerea la tot ce ar hotări conferinţa, dă
în «Dimineaţa»
—

Michel

Journaux
“commvde

Cantacuzăne,

malgr6

les dâ&mentis -râpâtâs

amis, est parti pour la, Suisse et
Paris. C'est
quand il s'agit de prendre un parti
sârieux,

des
plus

— J'ai eu hier une longue -conifrenc
e avec Mr. Lâo
Wolfson, 299, Broadway Street, spâcial
correspondant de la
„Jewish Press-Bureau de New York. C'est
un ancien Roumaiu
qui parle encore couramment la langu
e. C'est uniguement

1a question juive et la, malhonnâtetă
des libâraux dans cette
Question qui vous vaut la tutelle
politique. Il raconte que
Bratiano est all6 trouver le colonel
House et que triompha-

lement il lui dit: «Jai râsolu la question
juive par mon

dâcret, no. 3». House lui repond placidemen
t: «C'est la troisieme
fois que vous m'annoncez la mâme
chose, Monsieur Bratiano!». Selon Wolfson,

Wilson

ne demordra pas de sa decision.

14 juillet, — Fatigu$ de toujours
entendre
mâmes insinuations sur mon retus
de participer

nement
ă

de 1916, je donne un communigu6

repâter les
au gouver-

par nos journauz.

— Take Ionescu, qui s'âtait born6
ă prâcher la soumission
tout ce que -dâciderait la Conference
, donne â la «Dimi-
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»-notă: negocieri, politică amicală cu Antanta, acţiune

diplomatică

înţeleaptă

şi de acord

cu toţi aliaţii mici.

pentru a, obţine ameliorări... Dânsul se va mărgini să
amenințe cu «o energică acţiune de protestare», în caz
când guvernul ar voi să prezideze... alegerile.
18 Iulie.— Neant politic. Brătianu se face bolnav şi
jumătate dintre miniştrii au plecat Ja Cernăuţi să instaleze Curtea de Apel din nou creată. Takiştii, pentru a
face o diversiune,
mă înjură, însă nici o vorbă despre politica, străină. Take se căzneşte să spună că dânsul
va vorbi atunci când va vorbi guvernul. -

După informaţiuni, culese din anturajul miniştrilor,
Franţa, sub presiunea
lui Foch, vrea . să reducă
pe

Bela Kuhn, pacea cu Austria neputând să se facă fără
ordinea în Ungaria. Acest mandat ar fi dat României ;
însă Brătianu n'ar primi decât după ce sar: consfinţi

prin scris concesiunile

cerute.

|

Al doilea motiv al său: Brătianu așteaptă. retragerea lui Clemenceau, iminentă (7) după ratificarea tra-

tatului. de către.

Camere:

Deci,

răbdare.

- tactică : a aştepta cu

neața» une note: nâgociations,. politique amicale
avec PEntente, action diplomatique sage et d'accord avec
tous les

petits

alli€s

pour

obtenir

des

ameliorations,

Il sa

bornera

ă. menacer d'une «6nergique action de protestation».
au cas
cu le gouvernement voudrait prâsider... aux 6leetion
s,
18 juillet. — Nâant politique. Bratiano se dit malade
et

la moiti€ des ministres onţ 6tâ â Czernowitz installer
la
Cour d'Appel nouvellement crâe. Les Takistes, pour faire

diversion,
&trangăre;

m'injnrient ferme, mais pas un mot de politique
Take aftecte de dire qu'il parlera quand le gou-

vernement aura parl€,
.
D'apres les renseignements,. entourage des

ministres,

la

France, sous. la pression de Foch, veut râduire Bela Kuhn,
la paix avee P'Autriche ne pouvant se faire sans un ordre
d6fini en Hongrie; ce mandat serait donne â la Rouman
ie

et Bratiano ne Paecepterait qu'apres sâtre fait consentir par
rit des concessions, Seconde corde î son are: Bratian
o
aitend la retraite de Clemenceau, imminente (9) apres la
ratifieation du trait6 par les Chambres,
Done, tactique =

NOTE

POLITICE

—

1919

|

347

Take Ionescu îşi arată de asemenea jocul său : a
manifesta supunere către Aliați, pentru a-i aduce
să
ceară, retragerea lui Brătianu ; deci atunci o «carță
forţată !». Amicii lui, cu Pavlică Brătăşanu în cap, in-

sultă pe Rege. «Om nou» după cum sa intitulat, Take
Ionescu e mai ruginit decât oricare altul în vechile lui
rătăciri.

|

— Interviewul meu, acordat lui Wolfson, a avut un
mare răsunet. «Izbânda», care l-a publicat, nu se mai
găseşte.

Pacea cu Austria trebuia, să se iscălească mâine, E
amânată însă şi de data, asta.

20 Iulie. — Eria avut loc înmormântarea solemnă
a, generalului Grigorescu. Regele n'a apărut. Destul de:
meschină şi rău organizată: Armata, în mod sincer, a luat;
doliu. — Seara, cinema urmat de dans, la Palatul Regal,
până după miezul nopţii. Regele şi Regina au luat parte.
Şi, cum din stradă se vedea cum: se învârtese perechile:
de dansatori, lucrul acesta a impresionat.: Conversaţia
zilei ; comentarii supărătoare.

attendre avec patience. 'Pake. Ionescu dessine aussi son jeu:
naviguer ă pleines voiles dans
la soumission
envers
les
allies pour les amener ă demander le renvoi de Bratiano;
ce serait alors la carte foresa! Ses amis, Brataşanu le pre'mier pour Lintimidation, injurient le Roi.. «Homme
nouveau> — comme il a voulu bien sintituler, — T, Ionescu est
p'us encroâte que qui que ce soiţ dans les vieux errements.

— Mon interview accordâe â Wolfson
retentissement, I/«Izbanda» qui Pa. donne,
— Da paix avec lAutriche devait âtre

Elle est remise encore
20

juillet,

du general

—

Hier

Grigorescu.

une fois.
ont

en

lien

a eu un grand
est introuvable,
siene demain,

|
les

e
obsâques

solennellas

Le Roi n'y a pas paru. Ce fut assez

mesquin et mal ordonnâ, Mais Varmte a sinc&rement pris
le deuil,
Le soir einâma suivi de danses, avec Ciolac, au Palais:
royal jusguw'ă. pass6 minuit. Le Roi et la Reine en 6taient.
Et comme de la rue on voyait tourner les couples, cela a
fait grand seandale. C'est la conversation du jour; eom-

mențtaires

fâcheux,

-
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— Fiindcă eri a fost grevă generală
, gazetele de
dimineaţă mau apărut, afară de «Izb
ânda», care publi“că ştire
a că lupt

a a început deodată pe tot frontul
ungar.
Un comunicat oficia] spune : Ungurii
au atacat cu înverşunar
e posturile noastre de acoperire
pe întreg

frontul Tisei. Lupte crâncene sunt în curs
la T'ymar, Reka:
naz, "Lisa Dob, Tisa Doda, Szaboloes,
Gura Crişului şi
Mindszent. In oraş, alarma este vie,
căci se istoriseşte
că suntem respinşi în două locuri pe
o adâncime de 30
km. Nu mai înţelegi nimie !

Sârbii afirmă

(ministrul sârb la Berna a repetat-o
:acum câteva zile lui ]. Carp) că Italienii
furnizează arme
Ungu
rilor

precum

şi

aeroplane, iar

toată lume

a ne
“crede aliaţi ai Italiei !.. Mai mult,
jurnalele oficioase
“vorbeau de o acţiune comună, pentru
a stinge incendiul
ungar; Francheţ d'Esperay trebuia
să ia în persoană
dire
cţiunea

aici de două

şi se mai

spunea

apoi

că nu

va fi nevoie

zile pentru a ajunge la Budapesta.

Toată politica de rezistenţă a lui Brăt
ianu pare

că
se sprijină pe Italia ; ceeace e în
contradicţie, la prima
vedere, cu încurajările Italiei faţă
de Unguri. Dar, un
21 juillet. — Comme îl Yy a eu
hier greve genrale, les
journaux de ce matin n'ont
pas paru, sauf V«Izbânda» qui
donne le nouvelle que subiteme
nt la lutte a, recommencă sur
“tout le front hongrois, C'est
un communiqu6 officiel,
— En ville Palarme est vive,
car on raconte que nous
sommes enfoncâs en deux endroits
sur 30 km, de profondeur.
C'est ă ne plus rien comprendre.
Les Serbes affirment (le ministre
serbe

Carp)
ainsi

ă Berna

que les Italiens
que

TYItalie!

—

Pa

râpste

des a6roplanes,

Bien

mieux,

il y a quelques

fournissent des

armes

et touţ le monde

les journaux

jours

aux

ă Jean

Hongrois

nous croit alliâs â

officieux

parlaienţ
dune action commune pour
6teindre Vincendie hongrois
;
“est Franeheţ d'Esperay en pers
onne qui devait prendre
ia direction et on faisait observer
qu'il n'y avait pas deux
Jjournes de marche pour atteindr
e Budapest.
— 'Toute la politique de resistan
ce de Bratiano semble

S'appuyer

mitre
:Brois.

sur

Pltal

ie — ce qui est en contradictio
n, ă prevue, avec les encouragements
de VlItalie aux HonMais, faiţ nouveau, la Confâren
ce semble S'arranger
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fapt nou : conferinţa pare a se aranja cu Italia, dându-i.

mână liberă în Balcani. («Le Temps», 18 Iulie).
23 Iulie. — Am la prânz pe d. Boissier împreună cu
d. Sauiter, membru al Comitetului internaţional al Crucei
Roşii din Geneva. Am vorbit mult cu cel dintâi, care:

împărtăşeşte felul meu de a vedea când, în declaraţiunile sau în presa mea, sfătuese moderaţiunea în ches-tiunile teritoriale, rezistența contra, fîncălcărilor drepturilor noastre economice sau asupra suveranităţii hoastre (art. 5). — Asupra; chestiunii teritoriale, Boissier”
accentuiază că atunci eu sunt de acord cu 'Take Ionescu,
în ceeace priveşte 'Torontalul.
— Diplomaţii au confirmarea ştirii că Kolceak a:
suferit o înfrângere radicală. Pentru noi e un noroc : nu
se va mai vorbi pentru câtva timp de revendicări ruse-

asupra Basarabiei,

|

— In sfârşit, se anunţă că frontul nostru pe "Tisa:
s'a restabilit. Se pare că Ardelenii au fugit din nou; din.
cauza lor, frontul nostru a fost rupt în două locuri ;

divizia Papp s'a evaporat, iar a 1l-a Severin a avut din
avec

PItalie

en lui donnant

(«Le Temps»

la haute

du 18 juillet).

main

dans

les Balkans.

23 juillet. — J'ai ă dîner M. Boissier avec M. Sautter,
membre inter. de la Croix Rouge de Geneve, Beaucoup
caus6 avee le premier qui partage ma facon de voir, quand'
dans nos delarations ou dans ma presse je conseille la mo-

deration dans

contre

rainetâ

les

les

questions

empistements

(art. 5), Sun

territoriales,

6conomigues

question

ou

la

sur

resistance.

notra

territoriale, Boisster

que je suis alors dWaccord
avee
Take
regarde le 'Torontal,
— Les diplomates ont confirmation

Ionescu
de

la

souve-

aecentueen

ce

nouvelle

qui
que:

amiral Koltchak a subi une dâfaite radicale,
C'est une
chance pour nous, on ne parlera plus de quelque temps des.
revendications russes sur la Bessarabie,
— On annonce
qu'enfin notre front sur la Tisza est

r&tabli.

Il paraâît que

les Transylvains

ont

de nouveau

lach&

pied et que cest contre eux que notre front avait 646 enfonc&
en deux endroits: la division Papp s'âtait liqusfi6e et la Il-e-
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în spate.

foarte crâncene.

Luptele

au

fost

25 lulie. — Criza, lâncezeşte. Spun în ziarele noastre

că nu e motiv ca să fie criză;

Brătianu va

un minister Stelian, foarte mult

colorat

trebui să

descurce 'situaţia internaţională. Mâine trebuia,
să se
semneze pacea la Paris cu Austria, dar i se acord
ă o
nouă amânare de 10 zile. Guvernul, evident, profit
ă de
aceasta. — Bine înţeles, faimoasele întruniri de
Miercuri, “la Clubul liberal, unde miniștrii făceau declar
ațiile lor politice, au încetat. E um mutism general în
țoată
impenetrabilitatea sa. Şi, cu cât liberalii mepetă
mai
mult şi într'una «ne ducem», cu atât mai puţin cred
eu
că. pleacă. Cea din urmă combinaţie
presupusă, este
cu oameni

din

teritoriile anexate, care ar declara că nu iscăleşte
pacea.

Acesta

ar fi punctul

de plecare al unei

politici nouă,

pentru care s'ar căuta în urmă aliaţi.
— D. Nastasieviei vine să mă vază, presupun, pentru a, şti dacă mi-am schimbaţ părerea, în ceeace
priveşte Serbia. EI îmi povesteşte că incidentul dela
Fiu-

me,

—

calificat

«dureros»

de

către

presa

de Sâverin a eu de ce fait 3000 Hongrois
luttes ont 6t6 trâs dures,
25 juillet.

—

La

crise languit;

franceză

dans

je dis

son

dans

nos

şi

dos. Les
Jourmaux

quil n'y a pas raison pour qu'il y en ait
une; c'est â Bratiano ă denouer la situation internationale.
Demain on devait signer ă Paris avec VAutriche et on
lui accorde un
nouveau d€lai de 10 jours. Le gouvernerment en.
profite 6vi-

demment

pour

voir

venir,

Bien

entendu

les

fameuses

râu-

nions de mereredi au Club libâral,
auquel les ministres
faisaient leurs delarations politigues, ont
cess6. Cest
le
mutisme politique dans toute son impentrabilită.
Et plus les

lib6raux. râ&pătent

depart.

Stelian,

La

â Penvi

dernitre

fortement

«ne ducem»,

combinaison

teints

moins

supposâe

de gens

je crois

est un

des

pays

voir,

je

ă leur

ministere

annexâs,

qui
d6clarerait qu'il ne signe pas. Ce serait le point
de dâpart
tune politique nouvelle, pour laquelle on chercherait
ensuite

des

alliâs.
— Mr.

Nastasieviteh

savoir si Jai
me

par

raconte

chang6

que

la presse

vient

d'avis

incident

frangaise

de

me

en ce qui
Fiume,

et qui

suppose

regarde
—

qualifi€

est Pobjet

d'une

pour

la Serbie,

Il

douloureux

grande

en-
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care face obiectul unei mari anchete, — a avut o mare
importanţă. A trebuit ca vasele britanice să se arate
pentru a face să înceteze focul Italienilor. Sârbii nu
sunt întru nimic amestecați în afacerea aceasta,

"— 'Gazetele înregistrează discursul meu de eri dela
Club.
21 lulie, —

O telegramă Byck

anunţă

că

stâng

ceeace e în opoziţie

nostru care anunţă

cu buletinul

al

Ungurii

continuă ofensiva lor pe malul

râului 'Tisa,
că

i-am respins pe toată linia şi că la. Bakamaz şi Solnolk
numai, lupta continuă foarte aprigă. Cred că norocul se
întoarce în favoarea noastră.

28 Iulie. — Regele pleacă
pe front împreună cu Regina, care se duce să instaleze o ambulanţă

splendidă,

oferită de Americani.
Doamna Dissescu mă chiamă: Regelui îi e frică de
“uneltirile lui Averescu în armată, pe care o lucrează în
contra Lui şi-mi cere să-i spun ce ştiu prin «poliţia,
mea». Sunt convinşi: că am o' poliţie! !. .

Criza, se prelungeşte prin faptul plecărei Regelui, care
gquâte —, a eu une grosse importance. I] fallut que les. navires
britanniques se montrassent pour faire cesser le feu des

Italiens. Les Serbes ne sont en rien mâlâs ă Iaffaire.
— Les journaux enregistrent mon speech Whierj au Club.
27

juillet.

—

Dans

le

bulletin,

un

tâl&gramme

Byck

an-

nonce que les Hongrois continuent leur offensive sur la rive
gauche de la Tisza, ce qui est en opposition avec notre bulletin qui annonce gue nous les avons repouss6 sur toute la
Egne et awă Bakamas et Szolnok seulement, Ja lutte con-

tinue tres âpre.

—

Je crois

que la fortune tourne en notre

faveur,

28 iuillet—Le

Roi part pour le front avec la Reine

va pour y installer une ambulance

magnifigue

qui

dont les Am&-

ricains lui ont fait cadeau.
—

M-me

d'Averescu

Disseseu

dans

me

Varmâe

fait venir: le Roi

quiil

travaille

demânde de dire ce que Je sais par «ma
vaincu que jen ai une!..
—

La

crise

se

prolonge

par

le

fait

a peur

des

contre

Lui

police».
seul

du

menses

et

me

On est condepart

du
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nici ma mai aşteptat ca Brătianu
să se întoarcă dela
Florica. Mare acord trebue să fie între
dânşii !
|

— Majorul Amger, din armata
engleză, membru al
misiunii militare, însărcinat cu
un raport istorie, vine
să vorbească cu mine. El mă
roagă să-i dau date exacte

asupra armistiţiului din 1917 şi
a păcii dela Bucureşti.
Toţi acei pe cari îi văd ştiu bine
că nu eu am hotărît
pacea,

29 Iuli
— e.
Take Ionescu-—ale cărui incohe
rențe şi mai
cu seamă refuzul de a da explicăr
ile, aşteptate din Februarie, în afacerea Torontalului
, au desgustat lumea, —
vrea să dea
o lovitură. Azi dim., în caract

ere mari, s'a
publicat un comunicat, în «Român
imea», prin care sepune
Coroana în cauză. In fond, dân
sul are dreptate, căci
trăim în plin regim personal.
Dar, pentru ce a aşteptat
atâta, timp pentru ca so spună?
Simte oare că puterea
se depărtează de el şi că France
zii nu fa în favoarea; sa
demonstraţia, sperată ?
— Brătianu pleacă de asemen
ea în Ardeal. Trebuia
Roi qui
Florica,
„_— Le
mission

n'a mâme pas attendu que
Bratiano soit rentr6 de
Comime ils doivent alors
âtre Waccord!
major Amger de Parmâe
anglaise, membre de la
militaire, charge d'un rap
port historique, vient
longuemen

causer,

t,

Il

me

prie

de

lui

fournir des donnes
exactes sur Vanmistice de
1917 et sur la paix de Buca
rest,
“Tous ces Messieurs, que
je vois, savent bien que
ce n'est
pas moi qui
ai dâcidâ

la paix,

29 juillet. — Take Ionescu,
— dont les incohârences et
surtont le refuş de donner
les explications attendues
depuis
fevrier dans Patftairede
Torontal ont beauconp dâg
oâtâ le
monde—

dans

,

vout, frapper un coup.

la <Românimeay»

Ce matin,

on trouve

un

en gros

caracteres

faveur

la d&mon-

communiqu6 qui met
la Couronne en cause, Au
fond il a raison, car nous
vivons
en plein râgime personnel.
Mais pourquoi a-t-il attendn
si
longtemps pour le dirg? Sent
-il que le pouvoir S'6carte
de
lui et que les Franga

stration

—

is

ne

espârâe?

Bratiano

part

aussi

font

pour

pas

en

sa

l'Ardâal;

on

devait

tenir
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să se țină întrunire mâine la Clubul liberal şi să se răs-

pundă declaraţiunilor mele de Vineri. Așa, nu se va mai
vorbi de nimic...

— D. William Cozens- Hardy, din Camera Comunelor, «şef de misiune»,

vine pentru a-mi face cunoştinţa.

şi a vorbi politică. Stăm împreună dela 4 la 7 ore. Dân-

sul nu poate înţelege un regim extra-constituţional ca al

nostru şi crede că nu e fără pericol pentru Coroană. Nu
înţelege de asemenea ca adversarii politici să fie inamici
personali : «Pot combate până la capăt pe cineva în Par-

lament şi să prânzese seara la dânsul !» Imi cere părerea asupra situaţiunii noastre diplomatice. I-o dau fără.

înconjur. Admite

că primul

Parlament ce ni-l va

suiragiul universal cu un număr

da

de 66% analfabeți, va.

fi puţin calificat pentru a da o Constituţie înţeleaptă.

Mă mai întreabă dacă un guvern din toate partidele e
“posibil şi dacă aşi primi să mă găsese sub un alt preşedinte. Ii răspund că o voinţă regală, care ar şti să-l
impună, ar reuşi la aceasta, şi că, personal, n'am nevoie
de panaş pentru a putea guverna. Numele lui Averescu
conclave demain au Club libâral et surtout repondre ă mes
d&clarations de vendredi.
Comme
ca on ne parlera pas
de rien...

— Mr, William

Cozens-Hardy

munes,
«Chef de mission»,
sance
et causer politique.

de la Chambre

des

Com-

vient pour faire ma connaisNous
restons ensemble
de 4

ă 7 heures.
Il nepeut concevoir un râgime extra-constitutionnel comme
le nâtre et estime qu'il n'est pas:
sans danger pour la Couronne, Il ne comprend pas non
plus que les
sonnels: '«Je

adversaires politiques soient des ennemis perpuis combattre ă outrance quelqu'un dans le

Parlement et dîner le soir chez lui!» — Il me demande

mon

avis sur notre situation diplomatique. Je le donne sans dâtours. Îl accepte que le premier Parlemenit que nous donnera.
le suffrage universel avec une masse de '66% d'analphabets:
est peu qualifi€ pour donner une Constitution sage, Il me demande si un
gonvernement de tous les partis est possible
et si jacceptais de me trouver sous un autre prâsident, Je

lui

reponds

r6ussirait

nache

qu'une
et que

volont6

royale

personnellement

pour pouvoir

gouverner;

qui
je

n'ai

le nom

saurait
pas

Pimposer
besoin

d'Averescu

de

y
pa-

a mâme

op8
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a tost chiar pronunţat de mine cu intenţie. EI a văzut
pe Rege. Il găseşte că are o judecată limpede, ştiind să
aprecieze o situaţiune, însă încet în luarea unei deci-

ziuni. — Am vorbit despre pacea, din Bucureşti şi i-am
remis darea de seamă a şedinţei Consiliului de Coroană,
din 17 Februarie 1918, care a hotărât pacea şi chemarea
mea la Iaşi.
Spirit larg, cred că d. Hardy nu va judeca favorabil
liberali.
|

pe

30 Iulie. — Isopescu-Grecul sa invitat la dejun la
mine. E; ministru la Viena din partea Ardealului şi a

Bucovinei

(ca şef al comisiunei de lichidare); având re-

în Parlamentul din Viena. El judecă foarte sever sistemul nostru de a legifera şi a guverna. Pentru dânsui.
revoluţia e aproape în România. Dirigenţii Ardealului
n'au mare substanţă, şi onorurile, viaţa elegantă, automobilul... le-au stricat ţinuta. (Aceeaşi plângere Mihali).

Maniu e bine şi cinstit, însă anturajul lui e compromi-

țător. In funcțiunile superioare sunt persoane cari n'au

trecut nici chiar examenele de capacitate sub Austriaci.

St6 pronones par moi, intentionnellement. Il a vu le Roi. Il
le trouve limpide
de jugement, sachant apprâcier la situation, mais lent'ă prendre une decision, Nous avons parle
de la paix de Bucarest et lui ai remis le compte-rendu de la
's6ance du conseil de couronne du 17 fâvr, 1918, qui a decide

la paix et mon

appel

Hardy

pas

ne

juge

30 juillet. —
qui

s'est invite.

Isopescu-Grecul
Il est ministre

“dal et de la Bucovine
quidation),

ă Iassy. Esprit

favorablement

si&geant

(comme

aussi

les

clair, jestime

que

dâjeune chez moi;
ă Vienne

c'est lui

de la part

de PAr-

chef de la commission

â Budapest.

M.

libraux.

Longtemps

de li-

depute

de

lui

r€-

la Bucovine au Parlement; de Vienne. Il juge tres s6vărement
notre

systâme

“volution

de l&pifârer

et. de

est proche en Roumanie.

w'ont pas grande
Tautomobile leur

gouverner.

Les

Pour

la

dirigeants de PA rdâal

substance et les honneurs, la 'vie 6legante,
ont gât la tenue (mâme plainte Mihaly).

“Maniu est bien et probe, mais son entourage est compromet-

ant. Il y a dans les fonctions suprieures des personnes qui
wont mâme pas pu passer leurs examens de capacit6 sous

si

şedinţă şi la Budapesta.
Mult timp deputat al Bucovinei
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Nobilii unguri nu cer decât să. devină cetăţeni români. Un Banffy, cerându-i un. pasport, l-a rugat să
şteargă

menţiunea

«naționalitatea ungară». „Un „Karoly

i-a spus că, cu numele. său, va putea juca un rol în România

tot aşa de bine.ca şi.în Ungaria.

Mulţi.

magnați

i-au vorbit de o uniune cu România.
— Am respins definitiv pe; Unguri şi am început
urmărirea lor. Din nenorocire, Szolnok e în flacări.
31 lulie, — Mitikineu ştie dela Cămărăşescu : se vorheşte de ridicarea, Prințului Carol pentru a-l separa de tovarăşa sa; cu această operaţiune sunt însărcinaţi colonelul Boyle şi Văitoianu. Se ştie că acum două-zile Boyle
a fost să vază pe Prinţ la Monastirea, (Olteniţa), unăe
e află.
|
Coincidenţă bizară: mi se anunţă dimineaţa că Văi-

wpianu şi Boyle au plecat în automobil în Basarabia.
— Consecința succeselor. noastre şi a notei. energice
a puterilor: Bela Kuhn, printr'un comisar. special, a. declarat colonelului Cunningham că e gata a se retrage
pentru a da posibilitatea formării unui guvern regulat.
les Autrichiens.
passer citoyens

— Les nobles hongrois
roumains.
Un Banffy

ne demandent qwă
lui demandanţ
un

passeport, la pri d'effacer la mention
«nationalită
hongroise». Un Karoly lui a dit qwavee son nom il pourra jouer -

un râle
magnat

manie,
—

en Roumanie aussi bien. qu'en Hongrie. Plus d'un
lui. a parl€ d'une union personnelle avee la Rou-

Nous

poursuite

avons

dâfinitivement

a commence.

repouss6

Malheureusement

les Hongrois

Szolnok

est

eţ la

en

flammes,
|
31. juillet. — Mitilineu tient de Camaraşescu: «On veut
senlever le Prince Carol pour le sâparer de sa compagne;
«est Boyle et Vaitoianu qui .sont chargâs de! 'Popration».-On.
sait qu'il y a deux jours Boyle a 6t$ voir le Prince ă Mo-

-nastirea

(Olteniţa)

ou il reside,

Coincidence bizarre: on. m'annonce dans la -matinâe que
“Vaitoyanu et; Boyle viennent de partir en auto pour la Bes:sarabie.
— Consâquence de nos suceăs et de la note &nergique des
puissances:
Bela Kuhn par une commission spâcială a dâclare
au colonel Cunningham qu'il €tait prât ă se retirer pour donner la possibilit6 de continuer un gouvernement râgulier.
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Urmărirea, noastră a, trecut pe ţărmul drept
al Tisei.

Putea-vom.

să mergem

la Budapesta ? Colonelul

Anton.

Vasilescu se îndoiește ; n'avem destule
muniţiuni..

— Sunt deşteptat la 12 ore din noapte de
Ciocârdia..

EI a fost chemat de Prinţul Carol la Cotr
oceni, Boyle a
prezentat Prințului o scrisoare cominato
rie a Reginei :

exil în Elveţia, interzicerea,

tuturor legaţiunilor

că aceasta o vă face imediat,

dar că înainte ar

de

a.
cununa, etc..., dacă nu se duce pe front; Prinţ
ul a răspuns.

vrea, să,
aranjeze situaţiunea, sa matrimonială.
In acelaş timp,
ordinul Regelui adus de ministrul de război
şi Boyle..

Asupra cererii de a regula în. prealabil
situaţiunea sa, i.
sa

răspuns că nu are nici o calitate pentru
a trata chestiunea. — Prinţul a plecat, însă vrea să
renunţe la tron..
Mi se cere o formulă. Dau în fuga
condeiului o redac-

tare. Prinţul e absolut hotărât,

prin testament,

El vrea de

asemenea,

să reguleze situaţia sa de familie.

Se.
afirmă că tovarăşa sa e în a patra
lună de sarcină.
1 August. — La orele 9 şi jum. mi se aduc
e scrisoarea.
următoare:
|
D-lui Alex. Marghiloman, Şeful
partidului conser-.
vator-progresist.
Notre poursuita a
Pouvons-nous aller ă
nous manquons aussi
— Je suis râveillă

pass& sur la rive droite de
la Tisza.
Budapest? Anton Vasilesc
u en doute;
de munitious,
â minuit pay Ciocardia. I]
a 644 appel€-

par le Prince Carol ă Cotrocen
i, Boyle avaiţ port au. Princ
eune leitre comminatoire de
la Reine: exil en Suisse, dâfen
seă toutes les l&gations de le mari
er, etc. s'il ne se rendait pas

sur

le front,

Le

Prince

qu'il veut anparavanţ

r6pondit

qu'il

le fera

de

suite,

mais.

râgler sa situation matrimoniale
! Lă..

dessus ordre du Roi, port
s pari le ministre de la,
Boyle: sur la demande de
regler au prâalable sa
on lui repondit qu'on n'av
ait aucune qualit6 pour
question. Le Prince est parti
, mais il veuţ renoncer

guere et
situation,
traiter la.
au trâne,

On me demande une formule.
Je donne au courantț de la
plume une râdaction. Le Prin
ce est absolumenţ dâcidâ. 11
veut:
aussi par testament râgler
sa situation de famille; i]
est
afirme que sa
compagne

est grosse

de

l-er aoât, — A 9% h. on m'ap
porte
main)du Prince Carol,

quatre

mois,

une lettre (texte rou-.
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«In calitatea Domniei Voastre de Şef al partidului.

conservator-progresist

vă înştiinţez că astăzi, 1 August

1919, am înaintat M. S.- Regelui următorul act:de renumare la drepturile mele de Principe: Moștenitor :
Sire, *
N
|
« Pe temeiul unui drept firesc implicitamente recunoscui şi prin art. 83, par. 2 din Constituţie, declar că re'nunț la calitatea mea de Principe Moştenitor al Coroanei

României, atât pentru mine personal cât şi pentru. desi

-cendenţii

mei,

şi la toate avantagiile

ce-mi

sunt recu-

noscute de Constituţie în această însușire de M oștenitor

«al Tronului.
a
«Rămân slujitor credincios al Ţărei şi, punând spa«da mea. în serviciul ei, Rog pe Majestatea Voastră să-mi
desemneze un loc de luptă printre ostaşii cari se găsesc
-a2i pe front.
|

CAROL, Principe al României.

Bucureşti, 1 Aug. 1919».
Prinţul n'a adăogat decât vorbele: «şi pentru
des-cendenţii mei». .
Dânsul a trimis aceiaşi scrisoare lui Averescu, lui
“Take Ionescu, lui Iorga şi Clubului Socialisţ,
După
amiază, copia abdicării era distribuită de socialişt
i “fu-

tulor. Am confirmat renunțarea în şedinţa noastră
heb-domadară dela Club. La Jockey. am comunicaţ genera-

lului Balard (ataşatul militar englez).
4 August. — Victoria noastrăîn contra,
bolşevicilor
lui Bela Kuhn este definitivă şi, după comunica
tul 'M,

0.

Gen., avantgarda

noastră

este la 15 'km, de Buda-

Il a envoy€ la mâme lettre ă. Averescu,
â Take Ionescu,
A Iorga et au Club socialiste. I/apres-midi
copie de abdica“tion
6tait

donnse

par

les socialistes

ă touţ le monde,

J'ai confirm6 la renonciation â notre sâanc
e hebdomadaire du Club. J'ai, au Jockey, communiqu6
au gânâral Ba-

lard

(attachâ militaire anglais),

4 aoâit.—Notre

vietoire sur les bolehâviks

E

de..Bela Kuhn

„est definiţive et, selon le communiqu€ du Grand
Quartier, nore avant-garde est ă 15 km. de Budapest;
la censure a mâme-
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pesta. Cenzura a lăsat chiar să treacă o depeşă în «Iz--

bânda», anunțând intrarea trupelor noastre în acest oraş,

Presa, franceză e unanimă în a spunecă nu trebue să ne
mai împiedice cineva pentru a face ca Ungaria să se
cuminţească. Se anunţă oficial retragerea lui Bela Kuhn

şi formarea unui guvern pur socialist.

Isopeseu-Grecul îmi spunea că, cu prilejul primului

atac al Românilor contra bolşevicilor, —

(marş oprit de.

Clemenceau), la Viena se strigase : «Hoch Rumănien 1»

la Budapesta
poate
so fi strigat
«Eiljen 1»... Suntem născuţi cu noroc!

„Prințul Carol mergând
Regele. Nu sau văzut.
—

pentru

Români.

pe front, sa încrucișat cu

Depeşile anunţă că Tracia e dată Greciei, că re-.

zistența Americei a, încetat şi că Bulgaria pierde. litoralul mării Egee.
|
5 August. — Ne instalăm la Buzău. Buletinul de azi

anunţă că am capturat 4 divizii şi câteva unităţi inde-

pendente, — că încercuim, diviziile 2 şi 4 şi că,
eri, 4
Aug,, la orele 4 după amiază, am ocupat Budapesta
şi că

un detaşament din trei arme a defilat în mijlocul oraşu-

laiss passer une d&pâche de P'<«Izbânda» annon
cant Ventrâe de
nos troupes dans cette ville, La presse francaise
est unanime

qv'il

ne

faut

plus

nous

empâcher

de mettre

la Hongrie

ă la

raison. On
annonce
officiellement la retraite de Bela
Kuhn et la constitution d'un gouvernemenţ pur
socialiste.

Isopeseu-Grecu

des Roumains

me

disait

que

lors

de

la

premitre

contre les. bolehâviks — marehe

attague

arrâte

par:

M. Clemenceau—on avait eri6 â Vienne «Hoch Rumii
nien»;
on crie peut-âtre ă Budapest aujvurd'hui «Eljen
» pour 'es
Roumains... Nous sommes nes coiffâs!
— Le Prince Carol se rendant sur le front
s'est crois€:
avec le Roi. Ils ne se sont pas vus,
„___— Les de&pâehes annoneent que la Thrace est
donne â la
Grâce,

que la râsistance

de PAmârique

garie perd le littoral de la mer Egâe..

a cessâ

et que

la Bul--

"5 a0ât. — Nous nous installons ă Buzeu. Le bulletin d'auiourdhui porte que nous avons captură 4 divisions et
quel-

ques

unitâs

et 4 et que
Budapest

et

independantes,

que

nous

cernons

hier, ă 4 h. de /'aprts midi,
qu'un

dâtachement

de

trois

les

nous
armes

divisions

avons
a

7

vecupâ-

d€fil

an:
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lui. — «În oraş nu există nici o autoritate comunală, în
afară de un guvern improvizat, care mare nici o autori-

tate». E guvernul lui Peldi, în care câţiva, miniştri erau
comisari sau miniştri ai lui Bela Kuhn.
7 August. — Comunicatele spune: continuăm a desarma pe Unguri. La Budapesta, ordine complectă. Trupele noastre au trecut Dunărea şi ocupă malul drept în

sectorul Budapesta. —

La 3 August am

şoara în aclamările mulţimei

adunată

ocupat Timi-

din toate părţile

Banatului. Urmărim câteva unităţi împrăştiate cari s'au
retras

la nord

în

direcţia

Erlau.

—

'Trupele

române

intrate în Budapesta au fost bine primite; li sa aruncat
flori,
— Mare polemică în Franţaşi Germania asupra destăinuirilor lui Erzberger în Parlamentul din Weimar. In
Oet. 1917 au fost propuneri de pace prin intermediul
nunţiului din Miinieh. Englitera a cerut ca Germania să

indice îndată vederile sale privitoare la Belgia. Nunţiul

Pacelli a adăogat că: «un răspuns clar ar înlesni o memilieu

de la ville. —

communale en dehors
ma. aucune autorite».

<En
d'un

ville îl n'existe aucune
gouvernement

autorite

improvis6

et

qui

— Cest le gouvernement Peldi, dont certains «ministres»
de Bela Kuhn.
Selon
certains
journaux,
«Peldi»
serait
«Peydl>.
7 aocât. — Les communiqu6s disent: nous continuons ă
dâsarmer les Hongrois. A Budapest, ordre complet, Nos troupes ont pass le Danube et oecupent la rive droite dans le

secteur Budapest,

le 3 aoât nous avons oecup6 Timisoara, aux acclamations de la foule accourue de tous les coins du Banat,
Nous poursuivons quelques unitâs €eparses qui: se sont re-

“tir6es au Nord dans la direetion d'Erlau. Les nouvelles trou-

pes roumains entrâes ă Budapest ont 6t6 bien accueillies;
on leur a jete des fleurs.
— Grande polemique en France et en Allemazne au sujet des revtlations d'Erzberger au Parlement de Weimar. II
y eut en octobre 1917 des ponrparlers de paix par Pinterme-

Ciaire du nonce

ă Munich;

magne indiquat
le nonce Pacelli

de suite
ajoutait

PAngleterre

demanda

que PAlle-

ses vues concernant la Belgique:
qu'une «r&ponse claire facilitera:t
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diaţiune pacifică». Un Consiliu de Coroa
nă, ţinut la Ber-

lin, răspundea în ziua de 11 Oct. prin cerere
a, unei încor-

porări economice a, Belgiei, ocuparea,
Liegiului şi a unei

porțiuni de teritoriu pe malurile Meusei.
Preşedintele
consiliului, Bauer, a, subliniat că nici o
putere neutră
n'ar fi transmis o asemenea propunere. Se
consideră oare

această notă a nunţiului ca o ofertă
de pace a Antan

tei?
Se susţine această idee în Germania pentr
u a mări responsabilitatea guvernelor Michaslis-Lu
dendorf şi a în8reuna partidul Westarp.
|
|
S'a destăinuit asemenea că Czernin
a scris încă din
13 Aug.
1917 Împăratului Carol că continuare
a războ

iului era imposibilă şi că ar trebui să
sfârşească înainte de

iarnă, Czernin, aşa de bun profet
când a anunţat că noi
vom intra în război în 1916, mai
spune cu o luciditate
uimit

oare: «Dac

ă monarchii Puterilor Centrale
nu sunt
în stare să închee pacea lunile viiteare,
atunc
i
o
vor
face
popoarele peste
capetele lor şi valurile mişcării

vevoluționare vor răsturna tot pentru
ceiace fraţii şi copiii
noştri se luptă şi mor astăzi».
— Acest raport, transmis la Berlin,
a fost comunicat

tre

n'aurait

transmis

une

pareille

foarte

confidenţial

proposition,

lui

Considăre-t-on cette note du
nonce comme une ofîre de
paix de PEntente? On le sout
ient en Allemagne pour augmenter la responsabilit& du
gouvernement Michaelis-Ludendorî et, charger le parti West
arp.
Il fut râvâl6 aussi que Czer
nin. avait 6oriţ des le 13 avril
1917 ă l'Empereur Charles que
la continuation de la guerre
Stait impossible et qu'il falla
it en finir avant /hiver, Czer
.
nin, si bon prophăte quan
d il a annoncâ que nous
entrerions
en guerre en 1916, dit encore
avee une lucidită âtonnante:
«Si les monarques des puis
sances centrales ne sonţ pas
en
6tat de conclure la paix les mois
prochains, ce sera alors
les peuples qui le feront par
dessus leurs tâtes, et les vagu
es
du mouvement r6volutionna
ire entraîneront tout ce
pourquoi
nos freres et nos fils combatte
nt et meurenţ aujourd'hui».
Ce rapport transmis ă Berlin
avait €t€ communiqus tres
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ce

i-au

adus

timpul lor amare mustrări. — Mi-aduc aminte că

la

d-na

Waterman,
corespondenta
lui «Times»
vorbindu-mi
despre Exzberger, mi-a spus: «ce murdar caracter !».
9 August. — Bucureşti. — Eri, la Buzău, prin telefon, maâreşalul îmi comunică : Regele doreşte să mă
vadă. Cer un compartiment, căci altfel nu se poate călători ; mi se trimite un automobil. Sosind, aflu lovi-

tura de Stat din Budapesta. Jandarmii au măturaţ guvernul Peidl

(Peldi)

pe când

delibera,

şi archiducele

Iosif Sa proclamat şef al guvernului.
Această restaurare a unui Habsburg a trebuit să pri-

cinuiască o strâmbătură de nas la Paris, unde guvernul
Peldi fusese bine primit de către fraţi şi amici. «Noi nu
suntem amestecați în nimic, îmi spune Regele îndată;

pe când Englezii foarte mult». Regele m'a primit la Cotroceni,

dela 5 la 714 ore.

Primul

subiect:

renunțarea

Prințului. — Inainte de a mă duce la M. Sa, M. Phere-

kyde a venit să-mi arate, scrise de mâna sa, conceptele
actelor ce aveau să fie: promulgate, aşteptând votul Ca-

<onfidentiellement ă Erzberger, qui avaiţ commis des indis-eretions qui lui valurent dans leur temps d'amtres reproches.
—- Je me souviens que M-me Waterman, correspondante du
<Times», en me parlant dErzberger m'a dit: quel sale
ca-ractere!

|

9 aoât. —

Bucarest. — Hier coup

de t6l&phone du Mar6-

chal de la Qour: le Roi dâsire me voir, Je demande un compartiment, car on ne peut voyager autrement: on n'envoie
une auto,
:
Em arrivant j'apprends le coup dEtat de Budapest, Des
gendarmes ont balay€ le gouvernement Peldi, pendant
quiil
d€liberait, et Varehidue Joseph s'est proclamă chef du gou-

vernement, Cette restauration d'un Habsbourg a dă faire faire

Ja grimace
ă Paris, oă le gouvernement Peldi avaiţ 6t6 bien ac-cueilli par les frâres et amis. Nous n'y sommes pour rien,
me dit bantât le Roi; mais les Anglais Yy sont pour beaucoup.

Le Roi m'a regu ă Cotroceni, de 5 ă 7% h, Premier sujet:
la renonciation du Prince, (Avant de me
rendre aupres de
Sa Majeste, Michel Phâr6kyde. est venu me trouver pour me

monirer, 6erits de sa main, les brouillons des actes qu'on
voulait promulguer en attendant le vote de la Chambre.
A
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merei. In două rânduri, dânsul m'a întrebat. dacă
aprob,

căci. «partidele trebuie să fie de acord» asupr
a unui act
care. interesează ţara,
Regele, se vede, e foarte nenorocit de ceeace
se în-

tâmplă. EI îmi spune : «Carol a pus un zid între
dânsul
şi Mine; i-am.spus: deschide-ţi inima ta Mie!
Nu: mi-a.

răspuns. Pretinde că există un contract între
Noi şi că
Eu sunt acela — Eu ! — care nu m'am ţinut
de cuvânt,
Aceste două femei sunt criminale şi dânsul
va fi nenoro-

cit. La dânsul e un caz patologie; dominaţiunea,
ce exer-

"cită asupra lui; sunetul vocei acestei femei
ajunge pentru a-l face să uite tot. Când sa rănit, m'am
prefăcut să.
cred că e vorba de un accident, iar el mi-a
făgăduit că.
nu va vedea
pe nimeni până la reîntoarcerea
mea:
dânsa, a venit, a făcut sgomot înaintea uşii
lui şi el a.

uitat tot !» — Regele cnede însă că din partea
lui nu e

nici măcar pasiune, căci dânsul mai vede
şi pe altcineva.

Regele nu vrea ca Carol să rămână, Prinţ al
Ro-

mâmti.

Pherekyde

mi-a

spus-o şi guvernul e de aceiaşi

părere. Am insistat să i-se dea un titlu princiar:
dânsul
nu poate fi un Ioan Orth oarecare, cum dorea,
Pherekyde.
Regele, după discuţiune, a, găsit. raţional ca
să nu fie

deux reprises il m'a demânde si Japprouvai
s, car «les partis.

devaient

âtre

Waecord>

sur

un

acte

qui

Le Roi, on le voit, est tres malheureux

intâresse

le pays),

de ca qui arriv

e=
«Il a mis un mur entre lui et moi;
je lui dis: ouvre-moi ton
coeur; îl ne repond pas. Il pr&âtend
qu'il y a un contrat entme.

nous et que c'est moi, — moi! — qui n'ai
pas tenn parole. Ces
deux femmes sont des criminelles et îl
sera malheureux; ellele tromp

era quand et tant qu'elle voudra.
Chez lui, “est un
cas pathologique; la domination qu'ell
e exerce sur lui, le son de
sa voix suffit pour lui faire onblier
tout. Quand il s'est bless6,

Jai

fait semblant

de croire

ă un aceident

et il m'a

promi

s:
de ne voir personne jusqu'ă mon retour
: elle est venue, a fait.
du bruit devant sa porte et il a tout
oubli6». Le Roi croit

que de sa part â lui ce n'est mâme pas de
la passion, car il
voit aussi une autre femme,
Le Roi ne veut pas que Carol reste Princ
e de Roumanie;

Pherâkyde

Jai
peut

me

insist6
pas

Pherekyde.

Pa

pour

âtre

Le

un

dit et le gouvernemenţ

qu'on

lui

Jean

Orth

Roi,

aprăs

donnât

un

quelconque,

discussion,

est

titre

du

mâme

princier;

comme

a trouv&

le

avis.

il ne
dâsirait

raisonnable
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tratat în paria. (Am aflat că şi 'Pake Ionescu a sfătuit
deasemenea blândeţea). Prinţul trebuie, «pentru ce] pu-

țin trei ani», să părăsească ţara şi nu va putea să se în-

soare decât în străinătate : Regele e ferm asupra acestui
punct..
|

Regele e convins că doamna în chestiune nu e într"o
poziţie interesantă şi în cazul acesta e posibil ca Prinţul
să revie la rațiune. Cu toate astea, am făcut observaţia
că Prinţul nu vrea să domnească şi că nimie nu este
mai distrugător pentru un principiu, decât când
cel
care-l reprezintă nu mai crede în el. — S'a vorbit de influenţa nefastă a guvernorului Moerlen, un anarhist «de

care niciodată nu ne-am putut scăpa, pentru că Regele

Carol avea; încredere în. el». (Totdeauna o greşeală de
imputat, când se poate, fie Regelui Carol, fie soţiei sale).
Regele a atacat şi chestiunea politică: dificultăţi
interioare şi dificultăţi internaţionale. Cele d'întâi foarte
mari. Regele e totdeauna plictisit când i se: vorbeşte
de deerete-legi. Am semnalat îndată acela al monumen-

telor istorice cu monstruoasele

demnizare —

exproprieri —

fără in-

ce el consacră. Regele, cu un surâs, îşi a-

qw'on ne le traîtât pas en paria. (Cioeardia m'a dit que
Take
Ionesen avait conseill6 aussi la douceur).
«pour au moins trois ans» quitter le pays,

marier

quă

lâtranger:

le Roi

est

forme]

Le Prince doit
et il ne peut se

lă-dessus.

Il est

" eonvaineu
que
la Dame
n'est
pas
enceiute ; «ca peut
donner ă Carol
un tel coup
qu'il peut revenir ă la raison». J'ai tout de mâme replac6 mon
observation
que le
Prince ne veut pas râgnen et que rien n'est plus
dirimant
pour un principe que lorsque celui qui
le reprâsente
n'y
eroit pas, On-a parl de Pinfluence n6faste dn gouver
neur

Moerlen, un anarchiste «dont on n'a jamais pu se dbarya
sser

parce que le Roi Carol avait-confiance
une faute ă imyputer, quand on le peut,

soit ă sa femme),
C'est le Roi qui a attaqut la question

en lui». (Toujours
soit au Roi Carol,

politique:

ditficul-

tes interieures et difficultes internationales. Les premitr
es
res grandes: sans autre d&veloppement si ee n'est
que le
Roi est horripile guand on lui parle de dâcrets-lois. J'ai
de
suite signal celui des nonuments historiques avee les menstrueuses expropriations qu'il consacre. Le Roi fait remar.
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«duce aminte de data decretului-lege. Ştiu
că Regele l-a
reţinut 21 zile.
Asupra dificultăţilor streine : Regele cuno
aşte opi„niunea, mea; a citit articolele şi declaraţiu
nile mele. M.S.
îmi spune cu toată claritatea posibilă
că e de aceeaşi păere. În chestiunea Banatului: «cei
mai fervenţi sunt Ar-

delenii (evident

şi natural, adaog eu), însă trebue să se
ase. şi viitorului ceva. Vom răbda,
de şi frontiera ce ni
se dă e absurdă», — Relativ la minorită
ţi : «nu e aşa că
nu putem ceda ? este asoluț imposibil
!».
Regele, astfel după cum am spus şi
eu, admite să
se

acorde concesiuni acelora dintre mari
le
'voesc avantagii economice; de asem
enea,

puteri cari
trebuie a ne

„grăbi să atribuim Statului proprietatea
subsolului; lu'orul acesta e cu deosebire important pent
ru Transilvania.
Insă

nu Statul exploatant; concesiuni!
«Americanii, a-daogă Suveranul, ne fac multe difi
cultăţi» ; — evident
chestiunea evreiască, — gândesc eu.
<Dânşii ne acuză de
2mper
an,

idlism; şi cu toate astea, din vremea
imperiului roa
fost un împerialismn

mai

formidabil

ca

1m perialismul american actual 9». Regele
a spus o frază, care
uer — avee un sourire
vait retenn 21 jours!

—

sa

date:

Je savais

que

le Roi

Ya-

Sur difficultâs ctrangtres: le Roi
connaît mon opinion;
il a lu mes articles et declarations:
le Roi dit aussi elairement
“que possible que c'est son avis
aussi, Pour le Banat les plus
chauds les Ardeleni — &videment
et naturellement, dis-je
— Mais. il faut laisser
aussi
â Yavenir
quelque
chose.
„Nous
patienterons
Quoique
la
frontiâre . qu'on
nous
donne soit absurde. «Mais pour
les minorites, n'est-ce pas
-qu'on ne peut
Roi,

tout

pas câder? c'est absolument
impessible!» — Le
comme je lai dit, admeţ qu'on
donne des conces-

'sions.ă celles des grandes puissanc
es qui veulent des .avanfuges 6conomiques, — aussi fautil
se hâter
d'attribuer â
PEtat

la propriâtâ

du sous-sol;

«c'est surtouţ

important pour
la 'Transylvanie». Mais pas VEtat
exploitant; des concessions — les Amârieains nous font
beaucoup de difficultes,—

Svidemment

la

question

juive

—

ils nous

accu

sent d'imperialisme, et quand, depuis PEmp
ire romain, 7 at-il eu de
-plus formidable împerialisme gue
Pimperialisme americain?
' Le Roi a dit une phrase qui marq
uait de Ptonnement que
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Ionescu

—

însă

nu

toţi partizanii săi — nu înţelege că trebuie să rezistăm

la aservirea economică şi politică. Pronunţând
întrealţii numele lui Brancovan, printre cei cari fac
excepțidne, i-am spus îndată: dar d. Brancovan s'a întors
la.

d. Brătianu. Francezii au făcut multe greşeli: «cu noi
au tost foarte puţin îndemânateci».
«România a adus: acum mari servicii Europei: ea.

are dreptul de a vorbi de sus». — Ungaria va fi primul
vecin cu care ne vom înţelege. Regele ţine să
se me-najeze mult magnații din Transilvania: «Ei vor
fi un
mare aport pentru ideile conservatoare: adevăratul
element conservator »
In momentul plecărei: «Sunt fericit că am putut
con--

vorbi atât de mult cu D-ta».

10 August. — Mă întore la Buzău eu un
vagon regal. O atenţiune destul de însemnaţă,
a
«Românimea» spumegă; după o ştire
falşă că anm
mai fost primit de Rege, ca a inserat acum
un comunicat

tunător al lui Take, al şeaselea cel puţin;
iar «Epoca»

nu e mai calmă. Iată oameni

cărora le este frică să nu

Take Ionescu,— mais pas tous ses
partisans—ne comprît pas:
qu'il fallait râsister ă la sujâtion
6conomique et politique.
—- Ayant, entr'autres, prononcâ
le nom de Brancovan parmi
ceux qui font exeeption, je lui
ai de suite dit: mais Brancovan est retourâ â Mr. Bratiano
(pas de dânâgation). Les
Traneais ont faiţ beaucoup de faute
s; «avec nous ils onţ et&

tres maladroits»,
La

Roumanie

I'Europe:
La

Hognrie

entendrons;
magnais

les idtes

a rendu

maintenant

elle a le droit de parler haut,
sera le premier

le Roi

voisin avec lequel

tient 4 ce qu'on

de Transylvanie:

conservatices:

de grands

mânage

«ils seront un grand

le vrai €lâment

servicas
nous

beaucoup
appoint

ă.

nous

leşpour:

conservateury.

Pour conge: «Je suis heureux Wavoi
r pu de nouveau
guement causer avec vous».
10 acât. — Je rentre Buzeu avec un wago
n royal.
Une attention trâs seriuse.

lon--

La «Romanimsay €cume; sur la fauss
e nouvelle que j'avais d6jă 6t6 recu par le Roi, elle avait
d6jă insâr6 un tonitruant communiqu de Take, le sixi&
me au moins, et P«E-.
poca» n'est pas plus calme, Voilă des
gens qui ont peur de
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piarză trenul : pentru Take ar fi de sigur
cea din urmă

ceaziune. "Toată lumea, ştie că în ţară
nu se mai bizue pe

nimeni.

Mi-a spus-o eri. — In ceeace priveşte pe
Ave-

rescu, fraza încântătoare: «Am spus,
pentru ce să-ţi
faci un duşman din cineva care se bucu
ră de popularitate !»,

—

După

cum îmi raportează

Kiriacescu,

când

s'a
anunţat la Paris intrarea Românilor
în Budapesta, Hoover a telefonat tutulor şi.a alergat la toate
ambasadele.

Americanii

ne sunt ostili în această chestiune.

Clem

enceau, nu,
S'a grăbit să se trimită la Budapesta
patru generali, unul de fiecare mare putere,
pentru a contrabalansa,
situaţia, preponderentă a armatei
noastre.

Deocamdată, noi am numit pe generalul Holb
an guvernator al
Budapestei.
11 August. — Generalul Eassie
, veterinar-şet al armatei eng
soţit de
lipovici
interes
Şi ne-a

leze din Orient, ne face vizită,
(la
generalul Botez, colonelul Stavre
scu
(interpret). Generalul e încântăto
r.
să cerecteze grajdurile, a găsit par
cul
acoperit de complimente. Era «fer
icit

N

N

Buzău), înşi de Îf. FiA pus muit
un paradis
că a putut

PI

manquer de bateau: pour Tak
e ce serait bien la dernitre
oc“casion. Tout le monde sait
qu'il m'a plus rien dans le
pays.
Il me la dit hier, Quand ă
Averescu, la phrase charma
nte:
«Jai dit, pourquoi se faire
un ennemi de quelgu'un qui
a de
la popu

larit6!»

— Au rapport de Kiriacescu,
lorsqu'on a annone â Paris Pentrâe des Roumains â
Budapest, Hoover a tel&phon
ă ă
tout

le monde et a couru toutes les
ambassades. Les Amâricains nous sont hostiles dans cett
e question; Clemenceau pas.
On
s'est empress6 d'envoyer â
Budapest quatre g6nraux,
grande pnissance, pour con
trebalancer la situation
prepondâr

un

par

ante de notre arme; en attendan
t,
nous avons
le gâncral Holban gouverneu
r de Budapest.
H aocât. — Le genârnal Eassie,
vâtârinaire-chef de larmee anglaise d'Orient, nous
rend visite accompagnt du
g6n6ral Botez, du colone] Stravr
escu et du lieutenant Filipoviei (interprete). Le genâral est
charmant, Il a pris de Pin:
târât ă examiner le Haraş, a
trouvâ le pare (Albatros) un
nomni€
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în fine găsi un colţ civilizat». E un Irlandez care,
la
fiecare vorbă, lasă să se întrevadă cultul său pentru
verdea sa Erin.

13 August. —

Consiliul suprem

dela Paris —

Cei

Patru — se arată foarte ostil acţiunii noastre în Ungaria ; €l nu vrea mai cu seamă să ne permită a încheia, armistițiul nostru. cum îl înţelegem, cu Ungurii.
Ar dori să ne readucă la armistițiul lui Franchet: VEsperay, la care n'am luat parte. Presa parisiană însă ne
susține cu o ardoare remarcabilă: «Le Temps», «Le

Gaulois», «Le Matin», «Le Figaro», ete. — «Le Temps»

spune că noi suntem trataţi: ca inamici, pe câtă vreme
Ungurii sunt trataţi ca prieteni ; el face observarea că,
probabil, s'ar fi luat faţă de noi o altă atitudine dacă am

îi primit oare cari împrumuturi şi am fi acordat oare-

cari concesiuni.

Se pare

că America,

vizată de «Le Temps»,

este

aceea care nu poate mistui ocuparea Budapestei
de către noi.
Take Ionescu continuă a avea aceeaşi atitud
ine de

paradis et nous a couverts de compliment
s. I] €tait «heu'reut d'avoir enfin trouvâ un coin civilis6».
C'est un Irlandâis
qui ă ehaque mot laissait voir son culte
pour sa verte Erin,
13 aoât. — Lie Conseil suprâme de Paris, —
les Quatre,
— se montre tr&s hostile â notre action en
Hongrie, îl ne
veut surtout, pas nous permettre de eonelure
notre armistice,

comme

xamener

mavons

nous l'entendons, avec les Hongrois, Il vondrait nous
ă

Parmistice

pas

de

Franchet

pris part. Mais

d'Esperay,

la presse

auquel

parisienne

nous

nous

sou-

tient avec une ardeur remarquable:Le «Temps
» le «Gaulois»,
le «Matin», le «Figaro», ete. Le «Temps»
dit
qu'on
nous
traite en ennemis et les Hongrois en amis; il
fait la remarque que probablement on aurait une autre attitud
e si nous
avions acceptă certains emprunts et accord
certaines concessions,

Il -semble
«Temps»
dapest,

Take

—

que
qui

Ionescu

c'est
ne

peut

continue

PAmerique
digerer.

—

notre

vista: aussi
oecupation

ă avoir la mâme

attitude

par
de

le
Bu-

inconce-
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nepriceput. El persiflează expediţia noastră şi tratea
ză
Jurnalele din Paris drept. «presa salariată
a d-lui Brătianu».
15 August. — Un

articol din «Matin»,

care are grija.

să spună că dacă Românii n'ar exista, ar
trebui să fie
invent
aţi, publică

textul ne mai

auzit al unei note

tri-

misă României. Cum am fi trataţi dacă am
fi Bulgari ?
Jurnalele din Bucureşti pretind că răspu
nsul gu-

vernului

nostru

este

întrun

ton

conciliant:

Miercuri,

răspunsul nostru nu sosise încă la Paris.
La

Bucureşti,

linişte complectă,

mi

se tele

fonează.
Chiar şi sosirea lui Maniu, aşa de
des “anunţată, nu
schimbă întru nimie situaţia. Familia
regală a plecat.

să se stabilească la Sinaia şi faptu
l acesta
derat ca un semn al liniştii mini
steriale. —

luni de când

scriu:

«nu

e criză» —

este consiSunt două

şi totuş

i nu am
fost crezut,
— Mi se serie că Francezii, cari
au mari neajunsuri

în Bulgaria, ne-au ceruţ două
divizii pe cari le-am refuzat pentru un moment, însă,
cum generalul Graziani
a plecat
la Budapesta

a
N
N

şi că se contează pe o acţiune
fa-

vable. Il bafoue notre expâdition
, traite
ris de presse salarite de M. Brat
iano.

15 aocât. —

(Buzeu).

Un

article

les journaux

du «Matin»,

de Pa-

qui

<oin de
ies înventer, donne le texte inoui d'une
note envoyâe ă la Roumanie. Comment nous traiterait-on
si nous 6tions des Bulgares? Les journaux de Bucarest
prâtendent que la r&ponse
de notre
dire

que

si les Roumains

gonvernement

n'existaient pas, i] faudrait

est

sur

un

ton

concilianț

: merecredi
notre reponse n'6tait pas arriv
âe ă Paris,
,
— Calme plat â Bucarest, me tâl&p
hone-t-on. Mâme Parrivee, si souvent annoncâe, de Maniu
, ne change rien â Vaffaire. La famille royale est allâe
s'âtablir ă Sinaia et lon
considere le fait comme indicede
tranquillită ministârielle.

I! y a plus de deux mois que Jai €crit:
«il n'y a pas de crisa
et jai mis

—

dans le mille,
On m'âcrit que les Francais qui ont
des graves ennuis en Bulgarie nous ont demande
deux divisions que nous
—

avons

refustes

pour le quarţ d'heure, mais comme
le general
Graziani s'est rendu â Budapest et
qu'on compte sur une ac-
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vorabilă din partea sa, vom da, probabil,
trupele cerute.
Deocamdată, sa mobilizat contingentele
1910—1911 ale

reg. 1,
„18
anunţă
celent
ţii de

2, 3, 4 de grăniceri.
August, — Prietenii cari sosesc din
Bucureşti
că Buzdugan, — fratele ministrului şi
un exmagistrat — este numiţ prim-preşedinte
al CurCasaţie în locul lui Manolescu-Râmniceanu
, care

a atins limita de vârstă. Acesta din
urmă va fi primit,
Joi, în audienţă la Sinaia: Şi se vorbe
şte de pe acum ca

dânsul să prezideze cabinetul care va
face alegerile.
Alegerile sunt amânate la 5 Octombrie.
19 August. — Nicu Ghika a dejunat
la noi. După

dânsul,

se anunţă,

pentru sfârşitul săptămânei, minis
terul de transiţie Corneliu Manolescu
(21). Ghica de acord cu mine: E mai bine a ajuta, pe
liberali, cari, în
acest
moment,

fac o politică naţională demnă ;

şi a da
la o parte clica lui Take Jonescu, mai
rea, decât liberalii
şi, afară de asta, lihnită,
25 August. — (Buzău). — Nimic
mai de seamă în
timpul săptămânei. In pacinica noast
ră 'Pebaidă ştirile sosese încet; ele au timpul de
a; se filtra şi a se le-

tion favorable de sa part, nous
donnerons probablement les
troupes demandtes. En attendant,
on a mobilisâ les eontin-

gents 1910—I11 des râgiments 1,
2, 3, 4 de Grăniceri,
18 aocât. — Les amis qui arriv
ent de Bucarest annoncent

que Buzdugan — le frăre du minis
tre, mais un excellent magistrat — est nommâ premier
prâsident de la Cour de Cassation 4 la place de Manolesco,
atteinţ par la limite d'âge.
Ce dernier sera
d6jă

de

lui

pour

recu jeudi en audience ă Sinai
a et on parle
prâsider le cabineţ qui fera les
6lections.

Elections remises au 5 octobre,
19 aofit. — Ont pass Nicolas Ghika,
qui dejeune chez nous
et le genâral
Mavrocordato.

Je n'âtais

pas

lă â

leur arrivâe,
Selon Ghika on annongait pour la
fin de la semaine le ministăre de transition C. Manoleseo! Nicol
as d'accoră avee moi:
mMieux vaut aider les libâraux,
qui font en ce moment
une politique nationale digne et
dâbarrasser le tapis de la
elique Take Ionescu, plus mauvaise
que les libâraux et, en
plus, affamâe.
25 aofit. — (Buzeu). — Rien de saill
ant pendant la se-

maine. Dans notre

aimable Th6baide les nouvelles arrivent
lentement; elles ont le temps de dâca
nter et de se debarrasser
24*
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Guvernul

din toate părţile se repetă că eu
singur am
tate când am afirmat că nu e criză
.

nu

sufiă şi
avuţ drep-

Deşi C. Manolescu; a expus lui Bărd
escu

«tot

ce
va face pentru a asigura, libertatea
absolută a alegerilor», se pare
că în scurta audiență
(audienţă solici„tată

pentru a mulţumi pentru

decoraţiunea,

acordată
cu prilejul retragerii sale), Regele
nu i-a spus nici o
vorbă de politică: aşa îmi serie Kiri
acescu. După spu-

“sele lui Bardescu se menţine
formula:
Brătianu se
va retrage numai când va fi
somaţ să semneze pacea

la Paris.

Or, la Paris toată

cu Austria ; memoriile

lumea e aşa

cancelarului

de amabilă

Renner

sunt tratate cu atâta, consideraţie, încât nime
ni nu e grăbit să
sfârşească
cu

faimosul

tratat

care

ne

vizează

pe noi.
De altfel Paderewski. la rândul
său, a protestat, în
Dieta, poloneză, aşa că foarte proba
bil se va ajunge la
concesiuni asupra tuturor punctelo
r iritante pentru ţară.
La nota neroadă a aliaților
(v. 15 Aug.)
noi am

răspuns cu moderaţiuneşi
din Paris se anunţă că sa
ajuns la un acord: generalii,
cari reprezintă Antanta
la. Budapesta, vor transmite
Cartierului nostru enedes potins politiques. Le gouv
ernement

toutes

parts

Jaffirmais

on

râpâte

qu'il

que

j'âtais

seul

n'y a pas de crise,

ne bronche pas et de

ă avoir

Quoigue

raison

quand

Manolesco'

ait
ce qu'il ferait pour assurer
la liberte
absolue des €lections», il sembl
e que dans sa eourte audience
(sollicitse pour remereieyr pour
la dâcoration accordâe â Poecasion de sa retraite), le
Roi ne lui a pas dit un
mot de
politique: c'est ce que m'âcr
it Kiriacegeu.
Au rapport de
Bardesco, on sen tient.ă
la formule: Bratiano se
retirera
seulement quand on le sommera
de signer ă Paris, Or, â Paris, on est tellement sucre
pour PAutriche; les memoires
du
chancelier Rennes» sont
exposâ ă Bardescu

pas

prâs

«touţ

de finir avec

leurs Paderewski,
naise, de sorte
concassions sur

traites avec de tels &gards,
qu'on n'est
le fameuxi trait qui nous
vise, D'ai]-

ă son tour, a protest

que
tous

tres probablement
les points irritants

A. la note sotte des Alli6s
pondu avec modâration
et de

dejă

accord

: les

pest transmettront

genraux

dans

Ja Diete polo-

on arrivera ă
pour le pays.

des

(v, 15 aocât) nOus avons
râParis on annonce qu'il
y a

representant

lEntente

ă

Buda.
â notre Quartier Gânsra]
les dâcisions de
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ral deciziunile Antantei, iar orga
nele noastre: vor executa, aceste deciziuni. De ase
menea, pentru Banat, - se
admite

deja formula

unui plebiscit al întregii populațiuni a Banatului.
i
E de observat că, în timpul
acesta, "Take: Ionescu
continuă politica sa de «săr
ut mâna» — cum 9 numesc
liberalii — şi
că M. Cantacuzino, într'o

declaraţie * în
«Le Temps», o sprijină, în
felul său, fără o vorbă de
protestare contra arogării
unor drepturi
din
partea
Marilor Puteri.

— Un comunicat unguresc
declinând
imputărilor făcute armatei
române, dă de

paternitaţea,
fapt o des-

minţire calomniilor coprinse
în nota, Puterilor. Guverde altfel

nul nostru

a protestat

contra

lor,

— Bolşevismul a încercat
o lovitură la, noi. Douăzeci şi patru de sergenţi de
marină, din echipajul mohitoarelor «Lascar Catargi»
şi «Cogălniceanu», au fost
prinşi,

se pare, asupra faptului.
Patru au fost condamnaţi la moarte şi ceilalţi
, la ocnă. Avocatul P.
De
metreseu mi-a confirmat
că actul acesta a fost
foarte
serios. S'a descoperit de
asemenea la Bucureşti
o imlEntente

et

ce sont

nos

organes militaires qui
ex6cuteront,
"—- De mâme pour le Ban
at on admeţ, d6jă la for
mule d'un
-Pl6biseite de toute Ja pop
ulation du Banat,
II est

tion au

ă remarquer

«Temps»

que

Yappule,

pendant

faites -ă

Parmâe

temps

A sa facon, sans

tation contre les empitteme
nts
- Sanoes,
— Un communiqu€ hongro
is
putations

ce

un

"liake Ionescu

mot de protes-

tentes par les grandes

puis-

dâelinanţ la paternitâ des
im-

roumaine,

donne

de

fait

un

d6-

de marine de YEquipage
des moniteurs «Lascar
Catargi» et
: «Kogalniceanu; ont
6t€ pris sur le fait, semb
le-t-il, 1] Y en
a quatre qui ont âtâ
condamnâs 4 morţ et
les: autres
aux
travaux forcâs, L'a

a 6t6

trăs

sârieux.

vocat P. Demetrescu m'a
affirmâ que cela
On a dâcouvert ausssi ă
Bucarest une
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în şoseaua Vitan,

cu

proclamaţiuni

bolşeviste. Pretutindeni bani.
„21 August, — Archiducele Iosif a fost obligat să se

demită;

Puterile i-au notificat că, fiind membru

al

dinastiei care a făcut războiul, nu se poate încheia cu
el o pace care să aibă şanse de durabilitate; nu i s'a.
dat nici timp de a convoca o adunare naţională. Aceasta. se chiamă

a nu

te: amesteca

în afacerile

interioare

ale unei ţări! Şi cu toate astea lui Colceak i se dă altă.
consideraţie.

— Jurnalele din Paris reproduce scrisoarea de abdicare a Prințului Carol. «Excelsior» o dăj în facsimile

fotografic. Prinţul — sau mai bine zis Zizi — au luat

toate măsurile pentru ca actul să fie irevocabil.
ceisior» a fost confiscat.

«Ex-

— Situaţia economică a Franţei este mai rea
se crede. Schimbul la Paris este: dolarul 8 franci;
st. 34 fr., peseta, peste 1,50 fr. şi francul elveţian
Prima pentru cambie asupra New-Yorkului atinge

decât.
livra
1,40..
60%

şi hârtia asupra Londrei 35%. Se semnalează, evident,
aceleaşi cauze bine cunoscute și care ne copleşese aseimprimerie

secrete,

chausste

bolchâvistes. De Pargent

Vitan,

avec

des

proclamations

partout,

27 aoât. — I/Archiduc Joseph a 6t6 oblige de se d&mettre;
les puissances lui ont notifi6 qu'ttant membre de la dynasție qui a fait la guerre, on ne pouvait conelure avec lui une
paix qui. eât des chances d'âtre durable; on ne lui a mâme

pas donn€ le temps de convoquer une assemblâe nationale.
C'est ce qu'on appelle ne pas se mâler des affalres intârieures d'un pays! On a eu d'autres 6gards pour Koltehak.
— Les journaux de Paris reproduisent la lettre d'abdi-

cation du Prince Carol; P«Excelsior» en donne le fac-simil€

photographique,

Le Prince, —

ou plutât Zizi, —

ont bien pris:

leurs mesures pour que Paete soit irrevocable. L'«Excelsiory»
ă 6t6 saisi.
— La situation .6conomique de la France est plus mauvaise qu'on, ne le croit. Le change â Paris est: le dollar 8,
la livre st. 34 F'rs. la peseta au dessusde 150 Fr., frane suisse
de 1.40. La prime des lettres de change sur New-York atteint

60%

et le papier

les mâmes

causes

sur

bien

Londres

35%,

connues.et

On

signale

qui nous

€videmment

accablent

nous:
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şi pe noi: exageraţiunea, de import şi inflaţia cir-

-culaţiei monetare-hârtie. In timp normal, excedentul
importului asupra exportului este de un miliard şi
Jum;
în 1919, e de zece miliarde, pentru cele dintâi 6
luni;

cireulaţiunea biletelor de Bancă a atins
35 miliarde.
Numai Statele-Unite au păstrat o cireulaţiune
sănătoasă.
Astfel, la ceilalţi aliaţi nu se mai vorbeş
te de a .mai
reveni la stabilizarea, artificală
care
era
practicată
până în ziua armistiţiului.
31 August. — Am petrecut două zile la Bucure
şti: afa«ceri şi sport. Vecinie aceiaşi oameni
cari mau
nimie

«le făcut şi cari umblă după combinaţiuni.
|
__— D- de Saint-Aulaire a, sosit pe neaşte
ptate dela
Paris

şi Regele a anunţat, întoarcerea Sa
dela Sinaia
tot pentru aceeaşi zi, Vineri. J urnale
le lui Take
sau
grăbit

să anunţe că dânsul a avut o lungă
conferinţă
cu ministrul Franţei. Pentru unii, St.-Au
laire este purtătorul instru

cţiunilor a căror executare trebuie
să aducă
«căderea lui Brătianu şi aducerea
lui Take ; pentru alţii, Francezii sar fi îmblânzit.

Sunt numai trei fapte reale pe cari
le-am notaţ: la

Finanţe,
aussi

se prepară,

: exagâration

de

bagajele ;

Kiriacescu

e cel

mai

Vimportation et inflation
monâtaire.
En temps normal, Pexe&dent
des importations sur les exportations est dun milliard et
demi; en 1919 îl est: de dix
ailliards pour les seuls prem
iers six mois; la circulafion
des
billets atteint 35 milliards. Les
Etats-Unis seuls ont gards
une circulation saime. Aussi
ne parle-t-on plus, chez les
au“tres alli6s, de revenir ă la stab
ilisation artificielle qui 6tait
pratiquce jusqw'au jour de Parm
istice,
31 aoât. — Pass6 deux jours
ă Bucarest ; affaires et
sports. Toujours le mâme &moi
des gens qui n'ont rien ă
faire et qui se livrent aux comb
inaisons, M. de St.-Aulaire
venait de rentrer,
assez inopin6ment,
de Paris et le Roi
-avait annoncâ son retour de
Sinaia pour la journâe mâme,
“vendredi; les journaux de Take
S'6taient, empressâs d'annoncer qu'il avait eu une longue coni
€rence avec le ministre de
France. Pour les uns, St.-Aula
ire est porteur d'instructions
„dont Pex&cution doiţ amener la
chute de Bratiano et !avănement de Take; pour les
autres,
les Francais se seraient
adoucis. Il y a seulement trois
faits r6els que Yai pu noter:
aux Finances on prepare les baga
ges; Kiriacesco est le plus
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grăbit de a face servicii, «însă fără întârziere».

Toată.

lumea e excitată contra lui Take, îngerul supunerii jos-

nice. .Gazetele lui cad

criză destul de acută.

şi

«Adevărul».

cc

trece

printr”o.

|

— O nouă amânare pentru semnătură cu Austria;
se socoteşte aceasta, drept zece zile. de răgaz pentru
gu-

vern. Repet prietenilor cari vin să mă, vază, că Brătianu nu pleacă
pentru aceasta.

şi că, în 'orice caz, n'are 'de loc poftă
e

— Colonelul Vasilescu, la mine ; generalul Mirces-

cu, la hipodrom, îmi certifică că noi nu părăsim Budapesta şi vom mai sta acolo cel puţin două luni. Am fost

“bine primiţi şi trupele noastre sau condus foarte bine.
Cavaleria noastră este remontată, în mod superio
r ; la

artilerie
—

foarte mulţi cai pur sânge.

Siguranţa

franceză

a

telegrafiat

Siguranţei

noastre, în: vederea, precauţiunilor de luat în Dobroge
a.

Presupun că Musulmanii au

După tonul jurnalelor
dispusă.
|
press6
monde

de rendre
est excit6

des services,
contre Take,

— ses journaux
mâvente.
— Nouveaii

declarat războiul

engleze, himea
,

tombent

et

«mais
Pange

este

sfânt.

efectiv in-

sans retard!». Tout le
de la soumission plate,

P«Adeverul».

ă une crise de

sursis pour la signature avee P'Autriche;

on

considere cela comme dix jours de râpit pour le
'gouvernement; je râpăte aux amis qui viennenţ me voir que
Bratiano:
na s'en va pas, qu'il n'en a, dans tous les cas,
pas la moindre:
envie,
i
— Le colonel Vasileseo chez moi, le general Mircese
o ă:
Yhippodrome me certifient que nous ne quittons
'pas Budapest et qu'on y est encore pour deux mois au
minimum,

Nous avons 6ţ6 bien recus et nos troupes se sont bien eon-

duites.
des

Notre cavalerie

pur sang

dans

est supârieurement

les attalages

— La sâret6 francaise
vue

des

prâcautions

ă

dW'artillerie.

remontee ; il y a

a tâl6graphiă ă notre

prendre

en

Dobroudija.
Je

|

sâretă er
suppose

que les Musulmans ont dâclarâ la guerre sainte. Dans le
tor
des journaux anglais îl y a effectivement du malaise.
.
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Gaz

etele se înțrec
a
demonstra că e criză; în
timpul acesta Regele se
întoarce la Sinaia, Brătianu
se duce la Govora «eu tre
n

special», şi Constantines
cu în Ardea]...
Un comunicat al prezid
enţiei
consiliului

în afacerea, publicităţii. dată, ren
unţării Prințului Carol.
Tonul este bizar: se vorbeş

te de voință «ne liberă
».
E
Vreo speranţă ca să-l
facă să evie asupra
hotărârii
sale? Nota finală tinde
de altfel de a-l ridica
în ochii
publicului,
|
|
— Aliaţii nu sunt dui
oşi faţă de noi, Rechiz
iţi
ile
pe cari le practicăm
în Ungaria au motiva
t
din
partea, Conferinţei nota No.
4. din 21 August, al căr
ei ton
echivalează cu o somaţi
une. Această, notă a
fost cenzurată în «Steagul»;

ea a, tre
copiat-o după jurnalele din cut în «le Progrăs», care a
duit că guvernul a primiţ Paris. La început, sta, tăgăaceastă notă. Mi se telefo
nează din Bucureşti
-

că s'a permis în sfârşi
t publicarea.
să fie oarecari lucruri
pe cari nu le cunoaştem
căci guvernul nu se ar
,
Trebue

atăde loe emoţionaţ.
Presa pa|
|

riziană nu-l aprobă,

4 septembre. — (Bu
zeu). Les Journaux
S'6vertuent â 6
montrer qu'il y a
crise; pendant ce
temps-lă le Roi ret
A Sinaia, Brâtiano
ourne
se rend ă Govora
«train special», et
stantinesco- en Ardâal
Con.
,..

— Un communiqu6
laffaire de ]

,

de

la Prâsidenca
:

du

Conseil

dans

Carol, Le ton en est
bizarre: on parle de
«volontă pas libre».
Eispâre-t-on le faire
revenir sur sa dâcisi
on? La note finale
tend d'ailleurs â le releve
r

aux yeux du public,

de la Confârence

une note No,

4 du 31 acât, dont
vaut ă une mise en dem
le ton &quieure. Cette note a, 6t6
censurâe dans
le «Steagul»; elle a pas
s dans le «Progrâs» qui
Pa copie dans
les journanx de Paris.
On avaiţ d'ailleurs com
mence par
nier que le gouver
nement

ait recu cette note.
On me t6l6phone de Bucarest
qu'on en a enfin per
mis la publication,
Il doit y avoir certai
ns dessous, cam le gou
vernement ne s'en
montre pas autrem
ent &mu, La presse
parisienne ne VapProuve pag,

376

NOTE

POLITICE

— 1919

1 Septembre. — Am sosit eri la, Bucureşti pentru a
întemeia. Casa Partidului.
|

— Am văzut pe
Coandă,
dupăce sa întors dela
Paris. — «Ce ne aduci ? Pacea 2» — «Ce pace ? rezis-

tenţă şi iar rezistenţă. — Oamenii aceia, ar voi să ne robească pe veeie!... Dacă am fi vrut să le; vindem
ce

vor să ia»... Coandă pretinde că Clemenceau
este de
partea noastră şi că ar fi zis: «Dacă
aşi fi Român,
aşi face'ca ei»! America este aceea, care duce
jocul şi

care ne strânge de gât.
— O scrisoare a lui Octav Lecca, din Belgia, îmi
spune asemenea,că are impresiunea că Americanii
sunt
cei ce pun toate la cale împotriva noastră.
— Takiştii grăbiţi; pentru dânşii nu mai e
nici o
îndoială că 'Take va forma ministerul, Ei afirmă
că
Take are în buzunar abolirea protecţiunii minorit
ăţilor; mai mult: Take ar fi scris despre aceasta,
Regelui.

Nu cred pe Take aşa de prost pentru a
confirma
în
mod aşa de vizibil că e impus de străinătate
(v. 8Sept).

«Epoca» ia aere peremptorii pentru a afirma
că Brătianu se retrage Marţi, şi că Miercuri noul
guvern este
7 septembre.
«Casa

—

Arrivâ

partidului».

|

hier

ă Bucarest

pour

fonder

J'ai vu Coanda, retour de Paris. «Ce ne
aduci? Pacea?)

Pace? rezistenţă şi iar rezistenţă
—Oamenii
robească pe vecie!,.. Dacă am
fi vrut să
să ia»... Coanda prâtend que Clem
enceau

la

—«Ce

aceia ar voi să ne
le vindem ce vor
est de notre bord

et qu'il aurait dit : Si j'âtais les Rouma
ins, je ferais comme
eux! C'est l'Amârique qui mâne le jeu
et qui nous prendra
la, gorge.

— Une lettre d'Octave Lecca, de Belgique,
dit

aussi
a impression lă-bas que ce sont les
Am$ricains qui
tent tout en train contre nous.
— Les Takistes pressants; pour eux il
n'y a pas de
que 'Take forma le ministăre; ils affir
ment que Take
poche !Pabolition de la protection des
minoritâs; bien
Take Vaurait 6crit au Roi. Je ne crois
pas Take assez
pour confirmer ainsi ostensiblement
qu'il est impos6
lâtranger. (voir 18 sept.).

qu'il
metdoute
a en
plus,
bâte
par

I/«lpoea» prend des ains pâremptoir
es pour affirmer que
mardi Bratiano se retire et. que
mercredi le nouveau gou-

vernemeni

est

forme.
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format. O altă teză mai aproap
e de adevăr e că, alegerile
face —

se vor

de

Brătianu

san

de

un om de paie, —
Şi că consultarea țării
va avea loe sub forma:
rezistenţă sau supunere. Ar
fi ceva abil,
— Grecia are şi ea o afa
cere Carol-Zizi. Mânărul

Rege e de mulţ îndrăgostit
de o d-şoară Manos ; lumea
era neliniștită de

această legătură şi s'a înc
ercat a i se
arunca în braţe o frumoa
să Americană; dar dig
resiunea
aceasta n'a

făcut, decâ

t să reînvieze pasiunea, Sa Şi
într'o
bună zi a plecat dela Tato
i, cu un ofiţer de ordona
nţă.
Sa dus la Sal
onic în timp ce tânăra per

soană. părăsea
Constantinopol. — Tânăra
pereche a intrat apoi la
Atena în mod ostentativ. EI
se arată pretutindeni cu prie
tena sa, se plânge că nu
este salutat (!) şi se ceartă
cu
Venizelos care îl ameninţă
cu depunerea în caz de căsă
torie în condiţiunile acestea.
Pentru orice eventualitate,
se caută un prinţ englez.
Pilodor, care mă vizitează, —
curaj! —, îmi spune

că Venizelos este omul

meşteşuguril

or şi combinaţiunilor. 'Tot astfel l-am judecat şi
eu în 1913,

a

—

La

Grece

a aussi son

N

affaire Carol-Zizi, mais

sur le
depuis longtemps amoure
ux
d'una demoiselle Mano; on
6taiţ inguiet de cette liaison
et
on a essaye de lui jeter dans
les bras une jolie Am6ricaine;
mais
trâne

mâme.

cette

beau
nance,

Le

jeune

digression

jour,

Roi

n'a

îl est parti

sest

est

fait

de

que

raviven

'Tatoi avec

rend

un

sa passion

officier

et, un

d'ordon-

u i Salonique, pendant
que la jeune per'sonne quittait Constantinople
et le jeune couple est rentrâ
ostensiblement. Depuis, le Roi
se montre partout avec son
-amie, se plaint qu'on ne les
salue pas (!) et se dispute avec
Venizelos
qui

menace

de

le

dâposer

si] se marie dans ces
conditions. On cherehe un prince
anglais pour mettre 6ventuelleme

nt

en place.

Filodor qui me rend visi
te — courage! — me dit
que
"Venizelos est homme des
artifices et. des combinaisons
,
—
je
Vavais aussi

ainsi jug6 en 1918,

378

NOTE POLITICE — 1949,
8 Septembre. —

Barbu

Catargi îmi comunică

din

sursa sa obişnuită că azi dim. chiar se notific
ă guvernului suspendarea tuturor trimiterilor şi aprovi
zionări-

lor pentru

România.

Este

gere contra noastră.

primul

mijloc

:

de constrân-

E

— D-l Georg Russel Clarke (unii seriu
Clerk), nucomisar extraordinar şi ministru în Cehosl
ovacia,
ca misiune de a aduce guvernului nostru
duplicaprimei note, pe care guvernul declară
continuu că.
primit-o, împreună cu altă notă, «fermă
în fond»

mit
are
tul
n'a

însă concepută în alţi termeni ca, nota din 23 August
. .
«Le

României

Temps»

subliniăză

impresiunea

tante»

că dorinţa e să nu

că sa

uitaţ

se lase

serviciile

«impor-

iscălească mâine

(Marţi)

ce .ea a. adus cauzei comune,
9 Septembre. — (Buzău). — După
comunicatul din
Lyon, delegaţii noştri au declarat
eri dim. la Confe-

rință că România

& gata să

tratatul cu Austria, însă formulână
rezerve
exprese,
privitor la art. '60 asupra protecţiei
minorităţilor, tran-

situl şi regimul

economie,

3 septembre.

—

Barbu

Consiliul

Catargi

suprem n'a admis:

me

communique

de sa.
source habituelle que ce matin
mâme on notifie au gouvernement la suspension de tous envoi
s ou approvisionnements
pour la Roumanie. C'est le premi
er moyen de coăreition con-tre nous.
|
.
,
— "On arnonce Penvoi dun commissaire extra
ordinaire,
M. George Russel Clarke, dâsign6 comme ministre
en Teh6-.

co-Slovaquie; â pour mission de porter au
gouvernement
ampliation de la premi&re note que le gouverne
ment declare
toujours mavoir pas regue, plus une seconde note,
«ferme au
fond» mais concue en termes autres que la note du
23 aocât.
«Le Temps» souligne qw'on ne peut pas lais
ă la se
Rouma
nie
r
impression qw'on a oubli6 les services «important
s» qw'elle-

a rendus
9

ă la cause

septembre.

—

commune.

(Buzeu).

Selon

communiqu€

dâlâguâs ont dâclar6 hier matin ă la Conference

manie

6tait

Autriche,

mais

prâte

ă

signer

en formulant

demain

des

(mardi)

râserves

Lyon,
trait

expresses

nant Part. 60 sur la protection des minoritâs,
regime €eonomique. Le conseil snprâme n'a

nos

que la Rou-avec

concer-

le transit et le
pas admis ces
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aceste rezerve

şi a hotărît că, dacă „Ro
mânia, iscăleşte,
ea trebue să. iscălească fără
rezerve. |
î
După

toate citările jurnalelor,

presa franceză ne e
favorabilă; America sin
gură dă nota, ostilă. Un
Jurnal
american ne denunţă că
voim să, facemo. pace
separată.
cu Austria, Şi Ungaria,
10 Septembre. __ Mi sa
telefonează, din Bucureşti
că,
Jugoslavia a refuzaţ de
asemenea, să iscălească.
Faptul e normal pentrucă
noi nu iscălim.. Insă.
această ştire trebuie să
fie complecțată astfel:
Ministerul sârb şi-a dat demisi
a, iar delegaţii sau
pre
zentaţ
înaintea Consiliului

Suprem,

declarând că ei nu

stiu
dat o amânare. Situaţia
nu e indentică cu a noastr
ă.
12 Septembre. — Astăzi
dimineaţă guvernul a demisionat. Este probabil că
d-l Clarke soseşte şi va. tre
bui
să-şi pre
Consiliul

pare o figură de circumsta
nţă. — De notaţ că
Suprem contes

tă României că ax ți
un Stat
suveran, tratatul din Berlin
subordonând independenţa
:
sa naturalizării Evreilor
!
PNI
r6serves

ÎI

et dâcidâ

que

signer sans râserves

si la Roumanie

sienait,

elle devait
D'aprts toutes les citati
ons des journaux, la, pre
sse francaise nous esţ favorable
; VPAm6rigue seule don
ne la note:
hostile; un Journal
amâricain . nous denong
ait comme Youlant faire une Paix sep
are avec PAutriche et
la Hongrie.

aucuneş;

10 septembre. — On
me telâphone de Bucare
st que la.
Yougo-Slavie a refus€
aussi de signer. Cesţ
normal puisquenous ne signons

pas. Mais catte nouvelle.
doiţ.âtre complâtâe
ainsi: le ministere serbe
a donne sa dmission
et les dăle-.
Bus se sont prâsentâs
au Conseil suprâme en
declarant:
qu'ils ne. savaienţ
gouvernement,

tion n'est pas

pas s'ils avaienţ la con
fiance du nouveau
Conseil lui a acoord€
un dâlai, La.situa-.
identique â la nâtre,
Le

i

12 septembre. — Ce matin
le gouvernement a, d&mission
n€. Il est probable que M.
-

Clarke arriva et qu'il faut
gutil
trouve visage de bois. A note
r que, pour comble, on app
rend
que le Cons

ei] supreme conteste
â la Roumanie qwelle
serait un Etaţ souverain;
le trait de Berlin ayant
subordonn€-
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Scrisoarea de demisiune a lui Brătianu este înte„meiată pe faptul că «Consiliul Suprem al Marilor Puteri, care a înlocuit Conferinţa de pace a Statelor
Aliate», n'a ţinut seamă de tratatul semnat în 1916 cu
România şi a, decis să impună României condițiuni in«compâtibile cu independenţa sa, ete. După cum se vede,

„această demisie vizează în acelaş timp şi chestiunea Ba„natului.

«L'Ind&pendance» publică textul declaraţiunii

re-

;mise Luni de către noi. De reţinut declaraţiunea, că, la
10 Dec. 1917, Aliaţii şi Statele-Unite
au
recunoscut
prin: seris imposibilitatea pentru România de a conti-

nua războiul şi că România a ştiut să împiedice desar“marea armatei sale şi, «prin atitudinea sa, să reţină
“pe teritoriul său 8 divizii inamice ! Ce laudă mai bună
„pentru guvernul meu aşi putea nădăjdui ?
— Combinaţiunile îşi urmează cursul lor. Deocamdată

Maniu, pare desemnat

pentru

a căuta, o. combina-

ţiune ministerială. Cred că se lucrează pentru a, se câştiga timp şi că, în realitate, Brătianu
părăsească puterea.
La
fait

lettre

que

«le

.a remplace
pas

tenu

de

dâmission

Conseil

la Conference

compte

de

suprâme

de

du trait

Bratiano
des

est

Grandes

la paix

signs

n'are de gând

en

des
1916

fondâe

sur

Puissances,

Etats
avec

să

alli6s»

le
qui

n'a

la Roumanie

:et a decid d'imposer ă la Roumanie des conditions incompatibles avec son indâpendance, ete. Comme on voit, cette
“d6mission vise aussi la question du Banat,
— Le«Independance» donne en mâme temps le texte de la
declaration remise lundi par nous. A retenir la dâclaration

«que le 10 dâc. 1917 les alliâs et les Etats-Unis avaient, par
Scrit, reconnu limpossibilit6 pour la Roumanie de continuer la guerre et que la Roumanie a su empâcher le dâsar“mement de son armâe et «par son attitude» retenir sur son
territoire huit divisions ennemies! — Quel meilleur &loge de
“mon gouvernement pouvais-ije esperer?
— Les combinaisons vont dâjă bon train. Pour le quart
&heure c'est Maniu qui semble âtre design pour chercher
une combinaison ministârielle, Je crois qu'on cherchera surtout ă gagner du temps
lâcher râellement prise.

et

que

Bratiano

ne

compte

pas
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3SÂ

— Două fapte, de ordin diferit, care dau o notă ca-

racteristică : remodificarea, legii electorale. 'Termenul:
de declaraţie a candidaturilor e prelungit cu cinci zile..

O lege specială pentru a permite unor prefecţi ca să-şi

pună candidaturile lor. «Monitorul» este plin de demisii,

însă se deleagă numai

finitivi. Cu

chipul

locţiitori;

acesta,

de fapt.

nu se mai numesc

candidatul

rămâne

de-

prefect

— Li.-col. Arion e numit guvernor al Prințului Ni-.

„ colae : alegere excelentă dacă e vorba, să-l înveţe dansul.

14 Septembre. —

de un

guvern

Semn

Marghiloman.

al vremurilor:

Se vorbeşte.

«Indreptarea»

pe stradă cu acest titlu. Suntem
şi de Decembre 1918.

sa

vândut.

departe de Noembre-

— La curse Sir George Clarke vine să se prezinte;
vorbim mult despre cai. Ținută prietenească. N'are aerul să fi venit pentru a ne sugruma.
Atașatul naval britanic, căpitanul de vas Neston:
Diggle, mi se prezintă de asemenea. Liga Naţiunilor e:
pentru dânsul o prostie şi e furios că oameni ca Balfour:

şi ca «domnul» Lloyd George cred în visurile
—

Deux

faits,

d'ordre

diffârent,

qui

donnent

deşerte
une

note:

singulitre: Remodification de la loi €lectorale. Le terme de
dâclaration des eandidats est prolongt de cinqg jours. Loi

spâciale pour permettre ă certains prâfets de poser leur:
cândidature, Le «Moniteur» est plein de dâmissions, mais on
delegue seulement des remplacants; on n'en norame pas de

definitifs, comme ca le candidat reste le prâfet de fait!
Le lieutenant-eolonel N, Arion est nomm6 gouverneur:
du prince Nicolas:
ă danser!

choix excellent si c'est pour lui apprendre:

14 septembre. — Signe des temps! on parle d'un gouvernement Marghiloman, La «Indreptarea» a mâme 6t6 criedans la rue avec ce titre. Nous sommes loin de novembre et
de d&cambre 1918.
Aux courses Sir George Clarke se fait presenter; on
cause chevaux longuement. Tenue trâs amicale, Il n'a pasPair d'âtre venu, pour nous 6trangler,
D'attach6 naval britannique Captain Neston Diggle se:
fait presenter. La Ligue des Nations est pour lui une bâtiseet il enrage que des hommes comme Balfour et «Monsieur»
Lloyd George qui eroient aux songeries creuses de M. Wilson..
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ale lui Wilson. Lord Grey care
a fost numit acum

ambasador la Washington, e un fanatic...
Vor fi totdeauna
răzb
oaie,

ori de câte ori capitalul

evreiesc

o va

cere,
şi atunci tirania, evreiască va apăsa
din ce în ce mai
«mult asupra noastră. Această notă
ne dă percepţiunea

că Englezii ca şi Francezii nu
lucrează contra; noastră.

«Le Progrăs»

seriind

că miniștrii aliaţi trebuie să
de fie defavorabili la Bucureşti,
Rattigan a protestat şi
a stăruit

să se facă o rectificare

De notat că Saint-Aulaire, 'oferind
un
onoarea lui Clark — Publicul l-a
numit
Conferinţei»,

—

a,

Prânz
în .
«portărelul

spus gazetelor că acest prânz a
fost
oferit în calitate de decan a] corp
ului diplomatic.
— Depeşile de eri sunt de altfel
bune. Mişu şi
Vaida au

făcut o vizită lui Pichon, apoi
preşedintelui
Poincar€. «Le Temps» conchide
de aci că e speranţă de

a vedea că
norităţilor
înţelegeri,
Lyon este

lucrurilese aranjează şi că proteeţi
unea, rmiar putea să nu fie decât un şir
de mari necari poate sar putea înlătura.
Buletinul din
de asemenea optimist. «Chestiunea:
minorită-

ţilor şi aceea a Budapestei ofer
ă un teren de înţelegere
destul de uşor».
Ce

lord

„hington

Grey

en

qw'on

est

vienţ

fanatique.

de

nommer

II y

ambassadeur

aura

'duand le capital juif Pexi
gera, eţ ce
-Qui pesera de plus en plus
sur nous.

toujours
sera

la

ă

Was-

des. guerres

tyrannie

juive

Cette note donne la perception
que les Anglais, pas plus
-que les Frangais, ne donnent
avec
enthousiasme contre nous,

Le «Progr&sy ayamnt 6erit quel
que part que

doivent

ă Buearest

nous

âtre

les ministreş

dâfavorables, Rattigan

alli6s

a proteste et fait insârer une rectificatio
n. A noter que St.-Aulaire
ayant donn€

un dîner en Yhonneur de

Clarke — le publie
Pa appel€ «V'huissier de la Conf
ârence» — a fait dire aux
Journaux que ca dîner 6tait
offert en qualită de doyen du
-corps diplomat
ique,

Les dâpâches d'hier sont d'ailleurs
bonnes. Mişu et Vaida
“ont fait une visite ă Pichon,
puis
«Temps»

ranger
-Qu'une

au prâsident Poinearâ. Le
en conelut qu'il y a espoir de
voir les choses s'aret que
la

suite

de

protection des minoritâs pour
rait n'âtre
vastes malentendus, que, peut
-âtre, va-t-on

pouvoir dissiper. — Le bulletin
de Lyon est aussi optimiste:
lu question des minoritâs et
cella de Budapest offrent un
terrain d'en
tente

assez

facile,
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Cu toate
stăruinţele
prietenilor,
din Bucureşti. Nu cred că
criza e

serioasă şi m'am ce căuta
în mijlocul

intrigilor unora
şi altora, Takiştii se agi
tă şi Take a făcut borobo
aţa pe
care,
la 7 Sept., o credeam

ditirambia

imposibilă.

Intrun

pe care M. Plesnilă îl iscăleşte

articol

în «Româ-

nimea», dar de care Kiriac
eseu spune că e a] lui Take,

acesta recunoaşte că a scris
angajându-se pe: toemeală să
ferința. Tot articolul este o
țesătură de invenţiunil...
—

pe Lisa.

Criza e staţionară,

Regelui cerând puterea, şi
reuşească a, linişti Coninsanitate, o ipertrofie, o

Se pare

că ne vom

„22 Septembre. — Am pet
recut trei zile la
Sir George Clarkea; ple
cat azi dim. Îndată
leseu a primit misiunea,
oficială de a forma
La, orele 3 şi Jum., când
Părăsiam Bucureştii,

înainte nume comice,
— Manolescu Sa dus să
ceară concursul
Ion
escu, care s'a lăudat că
«Pa daţ afară».

retrage

Bucureşti,
C. Manocabinetul.
se punea

|
lui Take

Nota. la Jur-

„18 septembre,, — (Buzeu).
Malgr6

les instances des amis.
Je suis reparti lundi
matin. de "Bucarest, Je
ne crois pas âu s6
'rieux de la crise et
je mai que chercher
au milieu des intri.
Sues des uns et des autres,
Les Takistes s'agitent et Tak
commis la gaffe que
e a
le 7 sept. (%.: ci-dessu
s) je aroyais impossible. Dans un arti
cle dithyrambique de
la «Românimea »,
signe M, Plasnila, mais
que Kiriacesco me: diţ tre
de Take,
celui-ci reconnaît qu'i
l a 6eriţ ay, Roi dem
andant le ponvoir
et s'engageant ă forf
ait de râussir ă apaise
r la conf&rence.
“Tout Particle est une
insanit€, une hypertrop
hie, un tissu
d'inventions,

— La crise est stationnaire
. Il paratt que nvus allons
nous
retirer sur la Tisza,

„22 septembre, -—— Passă trois
jours ă Bucarest. Sir George
est parti ce matin, Aus

"Clarke

lesques.

sitât

Manolescu

a

âtâ

demander

Corneille

son

Manolesen

concours

ă

a

Take
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nale este că convorbirea a duraţ 5
minute.
cescu, care era sigur că va rămâne
la Finanţe,
chidat de Manolescu în două cuvinte:
niciun
din vechiul cabinet, nici desemnat;
de partidul
— La curse, câteva vorbe amabile între

O. Kiriaa, fost limembru
liberal.
Clark şi

mine : un aer liniştit în ceeace
ne priveşte. Insă Poklevski a căutat să stea, mai mult
de vorbă. Rezistență,

guvern de viitor : banalităţi, Dar, relat
iv la 'Take Ionescu, a spus: a combate până în
pânzele albe pe Brătianu
în acest moment,

mâniei. E însă

este a slăbi

puţin acţiunea Ro-

s'a plâns mai cu seamă de

atit

udinea
noastră faţă de Rusia şi de amiciţia
ce se manifestă, pe

neaşteptate, faţă de Ucraina. «România
, nu poate spera că
va regula afacerile Rusiei. Pentruce
atunci dă muniţiuni
şi subsidii lui Petliura şi nimic lui
Denikin ? Petliura
nu este decât un bolşevie deghizat. Dacă
România, voeşte

să întreprindă,

o acţiune

cât să dea la amândoi».

beşte

şi de

integritatea

antibolşevică,

atunci nare

de

(Poklevski uită că Denikin vorrusă —

Basarabia ? —

jurnalele de azi dimineaţă anunţă că Petli
ura, i-a pricinuit o
înfrângere foarte mare). «Francezii
au abandonat orice
aux

journaux

est que la conversation

a dure 5 minutes,

Kiriaceseo, qui &tait sâr de reste
r aux Finances,

en deux mots: aucun membre
par le parti libâral,
—

moi;
a tenu

Aux

Vair

courses

apaise

ă eauser

quelques

en
plus

ce

qui

de ancien

O.

a 6t6 liquid

cabinet, ni designe

mots

aimableg

nous

entre

regarde.

Clarke

Mais

Poklevski

longuement,

Râsistance,

at

gouv

ernement
ă venir; lieux communs. Mais ă prop
os de Take Ionescu, il a
dit: combattre ă outrance Bratiano
en ce moment, c'est un
peu affaiblir Paction de la, Roumanie
, Mais il s'est plaint
surtout de notre attitude en Russie
et de l'amiti6 qv'on
tâmoigne subitement ă PUkraine. «La
Roumanie ne peut
esperer râgler les affaires de la Russi
e, Ponrquoi donner des
munitions et des subsides â Petliour
a et rien ă: Denikin?
Petlioura n'est qw'un bolehâvik dâgui
s€. Si on veut faire
action antibolchâvigue, on n'a qu'ă donn
er aux deux». (Pokievsk
—

i onblie que Denikin parle aussi
de Lintâgralită russe
Bessarabie? — et les journaux de ce
matin annoncent que

Petlioura lui a inflig6 une dfaite de
premiere grandeur).—
«Lies Francais ont abandonn; toute actio
n en Russie; elle
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acţiune în Rusia; această acțiune rămâne
încredinţată
Englezilor, eari lucrează de altte] foarte inteli
gent».

— Niciodată Dem.

Grecianu n'a fost mai politicos

în salutul său decât eri, la curse : acum în: urmă,
se prefăcea că nu mă vede.

-— Gerliesy : familia Tisza, Weckerle,

Bethlen

şi

majoritatea aristocrației lucrează în vederea, unei
uniuni
personale cu România. De două ori s'a încere
aţ, a se afla
ceva dela Diamandy ; Weckerle, mai cu seamă
, l-a găsit
foarte dispus pentru un acord economic şi foarte
rezer-

vat asupra, chestiunei poliţice, Ungaria, pentru
a. salva

industria sa, care scotea din Transilvania,
materia, primă, caută o uniune vamală.

26 Septembre. — Nu m'am mişcat dela Buzău,
pen-

tru că nimic n'a mişcat
la Bucureşti.
Combinaţiunea
Manolescu, sigură Luni, nu sa sfârşit
încă azi dimineaţă. Bardescu a vorbit cu Goldiş : se pare
că niciun
Ardelean nu primeşte portofoliuri întrun
provizorat. Aceşti domni încep să nu mai aibă încredere în
Brătianu,

care ar fi făcut tot ce-i stă în putinţă pentru ca
Maniu
reste

exelusivement

confite

leurs trâs intelligemment»,
—

Jamais

D.

Greceanu

aux

Anglais

n'a 6tâ

plus

qui
poli

agissent

q'ail-

dans

qu'hier aux courses: tout r6cemment îl affectait son salut
de ne pas

me

voir,

— Gerlicsy: la famille 'Tisza, Weckerl, Bethl
en et la
majorită de Laristocratie agissent en vue d'une
union personnelle avec la Roumanie. On a tâtă deux fois Diama
ndy;

Weckerl6

surtout

Pa trouvă

trâs

chaud

pour

un accord

6co0-

nomique et trăs râserve sur la question politique. La
Hongrie,

pour sauver son industrie qui
tirait
matigre premiăre, recherche une union

de Transylvanie
douaniăre,

la

26 septembre. — Pas bougă de Buzeu, parce que rien
n'a
boug6 ă Bucarest, La combinaison
Manolescu,
certitude
lundi, m'avait pas encore abouti ce matin. Bardesco
a caus6
avec Goldiş — i] semble qu'aucun n'accepte des portef
euilles
dans un provisorat. Ces messieurs commencent ă se
mâfier
de Bratiano qui aurait fait le possible pour que Maniu
ne

puisse

râussir.

Les

choses

sont

telles

que

je

Vai

toujours

opt
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să nu reuşească, Lucrurile sunt astfel cum
mi le-am închipuit şi spus totdeauna: Brătianu nu
va lăsa puterea

din mână, decât dacă poate să desemneze el
pe miniştrii.
Deocamdată, alegerile trebuiau să înceap
în zece
ă zile şi
nimeni nu ştie dacă ele sunț amânate sau
nu.

— Sir George Clarke n'a plecat încă! Şi Dumi
necă,

anunţase

cu siguranţă plecarea pentru a doua
zi.

— Regina a plecat eri în Italia cu Prinţesa,
Elisabâta. Prinţesa Marioara, plecase Lunea trecu
tă cu d-na
Procopiu. Prinţul Nicolae a plecat de asem
enea cu Arion
în Englitera. Toată familia regală sa.
împrăştiat din

nou,

— Consiliul suprem se disolvă, sau e pe
cale de a se
disolva. Rolul său trece, așa, zicând,
asupra Societăţii
Naţiunilor, care începe a fi tratată, de...
un vis frumos.
«Le 'Temps» enumără şeapte, opt
probleme arză-

toare. pe care Consiliul le lasă în
discuţiune şi care privesc

tot universul :' pacea bulgară, pacea
ungară, problema Adriaticei. foarte complicată
prin luarea în posesiune
a oraşului Fiume

de către trupele lui d'Annun-

penis et dit: Bratiano ne lâche
ra provisoirement prise que
sil peut designer les ministres.
— En attendant, les €lections
devraient commencer dans dix
jours et on ne sait, encore si
elles sont

— En

remises ou non,
attendant Sir George

dimanche, i] avait annoncâ

Clarke

n'est pas parti

! Et

ş coup sîr son dâparţ pour le

lendemain,
— La Reine est partie hier pour
Y'Italie avec Ja Princesse
Elisabeth, Marioara avait quitt
e avec M-me Procopiu
le
lundi prâcâdent; le Prince Nicolas,
comme elle,
est aussi
parti avec Arion pour PAnglete
rre. 'Poute la famille royale
est de nouveau disperse.
— Le Conseil suprâme se dissout
ou tout au moins en

prend le chemin. Soi-disant
son râle passe â la Sociât&
des
Nations qu'on commenceă trait
er de «beau reve». «Le Temps»
&număre sept-huiţ
problemes
ardents que
le Conseil suprâme

laisse en plan et qui concernent
touţ

Punivers. Long
feu: Paix bulgare,
paix
hongroise,
probleme
Adriatique
diablement compliqut par
la prise en possession de
Fiume
par les troupes de d'Aununz
io, le conflit germano-polo
nais
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zio, conflictul germano-polonez (Silezia de
sus, Prusia
orientală ete.), statutul ţărilor baltice, chest
iunea rusă,
chestiunea turcă, soiidaritatea financiară între
aliaţi, ete.

Zi Septembre, — Sosesc dela Buzău. Guvernul nu
e

încă format, însă se va forma pe la 5 ore. Ziua
de.Joi,
25 Septembre, va rămâne ca, cea mai reuşită
din «zilele

păcăliţilor». Manolescu prezentase -o listă, pe care
Regele
a aprobat-o;

decretele se înțoemiseră;

unii din viitorii

miniştri aşteptau în fra; rectorul Atanasiu
primea fe-

licitări la o agapă universitară într'un restau
rant; apoi,
deodată, pe la orele 4, totul a, tosţ contramandat.
De două
zile, Dissescu se plimbă în. automobilul
dela Interne. Şi

Pangrati şi Petru Misir şi. Dissescu, erau, prin canalu
l
«României», exeluş
în i:
mod.-solemn din, partidul eonservator., . .
EIN
a
ea
Regele a văzut la orele 11, erpei,
Take Ionescu, apoi,

pe. Maniu. Se zice că Take a;ameninţat cu
revoluţia. A?

tăgăduit însă într'un intervisw- dat azi dimineaţă.
Cât

„despre. Maniu, se afirmă că Brătianu t-ar
fi arătat câteva piese şi contra lui Take şi contra lui Avere
scu, cari
au făcut pe Maniu să renunţe la orice nouă
încercâre de

(Haute Silâsie, Prusse Orientale, etc.), 'statu
t des pays balla question russe,
la question turque, la solidaritâ
finaneiăre entre alli&s, ete,
Aa

tiques,
21

septembre.

vernement,

—

Jarrive

de Buzeu.

Pas

encore

de

gou-

mais on en aura un vers 5 k. La journâe
de jeudi

25 sept: restera comme la plus r6ussie des
«journâe des dupes».
Manolescu avait prâsent6 sa liste que
le Roi avait approuv6e, les dâcrets avaient 6t6 faits; quelq
ues-uns des futurs ministres attendaient en habit; le recteu
r Atanasiu -recevait
des fâlicitations ă une agape universita
ire dans un restau-

rant; -puis subitement ă 4 h. tout est contr
emandâ. Depuis
2 jours Dissescu roulait dans Pauto de VInic
rieur! E4 Pangrati et Pierre Missir et Disseseu 6taient
par voie de la
«Romanimiea>

exclus

solennellement

du

parti 'conservateur...

— Le Roi a vuă
[1 h. Take Ionescu, hiet, puis Maniu.
On dit que Take a menacâ de la râvolution. Il Pa
ni6 dans

une

interview

donnâe

ce

que. Bratiano lui aurait
e: contre Averescu, qui

matin,

Quant

ă Manin

montr6 des picces
ont fait renoncer

on

affirme

et contre Take
Maniu ă toute
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conciliare. (v. 11 Oct.). Combinați
a Manolescu a, fost caducă din chiar minutul când
Transilvănenii au refuzat.
portofolii; niciunul nu-şi bătea
capul să-şi arate ştiinţa.
administ

rativă numai pentru două luni.
Bietul Corneliu.
a fost grotese Şi i s'a dat să înţeleag
ă |...
Insăreinat eri să formeze un mini
ster, Văitoianu a.
depus jurământul azi, la orel
e 5, împreună cu şase sau
şapte generali, pe cari i-a luaţ
cu dânsul, la cari se a-adogă Em. Miclescu, desemnat,
evident, de Angelescu.
Popovici,
Răşean,
Popescu-Sanitaru,
Lupescu
(la.
Culte !!), Mihail sunţ titularii
portofoliilor principale.
Foştii miniştri basarabeni şi
ardeleni păstrează funcţiu-nile lor fără portofolii.
Având în vedere origina lui Văit
oianu şi acea a lui
Lupescu, se spun

e în glumă că nu mai e nevo
ie de a se.
proteja minoritățile,

Takiştii spuimează; cuvintele
ce le ies din gură au:
îndreptăţit legendele răspândite
de liberali că ei ame
ninţă să facă revo

luţie şi că generalul Averes
cu este în .
capul unui complot, De aci
necesitatea de a se răspunde:
printr'u

n minister de generali. Institut
orii lui Averescu
aN
nouvelle

tentative

cembinaison

de coneiliation,

Manolescu

(V.

a, &t6 caduque

aussi

41 oct.). —

dâs instant

La:

ou les:
Transylvaing ont refus6
des portefeuilles; nul ne
se souciait
de montrer son savoir —
faire administratif pour
deux mois.
Le pauvre

Corneille a 6t6 grotesque et
on le lui fait sentir.
"— Charg6: de constituer
un ministâre hier, Vaitoi
anu a
fait prâter sermenţ aujour
d'hui â 5 h. aux Six ou
sept gân6-râux qu'il a pris avea lui,
plus Emra. Mielesco, dâsi
gn6 6vi..
demment par Angheleseo,
Popovici, Raşean, Popesc
u, Impescu (aux oultes?!),
Mihail sont les titulaires
des prineipaux portefeuilles, Les
anciens ministres bessar
abiens
transylvains gardent leur
et .
s fonctions sans partefeu
ille. Vu
Vorigine de Vaitoianu

qu'il

n'est

plus

et
nâcessaire

de
de

Lupescu, on dit plaisa
mment
proteger les minoritâs,

— Les Takistes 6cument;
leurs 6carts
de parole ont
motiv6 les l&gendes r&pand
ues par les libâraux qu'i
ls menacent de faire la râvoluti
on eţ que le gân6ral Aver
escu. est
ă la tâte d'un complot, D'oi
la nâcessită de repondre
par un.
ministâre de gân6raux,
Leg instituteurs d'Aver
eseu 6tant
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fiind din mişcare, li se dă ca
şef pe generalul Lupescu.
„Nu cred nici o vorbă din toat
e acestea. De altfel, Filipescu în «Epoca», care a deve
nit foarte violentă, scrie
un articol foarte tare; însă după
două ore ia trenul pentru Paris : plimbare şi teatru !

|
— Un redactor dela «Figaro» mi-a
făcut o lungă
vizită. Intre alte amabilităţi, el mi-a
spus că acum se ştie
bime

în Franța
că nu
-<cari nu vă iubese» i-au
rești — că am
făcut cu
Prost.

eram
franco-fob şi persoane
adus la cunoştinţă — la BucuMackensen
un menaj
foarte
_

— Duminică, la; Club, lungă conversa
ţie cu Bois

sier;
lui nu-i place guvernul de generali
, care va face în streinătate un efect rău. (In fond îl
socot pe acest ministru

destul de takist). Se vorbeşte de plec
area Reginei. Confidenţial,
el îmi spune:

Italia».

„6

Octombre

«M.
|

S. este la Lausanne,

nu în

. — "Toată săptămâna la Buzău. M'am
ocupat puţin de alegeri. Vizită la Cisl
ău pentru a vedea
toţi
«pur

sângii»

cari

Sau

luaţ din “Ung

la cuțite, în privinţa aceasta, cu Domeniil aria. Războiu
e : fiecare vrea
să aibă crescătorie pe seama sa,
-du

mouvement,

on

leur

donne

comme

chef le genral Lude tout cela — P'ailleurg,
Filipeseo, dont P«Epoea» est trâs
violente, lance un artiele
furibond, mais îl prend, deux heur
es aprâs, le train pour
Paris: courses et thââtre.
:
— Un
pescu.

Je

ne

crois

pas

r6dacteur

visite,

Entre

autres

un

mot

du «Figaro»

amabilites,

m'a

il m'a

faiţ

ue

dit qu'en

longue

France

on
savait bien maintenanţ que
je n'6tais pas un franeo-phobe
et des personnes qui «ne vous
aiment, pas» lui avaient dejă
dit que javais fait avec Mack
ensen un mânage affreux.
—

Au

Cerele,

dimanche,

longue

On

du

conversation

avec Bois'sier, il v'aime pas le gouverne
ment de gânâraux qui fera A
lEtrangar un mauvais effet. (Au
fond, je erois ce ministre
pas
mal

bass;

takiste).

parle

confidentiellement

il me

depart

dit:

de

«S.

M.

la

Reineă

estâ

voix

Lausanne,

pas en Italie».11 a eu le bon goât de
ne pas ajouter autre chose,
6 octobre. — 'Toute la semaine â Buze
u, On s'est occupâ
un peu des
sang

qu'on

6lections. Visite â Cislău, pour
a pris en Hongrie. La gmerre

«ce sujet, avec les Domaines:

chacun

voir. tous
couieaux

les purtirâs, â

veut avolr son 6levage.
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Am fost eri la, Bucureşti pentru curse. Inregistrez.:

felul

de svonuri. Se zice că e vorba să se amâne

alege-

rile : guvernul ar fi intimidat de declarările de
abţinere

ale coaliţiei 'Take-Averescu-Flondor.
Ar fi de asemeni
scrâşniri printră Ardeleni : cauza ar fi eşecul
celei d'a:

doua combinaţiune Maniu, dela 26 Septembre.
. Faptul
e că Averescu a răspândit ştirea despre un
congres al

partidului său pentru zilele acestea la Bucur
eşti, ceeace:

a făcut ca «Izbânda» să însere că vor veni la “Bucu
reşti

peste 100.000 de ţărani. La.

ordinea zilei, mania

vorbi revoluţiune, dar... totdeauna este altcineva

de a.

care:

trebue să o facă!:
|
5 Octombre.—Am fost la Brăila şi Galaţi.
La Brăila,

pentru a încerca o pace ; la Galaţi, pentru
a încălzi puţin:

pe prietenii noştri.

Am

pronunţat aici un

discurs-pro-

gram. Pretutindeni, autorităţile deferente.
Brăila este:
acum un port complect fără viaţă, posom
orât şi tăcut:
nici un export. Galaţii, destul de populat;
mi se semnalează un mare vapor sub pavilion germa
n, — primul dela

războiu, — sosit pentru a încărca, petrol.

— Ete hier pour les courses ă Bucar
est,
On
toutes sortes de bruits. D'abord.
il est question

y recueille

d'ajourner
les €lections, dit-on: le gouvernement
aurait 6t6 intimid6 par
les dâclarations d'abstention de la coali
tion 'Take-Averescu-

Flondor.

Il y auraiţ

aussi

des

grincements

parmi

les 'Tran-sylvains: Vâchec de la seconde combinaiso
n Maniu, le 16 sept.
en serait la cause. Tonjours est-il qu'Av
erescu a lancă [a:

nouvelle d'un congres de son parti
pour ces jours-ci, ce qui
fait dire â P<«Izbanday qu'il y avait
100.000 paysans ă Bucarest!

La manie

toujours

un

du jour est de parler r&volution,

autre

qui

doit

la

mais

c'est

faire.

8 octobre. — Et6 â Braila etă Galatz,
ă Braila pour

tenter une paix, î Galatz pour mettr
e un peu de feu au ventre de
nos. amis, Prononcă ici un
speech-programme, Partout,
les
autor
itâs

vie, morne

dâfârentes.

Braila

et silencieux:

pas

Pl6 et on me signal un grand

— le premier
trole.

depuis

est un

port

complâtement

d'importation.

la guerre

sans:

Galatz assez peu-

bateau sous pavillon allemana
—

venu

pour

chercher

du

p6-
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Corteanu şi

Ca-

targi, cari vor pleca în sudul Basarabiei
, soseşte Stoian.

Averescu mi-l trimite ca să-mi propună de
a mă abţine

în alegeri, cum fac Take şi dânsul, ceeac
e va stabili un
contact pentru viitor; în schimb va conti
nua atitudinea
ncutră a presei sale. Altfel, ne va ataca.
Ca complectare,
mă întreabă dacă aşi voi să primesc a
sta de vorbă cu
o persoană autorizată din partea sa? — Răsp
uns : Nu e
nici un motiv ea să modifice linia mea de
conduită, dar
nu refuz nici o conversaţie,
11 Oectombre. — Abia, sosit în Bucureşti,
ca de obicei, pentru curse, şi ]. Mitilineu vine să-mi
raporteze
convorbirea; cu Argetoianu, care a aranj
at un dejun pentru a vorbi mai bine cu el. Pentru a carac
teriza felul de

politică care se face, dânsul «şi-a rezervat forma
l dreptul de a tăgădui absolut» că a avut această
conversaţie.
In substanţă : Averescu nu emulţumit de asoci
aţia sa cu

Take

«care n'are pe nimeni şi care nu-i aduce nimic». El
e

un om deordine şi nici nu se gândeşte la revol
uţiune. Ne
cere să ne abţinem în alegeri, şi în schimb,
jurnalele sale

nu ne vor ataca şi, afară de asta, ia angajamentul,
în nu-

— Hier. au soir, avec Corteanu et Catarg
i, qui se rendront dans le Sud de la Bessarabie, est arrivâ
aussi Stoian,

Il a vu Averescu

m'abstenir

qui €tablira un
nuera, Lattitude

ment

qui

me

Pa

dâpâch&

dans les 6lections, comme

il nous

pour

me

proposer

le font Take

de

et lui, ce

contact pour Pavenir; en &change
îl contineutre de sa presse.
Autant dire gu'autre-

attaquera!

—

Comme

complâment

il demande

si je voulais accepter de causer' avee une
personne autorisce
de sa part. Râponse: il n'y a aucune raison
pour modifier
ma ligne de conduite, mais que je ne refusa
is aucune conversation!

11 octobre. — A peine arrive

ă Bucarest,

comme

d'habi-

tude pour les courses, que Jean Mitilineu
vient me rapporter
sa conversation avec Argetoyanu, qui a
arrang6 un dâjeuner

pour mieux causer avec lui. Pour bien marqu
er

politique qw'on fait, il s'est formelleme
nt râserv6
nier absolument avoir eu cette conversati
on En

le genre de
le droit de
snbstance:

Averescu n'est pas content de son associatio
n avec Take «qui

n'a plus personne et qui ne lui apporte
rien». II est un homme d'ordre et ne songe mâme pas ă
la revolution, Il nous
demande de nous abstenir dans les €lecti
ons, et, en 6change,
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său,—«căci nu poate angaja pe Take» (în numel
e lui

numai) — să ne dea, o parte în guvernul său
apropiat (17). Nimic public, nici coaliţie, căci până
la pacea generală nu se poate vorbi despre o colaborare
cu

noi, — lasă a se înţelege din cauza Aliaților.
—

Mulţu-

mesc (?), însă nu pot primi nimic. Mitilineu, cel
dintâi,

a făcut observaţia

că această

clandestinitate

împiedică

orice înţelegere. Dacă ar fi fost vre-una posibi
lă !
— In timpul zilei, Take a avut o adunare generală

la clubul lor pentru a propune un nou progr
am şi un
nou titlu, acela de: «democraţi-unionişti». Propur
ierile,

nicidecum sprijinite de altfel de către corifei, M. Can-

tacuzino fiind de faţă, au fost

Pentru moment,
mântare.
Unii

trimise la o comisiune.

aceasta înseamnă probabil o înmorca Hiott,
Deşliu,
Greceanu
sunt

pe faţă contra. Insă, în cursul discursului său,
Take
a afirmăt că în cea din urmă fază a crizei,
el a declarat

Regelui că acceptă un guvern Maniu, compus exclu
siv

din Ardeleni pentru a prezida alegerile. Lucru
l acesta
ar putea fi adevărat şi ar explica eşirea lui
Brătianu :
ses journaux ne nous" attaqueront pas
et il prend Vengagement en son nom — «car il ne peut
engager Take» (en son
nom seunlement) de nous faire une part
dans le prochain gou-

vernemeni,
qu'ă

la paix

(! ?). — Rien
gânârale

on

de public, pas de coalition, car jusne

peut

avouer

une

collaborat

ion
avec nous, — ă cause des Alliâs, laisse-t-on
entendre, Je remereie (?), mais je ne puis rien accepter.
Mitilineu, tout le

premier avait fait observer que cette
clandestinit6 empâchait
foute entente. S'il y en avait une
de possible.
— Dans la journâe, Take avait eu une
runion gânârale
de lenr Club pour proposer un nouve
au programme eţ un
nouveau fitre, celui de «d&mocrates-uni
onistes». Ces propositions. nullement appuyses d'ailleurs
par les coryphâes, M.
Cantacuzene stanţ prâsent, ont 6t6
renvoyâes a une commis-

sion, C'est probablemenţ pour le quart
d'heure an enterrement. Certains comme Hiott, Desliu, Grece
anu sont ouvertement contre, Mais au cours de son
discours, Take a affirmâ
quz, dans la dernitre phase de la, crise,
îl avaiţ dâclar6 au
Roi qu'il acceptait un gouvernement Maniu
compos6 exelusivement de Transylvains pour prâsid
er aux 6lections. Ceci
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«D-ta, domnule Maniu, vrei să faci politică în
Regat 2
Uite-te cine sunt d-nii 'Take Ionescu Şi Averescu».
(w.
27 Sept.).
Mi

13 Octombre, — Puțin iritaţ, dar nu surprins,
aflând
că Vineri, la adunarea dela Club, Arion ar fi
răspândit
descurajarea, în urma sugestiilor de abţinere,
am convocat comitetul. Explicaţie verde. A fost unani
mitate
pentru acţiune, Mitescu cel dintâi. Am aflat că,
la Pala-

tul Justiţiei, avocaţii takişti împing din toate puterile
la

abţinere. Fi promit căderea guvernului, o
coaliţiune,
etc., tot felul de lucruri care nu sunt în puter
ea lor.
= Menţin punctul meu de vedere: consultarea,
ţării
asupra chestiunii rezistenţii, la care nici nu putem
con„simţi ; după cum iarăşi nu putem scăpa prin
tangentă

de contactul cu sufragiul universal, odată ce :a fost înscris în program.
a
— Chestiunea. Fiume; luând o întorsătură defini
tivă în favoarea Italiei, WAnnunzio. având chiar un
co-

mandant de corp de armată care se demite din servic
iul
activ pentru a lua comandamentul: forţelor vohint
arie,
'pourrait
“domnule

âtre vrai et expliquerait la sortie de Bratiano:
«D-ta,
Maniu, vrei să faci politică în Regat? Uite-te
-cine

sunt d-nii Take Ionescu şi Averescu.
DN
e
13 octobre. — Un peu irritâ, mais pas surpris,

a
ayant

appris que vendredi, ă la râunion du Club, Arion
avait de
nouveau jet€ la dâsespârance grâce â des sugges
tions d'abstention, Jai convoqu le 'Comită, Explication
tr&g verte, Il
Y a eu unanimite pour laction, Miteseo tout
le premier, J'ai
isaisi qu'au Palais les avocats ţakistes poussent de
toutes leurs
forces ă Pabstention, Ils promettent la chute
du gouverne“ment, une coalition ete., toutes choses qui ne
sont pas en leur
pouvoir, Je maintiens mon point de vue:
consultation du

pays

sur

les questions de la resistance,

ă -laquelle

nous

ne

pouvons faillir, de mâme que nous ne pouvons
6chapper par
la tangente au contact -avee le sufirage univers
el, :quand -on

la inserit dans son programme,

:

— La question de Fiume prenant une tournure
dâfinitive
en faveur de Italie, d'Annunzio ayant mâme
un commandant de corps darmăe qui se dâmet di service
actif pour

prendre

celui de forces

volontaires, îl est eclair que

devant
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este clar că, în faţa acestui semn
de neputinţă a Conferinţei, tonul scade sau va, scăd
ea faţă de noi,

Politica preconizată de Take este
cu atât mai odioasă. Un svon dela Consiliul de mini
ştri spune că Ser-

bia ar fi anunţat că ea ne-ar
expedia toate mărturile şi toate bagajele reţinute de
mai multe luni acolo. E
de sigur un avans. Am repetat,
în discursul meu, că ar

trebui să devenim prietenii Serbilor
şi Ungurilor. Lucru
curios: noul ministru a] Italiei, d-l
de Martin Franklin,
a

spus exact acelaş lucru lui Kiri
aceseu, pe care a ținut
să-l cunoască pentru a-i mulțum
i cu prilejul câtorva articol

e din «Le Progrăs».

14 Octombre. — «Viitorul» publ
ică actele încheiate
în Februarie 1918, — sub inspiraţ
iunea lui Boyle, trebuie
so Spunem, —

între Averescu

şi guvernul

lui Rakowski, la Odessa. E stupid ! Şi
când. Coandă mi-a remis aceste piese, nici nu le-am
luat în serios.
— «Epoca» dă o traducţie a mem
oriilor lui Ludendorff. Un pasaj întreg este cons
acrat planului Cartierului General de a detrona pe Rege
. Ludendorff spune
"că diplomaţia,
dând totdeauna asigurarea, că
detronarea
a

2

cette marque d'impuissanc
e de la Conference, le ton
baisse
ou baissera vis-â-vis de
nous. La politique preconis
ce par
Take est Wautanţ plus odie
use. Un 6cho du conseil des
ministres veut que la Serbie
ait annoncă qu'elle nous envo
yait
toutes les marehandises et
tous les bagages retenus par
elle
depuis plusieur

s mois, C'est €videmment une
avance, J'ai
râpât6 dans mon discours, que
nous devions devenir les
amis des Serbes et des Hongrois
. Chose curieuse: le nouveaw
ministre d'Italie. M, Martin
Franklin, a diţ exactement la
mâme
le

chose
remercier

â Kiriacescu qu'il avait tenu
â connaître pour
au sujet de certains antieles
du «Progr&s».

14 octobre. — Deux

documents, Le «Viitorul» publie les
actes conelus en fevr., 1918, — sous
Tinspiratian de Boyle. il
faut le dire. — entre Aver
escu et le gouvernement da
Rakowski ă Odessa. Cest stupide
et quana Coanda, m'a remis:
ces piăces.je ne les ai mâme pas
prises au s6rieux.—I'eEpoea»
donne une traduetion des mâmo
ires de Ludendort, Tout un.
passage est consacr6 aux plans
du Q. G. de dâtrânen le Roi.
Lmudendort diţ que la diplomat
ie ayanţ toujours donne Pas-
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Sar face de către Români,a neglijat să ceară
desarmarea, completă, a armatei. Faptul acesta aruncă o lumină

defavorabilă

Kostake

asupra

şi Virgil Arion îl

plebiscitului

pe

care Lupu

organizase în numele

Carp.

lui

20 Octombre. — Ne-am întors definiţiv dela Buzău,
Sâmbătă. Eri dim., Stoian, - însoţit de Conteanu, mi-a
cerut o întrevedere cu: Averescu -şi după curse generalul G. Văleanu a venit să-şi facă partida de bridge la
Club (de şi e din banda care boicotează Clubul), ca să
mă, roage să întâlnesc pe general astăzi la dânsul, str.
Scaune.
|
Am vorbit dela 12 ore la 1 şi jum. fiind de faţă şi
Văleanu. Averescu a, încereat să mă convingă că trebuie

să mă retrag din alegeri şi că, în cazul acesta, căderea

guvernului

e sigură. Aşa credea Take Ionescu

şi tot ef

a insistat ca
Stoian să-mi fie expediat la Buzău.
Dealtiel Take a spus lui Lascar Antoniu, care l-a văzut
eri, «că eu sunt arbitrul situaţiei». O momeală îndreptată vanităţii !
i
Câteva mărturisiri naive ale lui: Averescu :. «Un

surance que le dâtrânement se ferait par les Roumains,
il
a nâglig€ de demander le dâsarmement compiet de Parmâe.

Cela jette une lumitre dâfavorable sur le plâbiscite que Lupu

Kostaki
Carp,

et

Virgile

Arion

avaient

organis6

20 octobra. — Sommes rentrâs
samedi. Dăs le matin. hier, Stoian,

sur

le

nom

de

definitiveament de Buzeu,
flanqu6 de Corteanu. m'a

demandă une entrevue avec Averescu et, apres les courses, le
gen6ral G, Valeanu est venu faire son bridge au Club, lui

qui

est de la bande

qui

boycotte

le Club,

pour

me

prier

de

rencontrer Avereseo aujourd'hui ehez lui. Rue: Scaune. Nous

avons cause de 12ă 1 h. 30, avec Valeanu en tiers. Averescu
:
a essay6 de me persuader qu'il faillait que je me retire des
Slections
-et qu'alors la chute du gcuvernement 6tait cer-

taine, que c'€tait Favis formel de Take Ionescu, qui est celui

qui

a insistă pour que Stoian

me fât dâpâchă

î Buzeu.

Take a

d'ailleurs dit ă Lascar Antoniu qui Pa vu hier, que «j'âtais
Varbitre de la situation». Un hamecon tendu â la vanitâ!—
Quelques

aveux

naifs

d'Averescu:

«Une

raison

pour

la-
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motiv pentru care nu intru în
lupta electorală este că
nu pot risca partida fără
a ţi sigur de reuşită. Nu puteam
face pe faţă un bloc cu d-ta, pent
rucă eram deja rău notat ca prieten a] Nemţilor şi ar
fi însemnat atunci să
mă marche
şi z
mai mult ! O acţiune paralelă este
singura,

posibilă, fără nicio înţelegere publ
ică până la pace, din
cauza Antantei», ete..—Ce e mai
frumos e că generalul
voeşte să mă convingă

că 'Take Ionescu

este contra atacurilor presei sale faţă, de mine
şi că. în politica,
străină, el nu sia pronunţat «nicioda
tă» pentru supu-

mere, dar că recunoaşte că sunt
singurul care şi-a spus
părerea în mod, elar şi că trebue
să menţin punctul meu
«de

vedere, singurul prin care sar pute
a face lui Brătianu viața de nesuferit, dacă e
vorba ca el să iscălească
pacea,

«după

cum

este

convins»,

Asu

pra docu"mentului publicat de liberali (v. 14
Oct.), generalul des-

chide vorba şi spune că dânsul
a scris această declarație pentru Rege şi a remis-o unei
persoane sigure (d-na

D., bineînţeles), pentru a-i explica
atitudinea sa scoasă
în

evidență prin instrucţia contra
lui Lupu Kostake.
Luerul s'a petrecuţ în Sept. 1916
, când comanda ar-

«quelle je n'entre. pas dans la lutte
6lectorale cest que je ne
puis risquer la partie sans âtre
sâr de russiry, — «Je ne
pouvais ouvertement faire
un bloc avec vous parce que
j'€tais d6jă mal not comme ami. des
A]lemands et c'âtaiţ alors
me marguer

davantage!» — Une action
parallăle est seule
possible sans aucune entente
publique jusqu'ă la paix, â
«cause de P'Entente, ete,
Le plus beau est que le gânâr
al veut me persuader que
“Take Ionescu est contre les
attaques de sa presse 4 mon
“endroit

et que dans la politique 6trangăre
il ne s'est jamais
pour la soumission, mais qw'il reco
nnaît que je
:Suis le seul qui aiţ clairement
dit mon opinion et qu'il fallait que je maintienne mon point de
vue, le seul avec lequel
oi peut rendre ă Bratiano la vie
intenable si “est lui qui
'signe la paix «comme îl en est abso
lumenţ convaincu»,
Sur le document publi par les libâr
aux (v. 14 oct.), c'est
lui qui aborde le sujet, Il a 6crit
cette d&elaration pour
le Roi et Pa remise ă une personne
sire (M-me Dissescu €videmment), pour
prononc6

par linstruction

lui expliquer

contre Lupu

son

attitude

Kostaki.

mise

en

6vidence

C'stait en sept. 1916.
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I-am făcut observarea
că ar trebui să.

precizeze bine această dată, căci publicul crede că negocierea, cu L. Kostake datează din epoca retragerii. — El.

nu admite ca acea, «persoană sigură» să fi putut. preda.
documentul; crede că Regele, — însă poate el s'o spună?
— îl va fi arătat, pentru a desvinovăţi pe
Averescu,.

lui Brătianu, şi acesta

Par

fi

fotografiat.

Generalul.

era foarte îngrijat de a nu atribui Regelui vre-o:
rea 'intenţiune. — Pentru
a încerca
să mă
con-:
vingă
că
trebuie
să-mi
retrag
candidaţii,
Averescu îmi încredinţează — sub formă, de mare secret —-

că «Ardelenii vor să se întoarcă în contra guvernului

şi să dea asalt lui Ştefan Popp şi lui Goldiş, pentru a-i
face să se retragă»;

că speră. să reuşească

şi că,

în.

toate cazurile, Consiliul Naţional sar împărţi pe această

chestiune.

«Dacă

lucrul. sar întâmpla,

spune generalul,.

aş lua-o înainte ?» — “Ti răspund îndată că svonul s'a:

răspândit în oraş (aflasem că Goga şi Bonteseu au şi
început asaltul) şi generalul mi-a manifestat ciuda sa,
asupra indisereţiunilor lui Take
şi ale celor din jurul
său. — Ne-am despărţit în bună înțelegere, repetându-i

că a săvârşit o mare greșeală, părăsind lupta.
lorsqu'il commandait

Parmâe de Bucarest. Je lui fais remar-

quer qu'il lui fallait bien prâciser cette date, car le
publice:
croit que la nâgociation avec Lupu Kostaki date de Pepoque:
de la retraite. Il n'admet pas que la «personne sire» ait
pu

livrer le document; il aroit que cest le Roi — mais peut-iil
le dire? — le Roi qui Paura montrâ pour înnoncer Ave-

rescu, ă Bratianu, lequel Paura fait photographier, (Le
g€..
n6ral 6tait tres soucieuz de na pas attribuar au Roi une:

mauvzise intention !).
|
Pour tâcher de me convainere qu'il fallait retirer mes.
candidats, Averescu me confie, sur Pair d'un gros secret,.

que

les Transylvains

veulent

se tourner

contre le gouverne-

ment et qu'on va donner Vassaut ă Stefan Popp et ă Goidiş:
pour les amener ă se retirer, — qu'on espere râussir et que:
dans tous les cas le Conseil National se diviserait sur cette
question, Si le fait se produit, irais-je de Pavant? — Je lui. dis
aussitât que

son

dâpit

ce bruit courait la ville et le gen6ral m'a marqu6

des indiserâtions

Nous nous sommes
râpâtant qu'il avait
la. lutte,

sâparâs
commis

de Take

et de son entouraze,

en bonne, intelligenee, moi lui
une grosse faute en dâsertant:
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Catargi, care i-a întâ

lnit,: că el cunoaşte teza lui Vlaq, Gog
a şi Bontescu ; vor fi
turbuTări, iar dânşii nu pot
lua răspunderea, situaţie
i,
căci
le-e frică ca turburările
să se întindă şi în Ardea]
: acolo ţăranii nu. sunt
mulţumiţi, pentrucă nu
li se: dă
pământul aşa de repede,
iar deprecierea coroanei
îi sugrună. Pentru

a, nu da loe la turburări,
trebuie alegeri
absolut libere şi acest guv
ern nu le poate face.
„_— Am lămurit cu Ave
rescu chestiunea Maniu
(v.
11 Oet.); Câna, pentru prima
oară, Maniu sa ocupât de
formarea

unui Suvern,

mitetului
oară. —

Naţional,

dânsul -n'avea autorizarea, Qo-

deci o misiune

în cea din urmă

simțimânt,

însă

oficioasă;

zi-a crizei, —

subordonat,

consimţim

a doua

avea acest con-

ântului
tuturor
partidelor, - Brătianu: a
refuzat pe al său. Se
înţ
elege
atunci ciuda
Ardelenilor: Brătianu

însă cu condiţia ca Maniu

accepta pe Maniu,

să fie omu]

său:
21 Octombre, —— Matilineu
este convocaţ la Averescu
pentru astăzi. Averescu
speră să mă convertească
.
In, aceiaşi ordine de idei,
maiorul Milcoveanu, fost.
aghiotant al generalului, cer
ându-mi de urgență o întrePar Catargi, qui les
a vus, il connaft la
thâse de Goga:
Vlad et Bonteseo: i]
Y aura, des troubles
et eux ne veulent
prendre la responsabili
tă de la situation,
car ils ont peur de
les voir se Propager
en Ardâal: les paysan
s ne sont pas contents parce que on ne
leur donne pas la terr
e assez vite — et
1a dâprâciation de la
couronne les ttrangle.
Pour qu'il n'y ait
pas de trou

bles, il fauţ des 6lection
s absolument libres et
gouvernement ne peut
ce
les donner,
J'ai 6lucidă avee Averes
cu la Question Maniu
(v. U oct.),
Lorsqu'une premiere fois
Maniu s'est ocup de
la formation
d'un gouvernement, il
mavait pas Pautorisatio
n du Comite
National, done mission
officieuse; la seconde
fois — dernier
jour de
la crise, — il avai

t le consentement, mai
s subordonnă
â celui de tous les partis;
Bratiano a refus6 le sien
. On comprend alors le dâpit
des 'Transylvains: Bra
tiano acceptait
Maniu, mais â condition
que Maniu fut son hom
me.

— "Dans
ancien

aide

le mâme
de camp

ordre

d'idâes,

d'Averescu,

le major

m'ayant

Milcoveanu,

demanaâ

d'urgence
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vedere, îmi spune că Averescu, care îi arată multă
încredere, i-a confiat că e hotărât
de data asta la o
alianţă deschisă, cu angajamente precise, de
o parte şi
de alta, dacă consimt a retrage listele mele. Milco
veanu,
foarte grăbit, insistă asupra punctului că m'ar fi
chestiune de o. acţiune paralelă, ci de un bloc. — Răspu
nd

că punerea la punct încă nu s'a, făcut şi că unul

prietenii mei se va, duce să vază pe Averescu astăzi.
Atlu dela dânsul că două divizii au fost retrăse
Mransilvania, că în fiecare judeţ ar fi un batalion
picior de război şi că comandanții de corp de armată

primit, câte 20.000 lei drept cheltueli de reprezentare.

din
—
din
pe
au

23 Octombre, — Averescu nu se lasă. Mitili
neu dăscălit, dar nu convins, îndeplineşte numai o însărc
inare:
Averescu oferă ca, semn al unei alianţe sigure, după
pace, un articol cu elogii semnat de dânsul, artico
l ce
va apărea, în gazeta sa, în ziua când voi anunţa, retra-

gerea, candidaţilor mei:

<lumeaj va înţelege!..»

Răs-

punde de Take Ionescu, de oarece «dânsul duce
pe
Take pe umeri». In sfârşit, el primeşte ca, în. unele
localităţi, să prezentăm o listă comună, dar îşi rezerv
ă
“une entrevue,

me

dit qu'Averescu,

qui lui: temoigne

beaucoup

de confiance, lui a confiâ qu'il 6tait dâcid cette fois-ci
ă une

alliance ouverte, avec engagements precis de part
et d'autre
si je consenta
ă retirer
is mes listes. Milcoveanu, tres pressant,
insiste sur le point qu'il ne saurait âtre question
dW'action parallele, mais d'un bloc avec....Je r&ponds que la
mise au point

n'est pas venue encore et qwun de mes amis allait voir
Avereseu aujourd'hui, — J'apprends par lui que deux divisio
ns

ont 6t6 retir6es de Transylvanie, que dans chaque
dâpartement il y aurait un bataillon sur pied de guerre
ef que les
commandants de corps d'armâe onţ recu 20.000
lei sous -cou-.
leur de frais de representation,
.

23 octobre. — Averescu tient bon. Mitilinen chapitrâ, miais

nullement endoctrină, saequitte simplement d'une
commizssion. Averescu offre comme gage d'une alliance certaine,
pour

aprâs

la paix,

un

article d'6loges, sign€ par lui, ă paraître

dans le journal le jour oă Jannoncerai. la retraite
de mes
«candidats». Le monde comprendra 1... — <Il r&pond de
Take
Ionescu, car c'est lui qui porte Take sur ses &panles
». Enfin
il accepte que dans certains endroits nous prâsent
ions une
liste commune, mais îl se râserve un veto pour
certaines per-
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un veto pentru unele
persoane. Recunoaşte
că,
fără,
un eveniment serios, n'a
şi putea
sch
imb
a
ati
tud
ine
a,
însă 'Transilvănenii vor
aduce acest pretext. Am
răspuns politicos, cu surâsu
l pe buze, că voi vedea
ce e detăcut

după acest eveniment.
La 6 ore seara un nou
atac, însă
Averes

mai cuminte.
cu a chemat pe Stoian
şi l-a însărcinat
să-mi
transmită că e] înţelege
să. reziste la presiunea ant
idinastică
a câtorva

amici ŞI că e gata

pentru un guvern
în comun, dacă, Regele, înș
tiințat, mar judeca că e
pe-.
riculos pentru pacea, de iscă
lit; voi fi alături de Coroan
ă.
Sarant

ul lealismului său. Am
cerut ca propunerea, Să
se.
facă în scris. In spiritul
lui Averescu este ca s'o
arăt
.
Regelui.

O nouă notă a Antantei ;
pentru

ultimatum;

Jurnalele

guvernului

nu

Takişti
suflă

este un:

încă

nici o.
vorbă. Insă Radio-Lyon
e conciliant: nimie de sch
imbat la, frontiere, dar în cee
ace privește protecţia mino
rităţilor, nu e vorba de
a aduce atingere indepe
nd
en
ţe
i
României.«I se cere numa
i de a se supune statutelo
r:
Societăţei Naţiunilor — ca
şi ceilalţi».
PI
sonnes. Il reconnaît

pourrais pas
fournir

qua

changer

le prâtexzte

l&vres, que

! J'ai

je Verrais

sans

un

6vânementţ

d'attitude, mais
repondu

poliment,

ce qu'il yaă

sârieux,

les Transylvains

faire

sourirg

aprts

je

ne:

vont

sur

les.

cet 6vâ-

A 6 heures soir, nouvelle
attaque, mais plus sense,
Ave..
Tescu a appel6 Stoian et
la charg6 de me transmett
re qusil
entend râsister ă la pou
ssce
antidynastique

de quelques

amis:

ner ; je serai auprăs de la
Couronne gar

ii
e

encore mot. Mais le Rad
io de Lyon est condiliant
:; rien ă.a
changer dans les fronticr
es, mais en ce qui regard
e la pro-.
tection des minoritâs, il
n'esţ, pas question de port
er atteinte
ă Vindependanece de la Rou
manie. «On lui demande
simple ment de se soumettre aux
statuts de la Sociât des
Nations,.
— comme les autres>,

i

ant de son loyalisme,
Je me suis faiţ mettre
par 6erit la proposition.
Il est dans:
V'esprit d'Averescu que
je la montrerai au Roi.
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Octombre. — Altă notă, Lyon

a guvernului

român,

cu data

crucişat cu nota Consiliului Suprem
.

retragerea,

trupelor

române

din

401

telegrafiază că; o

de 16

Oet.,

Pentru

sa

în-

a, înlesni

Budapesta

,
guvernul
„român exprimă, dorinţa de a se
proceda la organizarea
unei

poliţii ungare şi ca, «să se facă toat
e sforțările pentru a favoriza, înlocuirea, guvern
ului d-lui Friederich
printr'un cabinet, care să reprezin
te toate partidele ungare şi care să ofere garanţii de
stabilitate». E o gată.
Aceasta înseamnă a recunoaşte
ca legitimă,
acţiunea
Consiliului Suprem în afacerile
interne ale țărilor. S'a

vorbit

chiar

În ce mod

azi de o notă

relativă

la alegerile

sar putea, eventual, contesta drep
tul

noastre.

?
— Bontescu a văzut pe B. Catargi.
El aduce, se
pare, somaţia ca miniştrii arde
leni să se retragă.
Un
memoriu a fost trimis Regelui, cerâ
nd puterea pentru

Transilvăneni, ea, fiind singuri în
stare de a face alegeri libere. (In fond, aceşti Ard
eleni sunt grăbiţi de a
lua puterea pentru a regula
chestiunea coroanelor, a
căror consolidare ca valută ar voi
s'o pună pe spinarea

noastră !).

|

a

25 octobre, — Autre note. Lyon
tâlegraphie qu'une note
du gouvernement roumain,
du 16 octobre, s'est crois6e
avec
la note du Consei] Suprâme.
Pour. faciliter le retrait Aes
troupes roumaines de Budapest,
le gouvernement roumain expri
me le dâsir qu'il soit procâde
â Porganisation dune police
hongroise et «que Pon s'eff
oree” de favoriser le remplace
ment du gouvernemenţ Frie
derich par un cabinet repre
sentant tous

les partis hongrois e offrant des
garan

ties de stabilite». — C*est une gaffe. C'est
reconnafître l&gitime Paction
du Conseil Supr&me dans les
affaires intârieures des pays.
On

a dâjă parl6

aujourd'hui

d'une note relative. â nos

tions ; de quel fronţ pourrait
-on
le droit ?
“

6ventuellement

en

6lec-

contester

— Bontescua vu B. Catargi. I] appor
te,

paratt-il, la sommation aux ministres transylv
ains de se retirex, Un mâmoire
a 6t€ envoy6 au Roi demandan
t le pouvoir pour les 'Transylvains comme seuls en âtaţ
de donner des 6lections libres
,
(Au

fond, ces Messieurs

pour râgler la question

sont pressâs

des

couronnes

de prendre
dont

faire endosser la consolidation
de la valuta

le pouvoir

on voudrait

?),

nous
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In orâş se spune că guvern
ul se retrage şi că cei
doi Ardeleni şi-au daţ demisiile
.
27 Octombre. — Corabia
ardeleană a luat foc, Eri,
B. Catargi a venit să-mi spu
nă că a citit memoriul re|
dactat de Goga ; sobru şi
declarând că Transilvănenii
nu ar putea să ia răspun
derea
turburărilor ;
că
alegeri constituante cu abţinere
a unor partide nu sunt
de dorit şi că dânşii au de
gând
să-şi retragă
pe
miniştrii, dar că, în toate
cazurile, vor merge la ale-

geri. Fi nucer decât guvern de
4săptămâni pentrua _regula chestiunea, electorală. Dou
ă obiecţiuni, la cari a
răspuns Bontescu:
1) Dacă sunţ acuzaţi că, la
putere,
fel de paravan pentru Take,
ei nu pot împie-

sunt un

dica pe răuvoitori

aceasta,

se vor

să clevetească

abţine

liberalii,

; 2)

Dacă,

opoziţia

de data

lor n'ar

avea,
nici un temei, căci atunei ei
n'ar putea, obiecta, că au
a face cu un guvern de partid.
Am răspuns imediat lui
Catargi că nu credeam: în expl
ozia unei bombe şi, de
fapt, se anunță astăscară că
toată punerea în scenă
a dat greş şi
că, după

ce s'au obținut concesiuni de
or-

En ville on diţ que le gouver
nement se retire et que les
deux Ardeleni ont d6jă remis
leur d&mission.
2i octobre.

— Le brâlot trnsylvaini a
fait long feu. Hier
B. Catargi est venu me dire qu'il
avait lu le mâmoire râdige
par
Goga:

sobre

eţ

port

ant que les Transylvains
na pourraient prendre la responsabilite
de troubles; que les 6lections
constituantes avec Yabstention
de ceriains partis ne sont
pas ă dâsirer et qn'ils reti
reraient leurş ministres. mais
que,
dans tous les cas, ils iraient
aux €lections, Ils ne demanden
ţ
qwun gouvernemenţ
6lectorale.

Deux

de 4 semaines pour” regler
la question
objeetions auxquelles Bont
escu a r&pondu :

1) Si on les accuse d'âtre, au
pouvoir, des paravents pour
Take, ils ne peuvent empâcher
les malveillants de elabauder; 2) Si cette fois-ci c'âtaient
les lib6raux qui, sabstenaient, leur
raient
parti,

Jai
plosion

pas

opposition n'aurait
objecter qu'ils ont

de suite diţâă
d'une

bombe

Catargi
et de fait

aucune
affaire

base,
â un

car eux ne pourgouvernement de

que je ne croyais
on annonce

la mise ep scâne a rate et quw'a
pr&s

pas

ce soir que

ă lextoute

avoir obtenu des conces-
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din economic, aceşti domni au plecat.
— Comunicatul
din «Viitorul» este precis. El anunţă
de asemenea” un
viitor comunicat a] Consiliului

Naţional.

_

— Imediat, Averescu îmi trimite din
nou pe Stoian, de data, aceasta cu preciziuni : prog
ram comun; împărţ
irea

ministerului

pe jumătate;

pe

o treime

(replic

îndată

nu

nu mai puţin)
— Take
;, afacerile streine,

iar dânsul preşedinţia, fără, portofoliu
, ete. — Răspunsul
“meu : cer a fi pus la curent în chestiun
ea proprietăţei ;
agenţii săi răspândese ţăranilor prog
ramul exproprierii
totale şi chiar el însuşi a spus la cong
resul său, după
«Izbânda», căi tot pământul trebu
ie dat ţăranilor.
— «Viitorul» a publicat o declaraţie
scrisă de Stere:
«In vara 1918, la, Iaşi, Gr. Filipescu
a, fost de două ori
la dânsul pentru a-i propune o colabora
re cu Liga pomWorului, iar toamna Argetoianu a, fost
de două ori la,
<Lumina» pentru a propune aceeaşi
colaborare». Pentru nişte imaculaţi şi turioşi antantişti.
e o ciudată poziţie. «I/Imd&pendance» Publică textul
în franţuzeşte.
Bietul Averescu, care se: credea copilul
răstățat
a]
Antantei. va sfârşi, după acest de-al doile
a document,
prin a eşi ca cel mai germanofil dintre
toţi !
sions

d'ordre

6conomiqgue,

ces

Messieurs

sont

repartis,

Le

aussi

un

communiqu6 du «Viitorul» est prâcis
; îl annonece
“commiuuniqu€ ă venir du Conseil
Naţional.

— Du coup, Averesen m'envoie de nouve
au

Stoian, cette

“fois-ei avec des prâcisions : programme
commun, partage du
„ministere par tiers, — je dis de suite
non : moiti6, pas moins,
— Take affaires 6trangăres ; lui prâsi
dence sans portefeuille,

ete, —

Ma

r&ponse

: Je demande

ă &tre renseign

sur

la
“question de la propriât6 ; ses agents
colportent aux paysans
le programme de Pexpropriation totale
et lui-mâme a dit

â son congres, selon «Izbânda», que toute
la terre devait aller
aux paysans,
— Le «Viitorul» a publi une dâclaratio
n €erițe

-<Ein 1918, V6t6, ă Iassy,
lui

pour

lui proposer

lui» et Pautomne

Grig. Filipescu

une

collaboration

Argetoyanu

par

Stere:

a 6t6 deux fois chez
ă la «Liga

Poporu-

a 6t& deux fois ă la <Luminay

“pour proposer la mâme collaboration»,
Pour des purs, pour
des ententistas enragâs, c'est une singul
itre posture, IL Independance» publie le texte en francais.
Le pauvre Averescu,
qui se croyait le Benjamin de PEmtente,
apres ce second fimira par sortir le plus germanophile
de tous !
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28. Oetombre. — Niei «Epoca»,
nici Argetoianu
nu
dau -o explicaţie satisfăcătoare asu
pra declaraţiei Stere.
In ochii alegătorilor dela, țară,
documentele publicate
sunt nule. şi
neavenite,

însă pentru diplomaţi,

Averescu.
e în declin.—Generalul Ferigo a spus
cel dintâi că, fiind
militar, de aci înainte va trebui
să evite pe generalul

Averescu,
— Generalul
Coandă a plecat eri ca
prim delegat al României la Paris, Ade
vărul e că nare decât să,

iscălească,
— Vizita baronului Ioseika, vec
hiu president
a]
Camerii Magnaţilor, de origină
română (din Caransebeş)

, devenit cetăţean român. E
lealist, ferm partizan
al Unirei, dâr dorind, cu drept
cuvânt, ca o parte a populaţiei transilvănene să nu fie
sacrificată şi în afară

de lege. Nu-i plac oamenii dela
putere, la Sibiu. M'a
consultat dacă Regele l-ar primi,
dar la sfârşitul con'vorbirei noastre, mai Puțin gră
bit de a-l vedea, a amânati această vizită pe altă dată.
Asupra căderii Imperiului :
«Suntem de secole dinastiei, însă
am fost adâne
desgustaţi, când am văzut pe
tânărul monareh (Impă-

une

yeux

28 octobra. — Ni P«Epoea»,
ni Argetoyanu
explication satisfaisante de
la declarațion

des 6lecteurs

ruraux,

les documents

publi

ne donnent
Stere, Aux

âs sont nuls
et non avenus ; mais poun
les diplomates, Averescu decli
ne,
Le gântral Ferigo a la prem
ier dit que comme militaire
il
devait dorânavant &viter le
gântral,..

— Le general Coandă est parti hier
comme premier dâl&gu€ de la Roumanie â Paris. C'est
que vraisemblablamenţ on

n'a. qu'ă

signer,

— Visite du baron J oszika, anci
en president de Ja Chambre des Seieneurs, d'origine
roum

aine (de Caransebeş), devenu citoyen roumain.
Il est loyaliste, ferme partisan
de
PUnion, mais dâsiranţ ă juste
raison qu'une partie de la
population transylvaine ne
se sentit pas sacrifia et hors
la loi. I] v'aime pas les gens au
pouvoiră Sibiu. Il m'a consulte si le Roi le recevrait, mais
ă la fin de notre conversation,
moins
pressâ
de
le voir,
ila differă cette visite
ă
son
prochain
râtour
4
Bucarest, — Sur
la
chute
de Empire:
«Nous
sommes
depuis des siăcles
des
dynastiques, mais j'ai en un
profond degoât guand Jai
vu
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zatul Karl) că se pune în siguranţă, după
ce a spus
soldaţilor
săi — milioane
de
oameni — «ŞI acum,
întoarceţi-vă acasă!>, fără, a) pregăti nimic
pentru etapele lor. Când aceşti nenorociţi, după24
ore, lipsiţi de
toate, s'au simţit la ei ca într'o ţară inamică, au
devenit
cu toţii bolşevici. Am văzut aceasta şi nu o
voi uita»!
Ne-am despărţit după ce am schimbat câteva
: vederi
asupra chestiunii sociale.
— Am fost la Comitetul electoral. Neant, ca
lueru!
'Obiceiurile trecutului, rotaţie, alternanţa partid
elor la
putere suprimând orice ze] electoral. Dacă vreunul
din
noi va fi ales, va avea de sigur noroc.
29 Octombre. — D-ru] Slătineanu, întors
dela Paris.
Situaţia noastră e detestabilă. Brătianu desco
nsiderat
de toţi. Englezii mai cu seamă cari, pentru comerţul lor,
se 'ciocnese pretutindeni de. liberali, sau făcut
purtătorii insinuărilor
contra noastră. Dunărea e “perdută,
căci, pentru a ne umili, sa hotărât să. fie îndepă
rtați.
riveranii din administrarea ei: serviciul acesta
l-ar
face Franţa, Englitera, America. — Iliescu ducea
cam“panie contra lui Clemenceau întrun Jurnal; un inspec
le jeune monarque (/Empereur Karl) se
mettre en sârete
apres avoir
dită
ses
soldats: — des
millions
d'hommes ! — «et maintenant rentrez chez vous»
sans rien pr6„parer pour leurs 6tapes. Quand ces malhereux,
âprăs 24 h.
"denu6s de tout, se sont sentis chez eux comme
en pays enmemi, ils sont devenus des bolehâviks. J'ai
vu ala et je ne

Voublierai pas!»
-de vues

—

sur

J'ai

Nous

nous sommeş

la question

6i&

au

s6pares aprăs

sociale,

comit

6lectoral.

Neant,

comme

6change
travail!

Les habitudes du pass6, la rotation, Valter
nance des partis
au pouvoir supprimant tout zâle Slectoral.
Si run de nous

«est 6lu, il aura râellement de la chance
29

octobre.

tuation

—

Dr.

est dâtestable.

Slătineanu,

Bratianu

|!

retour

tombs

de Paris.

dans

une

Notre

si-

mâsestime

generale. Les Anglais surtout, qui; pour
leur commerce se
heurtent partout aux libraux, se sont faits
les porte-parole

de toutes las articulations contre nous. Le Danub
e

“car, pour

nous vexer,

son administration;
merique.

Iliescu

îl est dâcidâ

ce seraient la France,

faisaiţ

campagne

est perdu

d'Ecarter les riverains
contre

PAngleterre,
Clemenceau

de

PAdans
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tor de poliţiea venit să-i spună că va fi
expulzat : «Voiu
pune uniforma, şi cravata mea, de coma
ndor al Legiunei
de Onoare şi voiu

vedea atunci cine. va cuteza să mă
atingă» ! A doua zi vizita lui Mandel
(Rothschild peadevăratul său nume), cel mai Puternic
secretar al lui.

Clemenceau,

care

i-ar fi spus : se cunoaşte

depozitu

l
său de 30 milioane la băncile Parisului;
se ştie numerile

chitanţelor şi, dacă în opt zile nu pără
seşte Parisul, totul va fi dat publicităţii. Iliescu n'a
mai aşeptat să i se:
spună a doua oară.

30 Octombre. — Comunicatul din Sibiu,
despre care.
a tost chestiune la 27 Oet., a apărut într
adevăr, însă.

aşa cum puteau să-l dea nişte oame
ni cari de fapt au
conspirat cu Takiştii. «Din primul mome
nt sa putut înţelege totuşi că, dacă. o astfel de vers
iune
(amâna-

rea alegerilor) putea fi posibilă pentru terit
oriul vechiu-.

lui Regat, ea n'ar putea fi. în nici un
chip, în ceeace:
ne priveşte pe noi, de oarece nu exist
ă niciun motiv care

să Justifice o amânare».
«Monitorul Oficial» publică o scrisoare a
Regelui că-.
tre generalul Văitoianu, exprimându-i voin
ţa Sa ca, pro-:
misiunea, de libertaţea, alegerilor să nu rămâ
nă, o literă
un

jourmal

; un

inspecteur

sera expuls€ : «je
commandant de la
me toucher>. — Le
puissant secrâtaire
connaît son depât

de

police est venu

lui dire

qu'il

mettrai mon uniforme et: ma cravate
de
Lâgion d'Honneur et je verrai qui osera.
lendemain visite de M. Mandel,
le toutde Clemenceau, qui lui aurait dit: On
de 30 millions dans les banques de Paris
,

on a les numâros de ses quittances
et si, dans les huit jours,
il ne quitte pas Paris, le tout sera
livre ă la publicite. —

Iliescu ne se Vest pas fait dire deux fois.
'30 octobre.

tion

— Le communiqu6 de Sibiu, dont îl a 6t$
ques-.

le 27 oct. a efifectivement

paru,

mais

tel que

pouva

ient
le donner des gens qui de fait ont consp
irâ avea les Takistes.

«Des le premier moment on a pu comp
rendre toutefois, que
si une pareille version (ajournere
nt des 6lections) pouvait

âtre possible poun le territoire de lanci
en royaume, elle nesaurait l'âtre en aucune fagon en ce
qui nous concerne par
la simpl

e raison qu'il
ajournement».

n'existe

aucun

motif

pour

motiver

un

— L'Offieiel publie une lettre du Roi an
gântral Văitoianu, lui exprimant sa volontă que la
promesse de libertâ des
6lections ne reste pas un vain
mot,
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moartă. — "Textul comunicatului de care vorbese
mai
sus a fost întârziat de guvern timp .de 24 ore.
Comuni-

catul înfierează guvernul.

Astfel, - scrisoarea,

pare

Regelui

scrisă ca, să contrabalansese. efectul,
— «Viitorul» a publicat în mod cavalerese singur
ul
comunicat pe care l-am transcris la început şi a
trecut
sub tăcere pe acela a cărui însemnătate politică e
cu totul alta. Pentru mine, acest amestec a] Ardealului
este
plin de ameninţări pentru viitor şi acela care va
putea
disolva Consiliul Naţional va fi un mare om,

31 Oetombre. — Socialiştii s'au prezentat lui
Văito-

ianu, cerându-i amânarea, pentru două luni a alege
rilor,
ridicarea stării de asediu, demobilizarea imedi
ată, a rezervelor, amnistia, iar ca, sancţiune — se pare, —
greva
generală. Ei declară că-şi retrag candidaturile
ŞI consideră ca «ilegale alegerile şi Camerele, fiind hotărâți
a
recurge la toate mijloacele pentru a recuceri
libertăţile
dorite». Se înțelege dela sine că guvernul nu
poate

primi un asemenea, ultimatum.
—

Guvernul

a răspuns

comunicatului

lui

Maniu

— Le texte du communiqu6 dont je parle ci-dess
us a ât6
retarde par le gouvernemenţ, pendant, 24 heures.
Ce communiqus tire ă boulet rouge sur la gouvernement
, En sorte que
la lattre du Roi semble âerite pour en contre
balancer Pettet.
Le «Viitorul» avait publi€ bravement
le seul communiqu6 que je transcris en commemngant ef pass6
sous silence
celui dont la port&z politigue est toute
autre, — Pour moi,

cette immixtion

de PArdâal esti grosse de menaces

venir et celui qui pourra
sera un grand homme.

31 octobre. —
ianu

dissoudra

Les socialistes

lui. demandant

la remise

le

pour Pu-

Conseil

National

se sont presents

â Vaito-

â deux

mois

des 6lections,

levâe de Lâtat de sitge, la dâmobilisation immâdiate
serves,

Lamnistie,

—

comme.

sanction,

paraât-il,

la

des r6la

gr&ve

gânrale, Ils dâclarent retirer leurs candidatures
et «consid6rer comme illezales les 6lectionsy et; se disenr
dâeidâs de

«recourir

ă tous

los

moyens

pour

reconqusrir

les

libertâs

ravies». Il va. de soi que le gouverneament, ne
pent aceepter

un

pareil ultimatum,
— Le gouvernement

a

fait

riposter

au

communiqu€

de
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prin Inculeţ şi Nistor. In numele

— 1919
Bucovinei

şi Basarabiei, cele două comunicate protestează
în contra oricărei
amânări a alegerilor şi se separă
de Ardeal, regretând
atitudinea Consiliului din Sibiu. iPut
em de pe acum să
ne dăm seama, de atitudinea, pe care
grupările din noile
teritorii o vor avea în Parlament,
4 Noembre.
Alegerile au început Luni; trei zile
de

scrutin. Linişte absolută, aproape
indiferenţă. Unii, din
burg

hezie,

vin

la

vot de frica, amenzii şi nu cunost
măcar listele de candidaţi. Cât priv
eşte modul de votare,
igno

ranță absolută. Evreii, de pildă, mau.
nevoie să i:
se explice mecanismul: ei sunt perf
ect. iniţiaţi. Nu se
ştie nimic de ce se petrece în provincie.
Când se primeşte
o telegramă, ea. nu cuprinde decât plân
geri împotriva
ingerinţei
administrative.

La: Bucureşti,

libere şi a făcuţ «umplutura»

Văleanu,

cu toate că Averescu

au luat cărţile

în stil mare.

şi partidul său

Generalul

s'au abţinut, a alergat eri să mă înştiinţeze
despre cărţi distribuite

astfel pentru

cele două

secțiuni dela Sosea şi în-

Maniu par Inculetz eţ Nistor, Au
nom de Ja Bessarabie et
de la Bucovine, deux communiq
uâs protestenţ contre tout
ajournement des 6lections et sa
s&parent de PArdeal en regrett

ant Vattitude du conseil de Sibiu
.

— On peut dăs maintenant se rend
re compte de lattitude
que les, groupas des nouveaux
pays

Parlemenţ.

auront

:

dans

le

futur

4 novembre. — Les €lections onţ comm
encâ lunâi, trois
jours de serutin. Calme absolu, pres
qus de Vinditt&rence, (II

Yy a des

gens

de la bourgeoisie,

qui viennent

de Pamende et qui ne savenţ mâme

au vote de peur

quelles listes de candidats

sont en prâsence). Quanţ â la
fagon de voter, ignorance absome. Les Jiits, par exemple, n'ont
pas besoin qu'on leur explique le m6canisme; ils sont
parfaitement initiâs.

On

ne sait rien de ce qui se passe en
province

; quand
un t&l6gramme, il contient des
plaintes contre L'ingerence administrative,
A. Bucarest, la mairie a pris les carte
s vacantes eţ a fait
le remplissage en grand. Le gencr
al Valeanu, malgre qu'Aveon

regoit

rescu

et son

parti

se soien

t abstenus, est accouru hier,
ă d6jeuner, m'avertir des cartes distr
ibutes ainsi pour les deux
sections de la Chaussâe et de suite
nous avons pince trois
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dată ain prins trei din cei substituiţi. Se poate judeca, ce
s'a petrecut în cele 24 secţiuni din Capitală. Sergenţii din
oraş în bloc au votat sub ochii lui Corbescu. N imic, abso-

lut nimie schimbat din vechile procedee frauduloase de

altădată.

S'a anunţat

tot felul de mişcări

şi a trebuit,

liecare dată, să asiguri şi pe ministrul Italiei şi pe al
Elveţiei

că nu va

fi revoluţie!

Socialiştii

au

decretat

greva generală: nici nu s'a, băgat de seamă. Vor fi multe

anulări, nu numai voite, dar din ignoranţa sistemului.
— S'a sărbătorit azi cu pompă aniversarea, victoriei italiene. Am primit o invitare şi m'am dus. —
Lucru nostim e că eri era aniversarea franceză, şi că legația Franţei a soris redacţiei «Le Progres» să insereze

discursurile! Ghiaţa, se topeşte!...
— Vaida, reîntors din Paris, a venit eri să depună
o cartă. Este primul Ardelean oficial.
11 Noembre. — Alegerile sau terminat. Noi avem
13 locuri la Cameră şi 4 la Senat. Partizanii recunose
marea, greşală ce au făcut, -nevoind să lucreze.

des substituâs. Qwon juge de ce qui. s'est pass dans les deux
douzaines de sections de la ville. Les sergents de villeen...
paquet ont vot sous Poeil de Corbescu, Rien, absolument
" zien de chang aux vieux procâdâs frauduleux d'antan,.
i
On avait, annones toutes especes de mouvements et je devais chaque fois rassurer et, le ministre d'Italia et celui de

Suisse qu'il n'y aura pas de re&volution ! — Tes socialistes
avaient decretă la grâve gânârale : on ne s'en est seulement
pas

apercu.
— Il y aura beaucoup dannulations,
îues, mais par, ignorance du systeme,

pas

”
seulement

vou-

— On a fâte aujourd'hui, avec pompe, Panniversaire de
la victoire italienne. J'avais regu une invitation et je m'y
suis rendu. Le plus amusant, c'est que hier c'âtait Panniversaire francais et que la legation de France a 6erit au
grăs» pour lui demander linsertion des discours. La
fond...

—
carte,

retour

Vaida,
C'est

le premier

1l novembre.

de

Paris,

est

Transylvain

venu

hier

dâposer

«Proglace

une

officiel.

— Les 6lections sont termintes,

Nous

avons

13 sieges ă la Chambre et 4 au Senat. Les partisants reconnaissent la tres grande faute qu'ils ont commise de ne pas

vouloir travailler!
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Nota caracteristică e nebunia pent
ru Averescu; pre-

tutindeni,

chiar

la Gorj,

şi cei mai

igno

ranţi, oamenii
bătrâni, nu jurau decât prin dâns
ul. Partidul «țărănist»,

care nu se numeşte

circumscripţii

nici, țărănesc, nici agrar,

s'a îmbrăcat

în multe

cu mantaua; lui Averescu.

— La Senat, gen. Benone Anastasi
u, liberal, cerea voturi,
în vederea, amiciţiei şi camarade
riei cu Averescu ! Ge“neralul va mai găsi cu 8reu
o asemenea ocaziune !

Infrângerea liberalilor

este complectă. Ei n'au decât,
102 aleşi din 220... La Senat,
majoritatea lor e mai pronunţață,
'însă au judeţe

întregi contra lor. Goana. este
după ţărănişti : cine să-i apuc
e.
Comitet
consultativ,
Toţi
prezenţi,
afară
de
Garoflid şi Mehedinţi absenţi.
I-am convocat mai cu
seamă
acum

pentru a şti ce am de făcut, față de
Averescu.

Bineînţeles,

Sau

discutat multe chestiuni în ceea
ce priveşte viitorul. Arion a, proclamat încă
odată dispariţia
vechilor partide !
”

Toţi de acord: 1) că trebuie numai decâ

ţ să ne puPem pe lucru pentru a reorgani
za, partidul în provincie;
La note

caractâristique

est

la folie Aver

escu, partouts
mâme ă Gorj, les plus igno
rants,
les hommes âgâs ne Juraient que par lui. Le parti
«tzaraniste», qui ne s'appell
e ni
paysan ni agraire, s'est dans
maintes circonseriptions affu
bl& du manteau d'Averescu.
Au Senat le gânera] B. Anas
tasiu, liberal;
qiâmandait

des

votes

en se

amiti€, de sa camaraderie
avec Averescu!
vera difficilement pareille
occasion.

reclamant
Le

gânâra]

de son
trou-

-La dâfaite

des libâraux est complăte. Ils
n'ont que 102 6lus
sur 290... Au Senat leur majorit6
est
plus
gran
de, mais ils
ont des d&partements enti
ers

contre eux,
La chasse est aux tzaranistes
: ă qui les prendra,
— Comite consultatif, 'Tous
presents, sauf Garoflid et
Mehedintzi, absents de Buca
rest. Je les ai convoqu&s
surtout

„Pour savoir ce que je fais vis-ă
-vis d'Averescu. Bien entendu
que de nombreuses question
s touchant Pavenir ont 6t6
abordâes. Arion a encore une fois
proclamă la disparition des anciens partis! — 'Pouţ, le mond
e dacord:
1) Qu'il faut de
suite nous metire ă
Poeuvre

pour.

râorganiser

le parti

en
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2) că; trebuie, însă fără grabă să reluăm contact cu Ave,
rescu,
Am schiţat, ca, program comun: 1) Garanţie pentru
proprietatea rurală, că nu se va depăşi cele 2.200.000 ha.

promise şi că se va revizui exproprierile făcute pentru a

se atinge acest total; 2) O lege administrativă, sustrasă de
sub influenţa politică; 3) 0 lege electorală unică pentru
toată ţara, cu scrutin şi arondisment ca în Transilvania,
ceeace ar aduce, odată această lege votată, disolvarea.

Camerii actuale.

12 Noembre. — Se vorbea din nou de o notă a puterilor. Guvernul nostru primise una, la 12 Octombre rămasă, fără răspuns ; căci Coandă era la Paris fără instrueţii şi Mişu scrisese că noul Parlament singur putea.
să răspunză. — Nota cea, nouă, grabnică dar amabilă ea,
formă, a fost dată gazetelor chiar înainte de a fi comunicată la Bucureşti, Această lipsă de deferenţă, e destul
de semnificativă. — Se adaugă că Italia nu sar fi asociat şi că Clemenceau este acela care a obținut
forma
conciliantă ce i-a fost dată. La
Bucureşti,
ministrul
Franklin-Martin n'a luati parte la comunicarea
colec-

tivă, făcută guvernului.

province ; 2) Quiil faut, mais sans hâte, reprendre contact
avace Averescu.—J'ai esquiss6 comme programme commun :
1) Garantie pour la propriâte rurale qw'on ne dâpassera pas
les 2.200.000 ha. promis, mais qu'on reverra les expropriations

faites

pour

atteindre

ce total;

2) Loi

administrative

sous-

traite ă linfluence de la politique; 3) Loi 6lectorale unique
pour tout le pays, avec le scrutin et les arrondissements com-

me

en

Transylvanie,

ce qui

amânerait,

une fois

cette

loi

vote,

la dissolution de la Chambre actuelle.
12 novembre. — On parlait de nouveau d'une note. Notre
gouvernement en avait recu une du 12 octobre, restâe sans
“v6ponse, car Coanda, parti pour Paris, y 6tait arriv.., sans
instruetions et Mişu avait ensuite âerit que seul le nouveau
Parlement pouvait râpondre, La nouvalle note, presse, mais
-aimabie” comme forme, a 6t6 donne aux journaux,
avant
mâme quelle ne fut communiqute ă Bucarest. Ce manque-

ment est assez significatif, On ajoute que YItalie ne s'est pas

„associte et que c'est Clemenceau qui a pu obtenir
coneiliante qui lui a 6i6 donnâe, A Bucarest mâme,

tre

Franklin-Martin

ma, pas

pris part

la forme
le minis-

ă lu communication
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In rezumat: 1) Nu se schimbă

nimie

la graniţa
Banatului; 2) Hapul protecţiunea
minorităţilor este pre
zentat ca un apendice la calitate
a de membru al Societăţii Naţiunilor, bine înţeles
«pentru ţările cărora războiul le-a adus mari modificări
în întinderea, lor Şi caracterul posesiunilor lor». 3) In
chestiunea ungurească,
trebue să readucem la massă ceea
ce am luat în Ungaria.
15 Noembre. — După telegrame, Repu
blica sovietelor

ar tace propuneri

de pace

şi acceptă povara datoriilor

Imperiului ! Această soluţie pare a
surâde

altă telegramă

pretinde

că în porturile

Angliei. O

suedeze se află

vapoare încărcate cu marfă englezea
scă de două zeci şi
cinci milioane livre sterline, gata
pentru Rusia...
18 Noembre. — Evenimentele ulti
melor trei zile :

— Duminecă a fost o întrunire la Daci
a; trinitatea

Averescu-Flondor-Take

ia cuvântul

(opoziţia

ionescu

unită).

trebuia

Averescu

singură "să

a anunţat

noui
alegeri. Flondor a polemizat cu A.
Constantinescu, iar
Take Ionescu a pomenit pe Filipesc
u şi a făcut istorie
diplomatică în felul său. Sta strigat «tră
iască Republica»
şi sa
cântat Internaționala.

collective faite au gouvernement
.—Le r&sumă: 1) rien ă changer dans la frontisre du Banat;
2) la pilule de la protection
des minoritâ
s

membre
pays

de

est prâsentte

la Sociât6

auxquels

des

la guerre

comme

Nations,

appendice

a apport

fondes dans !'âtendue et le cara
ctăre

bien
des

ă la qualit6

entendu

modifications

15 novembre.
soviets»

charge

—

D'aprăs

fait des

des dettes

les telEgrammes,

propositions

de PEmpire

de paix

! —

de

les
pro-

de leurs possessions»

3) Dans la question hongrois
e îl faut que nous
A la masse ea que nous avon
s pris en Hongrie,
des

«pour

—

;

rapportions

«la r&publigue
elle accepte

et PAÂngleterre

sa

n'a pas
Tair de faire la degofitte. Une
autre depâche annonce que
dans les ports suâdois il y
a. des bateaux aYant pour 25.00
0
livres sterling de marchandises
anglaises foutes prâtes pour
la

Russie..,, (9),

18 novembre. — Evânements
des derniers trois jours:
dimanche râunion â la Dacia;
la trinit6 Averescu-Flondor-

Take Ionescu devant seule

prendre la parole (opoziţia unită
)!),
Averescu a annoncâ de nouvelle
s 6lections. Flondor a pol6miqut avec A, Constantinescu
et Take Ionescu a invoqu€
Filipescu et
a cri

Vive

faiţ de histoire diplomatique
ă sa facon.
la Râpublique et chantâ Inte
rnationale,

On
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— Evacuăm Ungaria. Retragerea noastră a început
la 14. Ne stabilim pe Tisa (ceeace nu este graniţa ce

ne-a dati conferinţa). G. Moruzi, pe care Pam

întâlnit

la curse, mi-a spus : «Nu-i decât un singur lucru de făcut,
să se iscălească repede şi să se demobilizeze ; oamenii
s'au săturat». Trebue să fi văzut pe Take Ionescu înainte de a, vorbi aşa.
Se pare dealtfel că semnăm. Ultima notă-ultimatum,
negată de guvern, afirmată însă de toată lumea, nu ne-ar
da decât 7 zile pentru a ne supune. Asta, o fi terenul pe
care a ales Brătianu pentru retragere şi pentru opoziţie: «Viitorul» a şi luat un ton contra conferinţei. «L/In-

d&pendance» este mai cumpătată.
— Cine va forma guvernul? Versiunea dată de A.
Kiriacescu, după fratele său care a vorbit cu Brătianu:

Nu

Maniu:

prea se află în mâinile

lui Goga.

Vaida

Voevod este mai energic, dar ar cere ruptura cu'Constan- |.
tinescu şi traficanţii politici; pe de altă parte sar însărcina să astâmpere pe Ardeleni. La această latură a, chestiunei ar răspunde oare apelul stăruitor la uniune şi la

— Nous 6vacuons la Hongrie, Notre retraite a commencă
le 14. Nous nous âtablissons sur la Theiss (ce qui n'est pas
la frontiăre ă nous assignâs par la confârenee). G,. Moruzi,

que je rencontre aux courses, me dit : «il n'y qwune

choseă

faire : signer vite et dâmobiliser ; les hommes n'en veulent
plus». Îl a dâ voir Take avant de parler ainsi.
— Il parast d'ailleurs que nous signons, La dernitre note
— ultimatum, ni6e par le gouvernement, affirmâe par un tas
„de gens, ne nous laisserait, que sept jours pour nous soumet-

tre. Ce sera
retraite

et

le terrain
pour

que

Popposition:

sest

choisi

îl y a d6jă

Bratianu
dans

le

pour la
«Viitorul»

une levâa da boueliers contre la confârence. I/«Indâpendance»
est plus mesur6e,
— Qui va donner le gouvernement ? Version de A, Kiriacescu, d'apres son frere qui a caust avec Bratianu: pas Maniu ; il est trop entre les mains de Goga.
Vaida Voevod
est. plus 6nergique, mais celui-ci exigerait la rupture avec
Constantinescu et les
trafieants politiques;
d'autre part,
il se chargerait de mâter les 'Transylvains. Est-ce â cette
face de la question que râpond lPappel pressant 4 Punion et
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solidaritate pe care Maniu
leni ?
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— 1919

Va adresat deputaţilor arde-

20 Noembre. — Deschiderea Parlamentului a avut
loe

cu

solemnitate

şi, trebue

să o recunosc,
cu

entuziasm.

Sala, Ateneului era prea mică pentru asistenţă.
Regele
întovărăşit

de Regina.

Aceasta

era, foarte emoţionată ;

într'un moment dat am văzut, lăcrămi în ochii
ei: Mesagiul, dibaciu, foarte aplaudat. Intrun momentdat
. chiar,

te-ai fi crezut la un banchet electoral. De odată.
strigă
cineva, «trăiască!» ceva sau cineva...şi urmea
ză imediaţ

aclamații nesfârşite. Mult tineret, Nu

aşa de nespălaţi

cum se zicea. Episcopii uniţi, foarte bine.
Mitropolitul
de Repta şi episcopul Cristea sau grăbit
să-mi facă
cunoştinţă. Maniu a răzbit prin toată mulţi
mea pentru
a veni la mine: i-am dat o mică lecţie.

Constituirea biroului provizoriu a fost cam ciuda
tă.
Stroeseu din Basarabia a fost desemnat preşedinte
. Işi

avea discursul în buzunar. A spus că cei cari
pot construi noua ţară românească vor trebui să aibă
mâinele

curate. Această parte a fost foarte aplaudată. Apoi
directorul Camerei a desemnat patru secretari,
a la solidarit€ que vient d'adresser Maniu
des deputâs de PArdâa] ?
20

novembre.—I/ouverture

solennit€

et, il faut

salle de PAthente

du

Parlement

le reconnaiître,

6tait trop

dans une

exigue

avec
pour

a eu

râunion
lieu

enthousiasme,.
Passistance.

avec

La

Le Roi

Gtat accompagnt de la Reine. Celle-ci tres €mue:
ă un
moment Jai vu des larme dans ses yeux, Le Mesage
adroit.

'Tres applaudi. A un moment mâme
quet 6leetoral. 'Pout ă coup quelqw'un

qwun

on aurait dit un bancria «Trăiască!»... quel-

ou quelque chose... et c'stait d'interminables' acelama-

tions. Beaucoup de jeunes. Pas si hirsutes ni aussi
dâbrailles
qu'on se plaisait ă le dire. Les &vâques tres racâs.
Le Mâtro-

polite de Repta, P&vâque

Christea se sont empressâs

ma connaissance Maniu a fondu
je lui ai donn6 une petite lecon,
La constitution
du
bureau

Stroescu de Bessarabie
poche,

pays

Il a dit que

roumain

venir

provisoire

6t6

a

de faire
ă moi;
bizarre!

a 6t6 dâsign€. Il avait son speech

ceux

devront

la foule pouz

qui

pauvent

construire

avoir «les mains

nettes»,

en

le nouveau

Ce passage

NOTE

POLITICE —

La; Senat Mitropolitul
preşidenţia.
24 Noembre.

1919

415

Vladimir de Repta a luat
|

—

Se

confirmă

că regimentele

Argeş

şi Muscel constituiseră soviete. Pe de altă parte în Bu<ovina acelaşi lucru este semnalat și sa procedat la execuţii sumare:
faptă. Să fiei
Bucovina, ?.
„— Se ştie
tăzi, la 5 ore
semnăm în 8
tică în caz de
fi considerată

Anton de Moesoni mi-a confirmat această,
oare aceleaşi regimente care se aflau în.
cu precizie că aliaţii au să ne predea asşi jumătate, nota-ultimatum.
'Prebuie să
zile; nu este vorba. de ruptură diplomarefuz din partea noastră, dar România ar
ca eşită din alianţă. Se zice că Vopicka

ar lăsa, să se înțeleagă că sar putea, prelungi termenul
la, nevoe. Sar dori să se aibă semnătura. noastră înainte
ca America să fie eşită din Soe. Naţiunilor.
Este cert
că, după amendamentul Lodge, se poate considera că
America sa şi retras. La București, ministrul Italiei
lasă să se înţeleagă că Italia: este iîn contra violenţei ce
se face României.

Cunose sorginta afirmării repetată cu insistenţă de
a et6 longuement
a dâsign6 quatre
dimir de Repta a
24 novembre,

Arges

et Muscel

applaudi. Puis le direcțeur de la Chambre
secrâtaires. Au Sânat, le metropolitan Vlapris la prâsidence,
— Il se confirme que les deux
râgiments

avaient constitu6 des soviats. D'autre part

en .Bucovine le mâme fait est signal6 et on a procâdă ă den
exâcutions sommaires: c'est A, Moesony qui me Ya confirm6. Est-ce les mâmes râgiments qui se trouvaient en Bucovine ?
— On sait avec prâcision que les allis vont nous ramettre
aujourd'hui ă 5% h, leur note-ultimatum. Dans le dâlai de
huit jours nous devons signer; il mest pas question de TUDiure diplomatique en cas de refus, mais la Roumanie
est

censâe

sera

tre

sortie

entendre

de PAlliance,

que le dâlai sera

Il paraît
prolong€,

que Vopieka
au besoin.

On

laisvou-

drait avoir notre signature avant que VAmârique ne sorte
de la, Sociât6 des Nations. Il est certain gue d'apres Pamendement Lodge, on peut considârer PAmârique comme âtant
sâparte. A Bucarest le ministre VItalie laisse entendre que
YItalie est contraire ă la violenee qu'on fait ă la Roumanie,
Je

sais

dou

sort

Paffirmation

râpât&e

avec

insistance
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«Epoca», că guvernul. actual va
fi acela care va, semna,
în disprețul frazei din Mesaj. Mişu
lăsase să se înţelegă
că acest guvern ar putea eventual
să semneze. D. Cambon, câre nu e. prea deştept, s'a
grăbit, să telegratieze
afirmativ, guvernului său, Acum
că nu se mai semnează, revine asupra telegramei şi
acuză pe Mișu că e lipsit de caracter (detaliile acestea
se ştiu prin Lachăvre).

28 Noembre,

— Fiind

indispus câteva zile,

nu an
eşit din casă. La Cameră nu sa
lucrat. nimic. In secţii
a fost mare pornire contra libe
ralilor ; s'a contestat alegerea, lui Duca ŞI S'a invalida
t cu 41 voturi în contra
5 alegerea, lui Mârzescu, Dar în
şedinţa publică lucrurile
S'au petrecut altfel ; contestările
au fost de fapt abandonate cu toate că au întrunit sute
şi câteva, zeci de voturi,
care în serutinele de luare în
consideraţie au ţinut să
manifest

eze până la capăt în contra liberali
lor. Aceştia
erau foarte amărâţi! Duca se plân
gea lui Murgăşanu

că în numele ordinei sociale nu
ar trebui să ne

sfâşiem
unii pe alţii. Ce lesne a uitat «guv
ernul Marghiloman-

Mackensen

; omul lui Mackensen... ete.» !

par l«Epoea» que c'est le gou
vernement
qui signera, malgre la
phrase du message. Mişu avait
laiss6, paraît-il, entendre que
ce gouvernement pourrait &ven
tuellemenţ signer,

Mr. Cambon, qui n'est pas un aigie
, s'est empressâ de (66
affirmativement â son gouverne
ment. Maintenant
qu'on ne signe pas, il ravient sur
son tâlgramme, en aceusant Mişu de «manguer de carac
tăre», (C'est par Lachăvre
dn'on a ces details),
graphier

28 novembre, — Indispos6 ces
quelques dernierg jours, ne
suis pas sorti. A la Chambre,
on a pistine sur place. Dans les
sections on a donnt avee €lan
contre les librunx; on a conteste Duca et on a invalid
par 41 voix contre 5 Maxzescu
;
mais en s6anc

e publique, ca s'est passe autr
ement; las contestations ont 6t6 de fait abandonn
ses tout en runissant des
cemt et quelques
prise

en

dizaines de voix qui, dans
les scrutins de
consideration, ont tenu â mani
festex jusqw'au bout

contre les libâraux.

Ce que ces derniers

6taient

empoissonns! Duca gemissaiţ aupres
de Murgaseanu qu'au ncm
de
Vordre social nous ne devions
pas nous entredechirex. Com
me
ils

oublienţ facilement
Mackensen» ete.!

«le

gouvernement

Marghiloman-

-
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Sau votat biurourile ; Bujor a. fost
ales preşedinte al Senatului. Mut, fără nici o semni
ficare, socialist,

nu va orbi sfaturile guvernului cu lumin
ile sale. Vaida,

Voevod a întrunit unanimitatea Came
rei, afară de liberali cari sau abținut întrun mod
ostentativ, ceeace
nu i-a oprit să aplaude zgomotos;
lucru ce le-a adus
violente apostrofe din partea lui Euge
n Goga şi alţii.
Se zice că, înainte de alegere, liberalii
ceruseră o declaraţie în favoarea rezistenţei, lucru
la care Vaida. sar
fi opus ; aceasta explică abţinerea
lor.
Discursul lui
Vaida, simţit, calm, cuminte. Dealtminterea
Vaida,

pare

a fi

dârz şi

puţin

pedant:

„totul trebuie

să

se petreacă după formele cerute.
Cu toată nerăbdarea
lui, Văitoianu nu a putut obţine cuvân
tul pentru a-şi
anunța retragerea decât după ce biuro
ul a fost complet constituit şi toate validările făcut
e. A rămas în suspensie singură alegerea lui Cocea, care
e supusă unei
anchete. Pe la 6 jum. Văitoianu a luat
cuvântul pentru

a ceti declaraţia lui de retragere, care
a fost foarte aplaudată. — Nici un cuvânt de politică
străină. Cu
toate că fusese o lungă; discuţie zeomotoasă,
în timpul
—

Oa

a vot

les bureauz.

Bujor

a 6t6 âlu prâsi

dent du
Senat. Aphone, atone, censâmenţt
socialiste, il n'inondera pas
les conseils du gouvernement
de ses lumiăres, Vaida-Voevod
a r6uni Punanimite de la Chambre,
moins les lib6raux, qui se
sont ostentativemenţ abstenus,
ce qui ne lea s
pas empâchâs'
d'applaudir ă outrance; aussi
Eugâne Goga et d'autres les
ont-ils violemmenţ apostrophâs.
Il paratt qwavant l'âleetion

les libâraux avaient exig€ une dâela
ration en faveur de.la
râsistanea, ce â quoi Vaida, S'6tait
oppos6; de lă leur abstention, Le
il semble

les

rites,

parole

discours de Vaida bien senti, calme
, sage. D'ailleurs
ferme et un peu pâdant: tout doit
S'acecomplir selon

Malgr6

pour

entisrement

son

impatience,

annoncer

sa

constitu6

et toutes

retraite

Vaitoianu

que

n'a

lorsque

les validations

obtenu

le bureau

la
fât

faites.

Est
resi6e en suspens la seule 6lect
ion de Cocea, soumise ă,
enquâta. Vers 6% h. Vaitoianu
a pris la parole pour lire sa
declaration de retraite, qui a
6tâ fortement applaudie, Pas
un mot de politique €trangtre,
Or, i] Yy avait eu une longue
discu
ssion,

bruyante,

pendant

une

suspension,

entre

Iorga,
9
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unei suspendări de şedinţă, între Iorga, Maniu şi
Inculeţ : se spusese că Văitoianu are să citească, nota-ul
-

timatum şi că va declara că mai bine şi-ar frânge spada, decât -să semneze tratatul. Iorga nu vrea să se determine un curent; bine stilat de către legaţiunea
Fran-

ei, încearcă să joace rolul lui 'Take Ionescu a] Parlamentului. In. gura mare declară că Blocul nu-l va duce

de nas...
Foarte

semnificativ.

In

timpul

voturilor

de vorbă cu Inculeţ, care mi sa plâns de

am

stat

duplicitatea

acelora cari conduc politica astăzi; că nu sunt lucruri
le
sincere şi cinstite
ca pe vremea mea ; că el e cel dintâi
care strigă cât de stupizi sunt acei care mă acuză că
aşi îi fost omul lui Mackensen, el care cunoaşte bine luptele mele zilnice cu Neznţii, ete.
30 Noembre, — La, curse N. Lahovary
şi apoi Gr.
Filipescu îmi povestesc, scandalizaţi, că astăzi guvernul Văitoianu, cu toate că e demisionat, a răspuns notei
aliaţilor în astfel de termeni încât ar fi fost ruptura
imediată, dacă unii din miniştrii aliaţi, prieteni ai poManiu
lecture
briser
qu'on

et Inculetz: on avait dit que Vaitoianu allait donner
de la note-ultimatum et dâclarer qu'il aimerait mieux
son 6p6e que signer le trait. Or, Iorga ne vaut pas
dâtermine un couzânt. Bien styl6 par la l6gation de

France, il essaie de jouer ie Take Ionescu du Parlement,
A haute voix îl d6elarait que le Bloc ne le menerait pas
par le bout du nez.
— 'Trâs significatif, Dans les intervales des votes, caus&
avee

Inculeiz,

menent

qui

la politique

s'est

plaint

aujourd'hui;

de

la

que

duplicită

de

ce n'est

pas

ceux

frane

qui

et

loyal comme de mon temps; qu'il est le premier ă crier combien on €taii stupide quand on m'aceusait d'âtre l'homme
de Mackensen, lui qui savait quelle âtait ma lutte de chaque

jour avec les Allemands,

ete,

30 novembre. — Aux courses, N. Lahovary et Greg. Filipescu me racontent, en criant au seandale, qu'aujourd'hui la
gouvernement Vaitoianu. tout en 6iant dâmissionnaivra, a
repondu ă la note des alli6s dans des termes tels qua coat

6t6

la rupture

Roumains,

immâdiate

p'avaient

eu

si des

ministres

la prudence

de

alli6s,

prier

ces

amis

des

messieurs
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porului român, nu ar fi avut prudenţa să roage
pe.cei
-dela guvern să-şi reia nota, adăogând că vor aștept
a până,
mâine la 12 pentru a, fi sesizaţi printr'o. redacţ
ia nouă.
Dau versiunea exactă, Faptul mi se pare imposi
bil. Dar
Filipescu mi-a afirmat că, speriat de această manop
eră,
-a tost chiar el la Cambon să o verifice şi că faptel
e sau
petrecut aşa cum mi-a spus... Nar putea, fi decât
o ma-

noperă

«ă la WAnnunzio»

“plinit,.

pentru a creia faptul. înde_

1 Decembre. — După informaţiile luate şi după co-

municatele gazetelor, nu este adevărat

că ar fi fost ne-

“voie să se retragă nota guvernului Văitoianu, nici că
ar

fi fost ofensătoare ca formă. Ciane
minţit eri, Filipescu?
„sau Cambon sa servit de e] pentru a -creia o
atmos-

feră ? Când; se vede zelul lui Iorga, pentru a, denun
ța

«manopera brătienistă de care am scăpat»,
se înţelege că informaţiile lui au aceiaşi sorginte ca acele
ale lui
Filipescu. — Iorga se dovedeşte că este campionul
sem-năturei, şi poate să fie în mod avantajos fiindc
ă a fost

naţionalist înfocat. Mi se spune că în momentul de faţă

esta mai

mult ca oricând «mangeur

de boches !'». Astă-

de reprendre leur note et qu'ils attendaient
Jusqwă demain
“une autre râdaction. Je donne la version
exacte. Le faiţ me
paraît impossible. Mais Filipescu m'a
affirm6 qu'il a ât6
-chez Cambon vârifier le fait et qu'il est
en tout tel qu'il me
'rapporte,.., Ca ne pourrait âtre qu'une
manoeuvre ă la d'Annunzio pour crâer le fait acecompli.
i-es decembre, — Informations prises et
selon les com“muniquss, il n'est pas vrai que la note
du gouvernement
"Vaitoianu ait 6t6 dans la nâcessit6 d'âtre
reprise, ni qw'elle

fut oftensante comme forme, Qui a menti hier?
Filipescu, ou
bien M. Cambon s'est-il servi de lui pour
crâer une atmos-

phăre? A voir le zăle que Iorga met ă denonc
er «la manoeuvre bratianiste» ă laguelle «nous avons
6chapp€», on com-

prend que

ses

-ceux

renseignements

de Filipescu,
Decidemment, Iorga est
îl peut Petre avae avantage

-cier. On me

dit mâme

-geur de boches

que

sonț

mâme

source que

le champion de la signature et
ayant 6t6 naționaliste outran-

qu'â Vheure

jamais.

de

actuelle îl est plus man-

420

NOTE

POLITICE

— 1919

seară, la] ora 5,10, scumpa noastră Linica (d-na Elena
Pherekyde) a încetat din viaţă. A murit ca o sfântă ;

cu o demnitate care nu s'a desminţit o clipă, tot timpul

acestor grozave două săptămâni. Şi-a păstrat cunoştinţa.
aproape

tot timpul.

Ultimele ei cuvinte n'au fost decât

vorbe de iubire şi mulţumire. — Ce frumoasă, natură,
mândră şi curajoasă. — Cu Linica, dispare ultima, legătură care ţinea familia ca întrun mănurichiu.

2 Decembre, —

Nu avem

guvern.

Se pare că n'ar

fi nici o grabă, Andelenii ar dori să ia puterea, dar nici
unul nu îndrăzneşte să ia răspunderea, semnăturei nici
pe acea de a refuza să semneze. Deodată comunicatele ne
spun că acum-au scrupule : ei nu ar dori să se spue că,
acaparează totul ! Prefectul de poliție mi-a spus aseară.

că blocul lor s'a spart. Se pare că Ştefan Pop, Goldiş,
ete. urmează pe Brătieni.
„8 Decembre, — Bri expira termenul ultimatumului.

Situaţia era, gravă şi se vorbea de plecarea
legaţiilor.
Vaida a, primit puterea, şi la miezul nopţei sa. dus la le-

— Ce soir, â 5 h, 10, notre châre Linica (M-me
Phâr6kyde) s'est 6teinte, 15 jours apres sa terrible opârati
on au

foie. Elle est morte en sainte, avec une dignitâ
qui ne s'est
pas dementie une seconde pendant ces terribles
deux semaines. Son esprit a âtâ en vei] jusgu'ă tout prăs
de 3 h. avant

le dernier soufile. Sas dernitres paroles ont constamment
ât&
des mots de tendresse cu de remereiemeni. Quelle belle
nature
ficre

et courageuse !

Aveo

Hâlene

disparait

le

dernier

lien

qui retenait la famille en faisceau.
3 decembre. — Pas de gouvernement. On n'a Vair d'&prou
ver aucune hâte. Les Ardeleni voudraient bien prendre
le pouVoir, mais aucun n'ose prendre la responsabili,
ni de sig-

ner, ni de refuser de signer. Tout ă coup des
communiquâs
nous disent qu'ils sont pris d'un serupule :
ils ne voudraient

pas qu'on puisse dire qu'ils accaparent tout!
Hier soir, Je
prâfet de police me disait que leur bloc s'est
rompu.
Il semble que Stefan Popp,
Goldiş, ete, suivent les
Bratiano.
— Hier expirait le dâlai de Pultimatum.
La situation

tait grave et on parlait de depart des
lâgations.
Vaida a
acceptâ le pouvoir et 4 minuit s'est
rendu ă la legation de
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pentru a comunica

scrisese lui Poincarâ,
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că va, lichida, si-

care

a

răspuns

Gă consideră, România ca fiind în ajunul unei
revoluţii,
Şi că sfătuia să se semneze mai ales din punct de vedere
interior, fiindcă în urmă va, avea tot sprijinul guvern
u-

lui francez. Aceasta, ar fi hotărât pe hege.

Un detaliu surprinzător : Se afirmă că acum o lună
conferinţa ar fi trimis o notă, prin care se spunea
că
România ar obţine concesiuni după ce va iscăli,
şi că
Brătianu în înţelegere eu Regele ar fi făcut să dispar
ă
această notă... Greu îţi vine a crede astfel de lucrur
i!
De altmintrelea «Renaşterea Română»
a, fraţilor
Goga, spune clar că prin semnătură se obţine dispar
iţia
din preambule a faimoaselor considerente cari se leagă
„cu congresul dela, Berlin şi cari pun în dubiu indepe
ndenţa «recunoscută a României» şi consacrarea definitivă a graniţelor noastre. Aliaţii (1?) erau hotărâți
la

toate: Basarabia, Cadrilaterul (trupele franceze se retrag tocmai azi din Cadrilater !), independenţa, Regatu-

France pour communiquer qu'il liquiderait la
situation.. Le
„Roi avait 6erit ă Poinears, qui lui a r&pondu
qu'il considâraiţ
la Roumanie comme 6tant ă la veille d'une râvolut
iom, quiil
conssillait de signer surtout au point de vue
intârieur et
-qu'ensuite îl aura tout Vappui du gouver
nement francais,

'Ceci aurait dâcidâ le Roi,
Un dtail surprenant:

„cont6rence

aurait signifi6

drait des concessions,

una

on affirme
par

fois

qu'il y a un

note que la Roumanie

la signature

„Bratiamu d'accord avec le Roi aurait fait
mote. On a peine Ă croire de pareilles choses!

D'ailleurs, la «Renaşterea Romana»

donne,

mois

la

obtien-

et que

disparaître
:

la

des Goga dit elaire-

ment qut par la signature on obtient de faire dispara
ître des
preambules, les fameux considârants qui, se rattach
ant au

“Congrăs de Berlin, mettent en doute l'indâpendance «recon
nue
de la Roumanie» et la consâeration definitive de nos
fron-

tidres, Les alliâs (1!) 6taienţ dâcidâs
ă tout: Bessarabie,
Quadrilatăra — les troupes frangaises se retiren
t justement
aujourd'hu; du Quadrilatăre! — independance
du Royaume,
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lui, pace separată cu Ungaria etc... Nemţii n'ar fi făcut;
mai bine !

— Văitoianu declară că nu a redactat,
notă

niciodată

o-

agresivă, şi cred că sa minţit intenţionat asupra.

acestui punct. Dar rămâne câştigat faptul că făcând bilanţul, se declară că am intrat în războiu pentru a salva,
Verdunul, ceeace a făcut pe Rattigan să spună: «Auzisem spunându-se aceasta, dar nu credeam că o să se.
poată serie».

ASI

Gazetele dau nota-ultimatum. Rechiziţiile în Unga-ria (punctul 2) au să ne pue într'o lumină foarte urâtă.
Dar conferinţa este plină de gentileţe pentru Ungaria .
şi a trimis guvernului Huszar, în fine constituit, «o invi-taţie» ca, să trimită delegaţi pentru a negocia pacea,

4 Decembre, —

Nu avem încă guvern. 'Tinerile gru--

pări de circumstanţă nu se mai înţeleg. La Ardeleni Au-

rel Vlad s'a retras, urmat de Popoviei.

Despre

Vlad:

se zice că nu putea să primească pe unii colegi ; fapt:
este că naţionaliştii (Iorga) puseseră înainte pe Vasile
paix

saparte

avec

la Hongrie,

ete. Les

Allemands

men

aura-.

ient pas ftant fait!
— Vaitoianu dâclare qu'il n'a jamais râdig6 une note
agressive et je crois qu'on a sciemment menii sur ce point..

Mais il est acquis qu'en faisant le bilan, on declare que nous
sommes entres en guerre pour sauver Verdun, ce qui a fait:

dire ă Rattigan: «Je Pavais entendu dire, mais je ne pensais:
pas qu'on piât lâcrire»,
— Les journaux donnent la, note-ultimatum, Les r€gui:sitions de Hongrie (point2) vont nous mettre en tres mauvaise lumiere. Mais on est plein d'Egards pour la Hongrieet la Conference a envoy au gouvernemenţ Huszar, enfin

constitu6,
«une invitation»
negocier la paix!
4 decembre.

d'envoyer

des

dâlâgues

— Pas de gouvernement encore.

groupes des circonstance ne s'entendenţ
'Transylvains, Aurel Vlad sest defile et

pour:

Les jeunes.

deja plus. Chez les
apres lui Popovici.

Pour Vlad on dit qu'il ne pouvait accepter certains coll&gues; le fai est que les nationalistes (Iorga) avaient mis en
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Kogălniceanu, care între altele are de
furcă cu tribunalul coreeţional pentru că a mâneaţ
cassa, la «Naţio-

nala» !». — Când Vaida a dat Marţi asigurăril
e, cari se
cunosc, lui Cambon, el a făcut-o ca preşedinte
al Came=

rei, nu în calitate de preşedinte al consi
liului ! Esenţialul este că s'a, obţinut.un răgaz de 6 zile.

— Colonelul Toma Dimitrescu, expertul nostr
u mi-

litar la Paris, s'a întors pentru câteva zile,
Neîndrăznind

să-mi calce pragul, îmi trimite răspuns prin
Wyzanti :

Foch ne este favorabil, dar Clemenceau

sar ireductibil ; toată politiea lui

Slavilor pentru a putea, împreună

este un adver=

înclină în

favoarea

cu Rusia, să contra-

balanseze Germania. Vom merge fatal cu Germ
ania; nu

există salvare afară de aceasta. Politica
de rezistenţă ar

fi avut sorţi de izbândă, dacă ar fi fost unani
mitate în

ţară. Dar de câte ori o concesiune era pe
punctul să se
producă, emisarii lui Take Ionescu soseau
la timp pen-

tru a împinge spre inflexibilitate, Acţiunea
lui Take
Ioneseu absolut nefastă. Iată care sunţ aprec
ierile colonelului.
avant Basile Kogalniceanu

qui, entr'autres, est en correctionnelle pour avoir mang€ la grenouille
de la, «Nationala»!
Aussi les «distinguo» ont-ils commence
: lorsque Vaida a

donn€

mardi

fait en

tant

les assurances

que

prâsident

que

de

Lon

sait ă Cambon,

la Chambre,

non

du

il Pa

Conseil],

L'essentiel est qw'on a obtenu un râpit de six
jours,
— Le colonel Thoma Dimitrescu, notre exper
t militaire
ă Paris, vient de rentrer pour quelques jours.
N'osant fran-

chir mon seuil, il me fait dire par Wyzan
ti: Foch nous veut
du bien, mais Clemenceau est un adversaire
intraitable; toute
sa politique penche en faveur du monde
slave. pour, avea la

Russie,

faire contrepoids

â VAllemagne.

Nous

irons

fatale-

ment avec les Allemands; pas de salut
hors de lă. La politique de râsistance auraiţ pu r6ussir
sil y avait eu unanimit6 dans le pays. Mais chaque fois
qu'une concession Stait

sur le point de se produire, les 6missaires
de 'Take Ionescu
arrivaient ă point pour pousser ă Pinfl
exibilită: «proposer
mon arrivâe au pouvoir et les traitâs
sont sign6s». L/action
de Take absolument nâfaste. 'Telles sont
les apprâciations du
colonel.

424

NOTE POLITICE — 1919

12 Decembre, — Marţi sa prezentat guvernul,
cu
Averescu ca eşit dintro cutie şi nici un țărănist.
Slăbi-

ciune, prezentare lipsită de înfăţişare;
Cieio Pop este
acela care dă citire decretului. — In zăpăce
ala tuturor,
Iorga cere să se voteze numai decât preşedintele
. Lovitura bine organizată” reuşeşte. Iorga, este ales
cu vre-v

19 voturi în contra, lui Goldiş. Discursul preşed
intelui

este o lovitură în contra lui Averescu:
Camera
este
constituantă, el îi va apăra drepturile; ea
este aceea
care poate disolva guvernele, iar nu ea să fie disolv
ată.
Seara se vorbea chiar de criză ; de altfel, pentru
a. se
vedea omogenitatea
cabinetului: Halipa,
ministru, a

aplaudat discursul lui Iorga şi Basarabenii

au

votat

pentru el.
Diseursul-program al guvernului este amânat
din zi
în zi. Vaida se zice bolnav. Mihali pretinde
că este o
boală diplomatică : nu sa găsit încă o formulă pentru

a se caracteriza Camera.

Este sau nu criză ? Părăseşte Averescu guvernul
?
Se afirmă şi se desminte faptul din oră în oră. Ave

rescu nu a fost văzut la Parlament astăzi.

12 decembre— Mardi le gouvernement s'est presen
t avec
Averescu comme essorant d'une trappe et aucun
tzaraniste,
Malaise.

entrâe

donn lecture

dâpourvue

du dâoret,

d'aplomb

et c'est

Ciceo

Popp

qui

Dans le dâssaroi de tous Iorga demande â
ce qwon vote
ds suite le prâsident; et le coup bien mont&
r&ussiţ. Iorga
est 6lu ă une guinzaine de voix contre Goldis.
Le disecours
du prâsident est un coup droit ă Averescu:
la Chambre est

constituante, il en săuvegardera les droits ; c'est
ă elle de
dissoudre les gouvernement en non pas d'âtre
dissoute, Le
soir on parlait mâme de erisa, D'ailleurs, pour
constater

Yhomogânâită

discours
“Le

du

cabinet,

Halipa,

ministre,

de Iorga et les Bessarabiens
diseours-programme

jour en jour. Vaida

du

a

ont vot

gouvernement

se dit malade.

Mihaly

une maladie diplomatique: on n'a pas
formule pour caractâriser la Chambre.

applaudi
est

prâtend

encore

le

pour lui.
remis

da

que c'est

trouve

une

„_— Y a-tiil erise? Averescu quitte-t-il le gouve
rneament?
On Vaffirme ou .on le nise d'heure en heure. Averes
cu m'a pas

ste vu

au

Parlement

aujourd'hui,
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E foarte
nimeni».

amărât :
Inexpe-

rienţa, dar mai ales îngâmtarea Ardelenilor dela
guvern,

are să ne ducă departe. Goga,

Mihai Popovici mau cea

cu Vaida, se aranjează totul în
se sparge: cum se poate accepta
Liga poporului şi preşidenţia
a intrat în Consiliul Naţional

familie. Blocul ardelean
să se impue fuziunea cu
lui Averescu ? Bontescu
având şapte sute de mii

mai vagă idee de afaceri. Soţia lui Popovici
este vară

de coroane datorii ; astăzi are şapte milioane avere
! F
bolșevic în suflet şi singura, lui bucurie este să
desfiin-

ţeze pe marele proprietar, (Aceasta seamănă,
prea puţin
cu impresiunile lui Barbu Catargi, care
vede des pe

Bontescu şi pe A. Vlad). Afară de un guvern alcătu
it

cu toţi oamenii capabili din toate partidele,
Mihali nu
vede salvarea posibilă.
|
— Victor Antonescu şi-a dat demisia dela
Paris. A
motivat-o prin faptul prezenței generalului
Averescu în

guvern. Şi a avut prostul gust să comunice aceas
tă demisie lui Cambon, ca să fie telegrafiată la Paris
!

— "Th. Mihaly est venu me voir. Tres
aigre: «Nous avons
un conseil, mais on ne le consulte pas».
Linexpârience, mais
surtout la suffisance des Transylvains
du gouvernement nous
menera loin. Goga, Mihai Popovici,
pas la plus vague idâe
des affaires. La femme de Popovici est
la cousine de Vaida;
îls arrangent tout en famille. Le bloe
transylvain se brise;
comment accepter qu'on impose la fusion
avec la «Liga
Poporului» et la prâidenee d'Averescu
? — Bonteseco: il est
entre au Conseil National ayant pour 700.009
couronnes de
dettes; aujourd'hui il possede 7 millions.
]] est bolchâvique

dans Vâme et sa seule joie est de d&molir
le grand proprittaire, (Ca ressemble si peu aux impressions
de Barbu Ca.
targi qui voit souvent Bontesco et A. Vlad). Hors
un gouvernement des hommes capables de tous les: partis
, Th. Mihaly

ne
la

voit pas

de

salut!

— Vietor Antonescu a donn6 sa dâmission

motive

par

le

fait

du gânâral Averescu,
goât de
graphie

de

la prâsence

dans

E4 cette d&mission

la communiquer
ă Paris,

ă Cambon

de Paris. Il

le gouvernement

il a eu le mauvais

pour

qwelle

fât

tâls-

4.6
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15 Decembre. — Averescu şi-a dat demisia.

Oare de

ce o îi intrat în guvern ? şi de ce iese? Este

ciudată.

constatarea, unei coincidenţe : demisia devine
un fapt.
îndeplinit Sâmbătă ziua, când generalul este
primit de
către Regină în audienţă
pentru
împăcare şi reţinut .
două ore.

— A. Darvari
vine

la mine

ca

(presupun că este potrivit dinainte)

să-mi

spună

loy şi că acesta i-a spus:

că

a întâlnit

«Reflectând

pe

bine,

Bel-

cu

cât

mă gândese mai
mult, cu atât se adevereşte pentru
„mine că; nu este decât un Singur om care a văzut
limpede şi singurul în stare de a guverna : Marghiloma
n».
Şi apoi, ca sfârşit de conversaţie, mă întreabă dacă
nu
aşi dori să văd pe de Belloy ?—Am răspuns că nu suntem certaţi, că Francezii sunt aceia care m'au «snobat»
şi că îl voi primi oricând îmi va face cinstea. unei vizite.

— La Cameră, Mihali îmi prezintă scuze că nu
poate lua masa la, mine : «iar avem criză şi suntem con-

vocaţi la ora 8». — Profit de aceasta, pentru a-i spune
:
«Vi se duce tot prestigiul ; spune-i lui Vaida că dacă
intră iar în. negocieri, a pierdut situaţia. Luaţi interimate,
15 dâcembre.

—

Averescu

a

donne -sa 'demission,

Pour-

quoi est-il entre dans le gouvernemaent? Pourqu
oi en sort-il?
Il est bizarre de constater une coincidene>:
la dâ&mission

devient

fait

accompli

(samedi)

le joun

oă,

pour

la râcon-

ciliation, la Reine recoit en audience le genâral
et le reţient
„deux heures. Darvari, arrivâ pour
me dire qv'ayant
rencontr& de Belloy, celui-ci lui a dit: «En y: reflech
issant bien,
plus j'y pense, plus ja me dis que tout de
mâme il n'y a
quun homme qui a vu: juste et] le seul en
tat de gouverner, c'est Marghiloman». — Puis, en fin
de cenversation:
ne voudriez-vous pas voir Belloy? R&ponse:
Je ne suis pas:

brouille,

c'est les Frangais

qui

m'ont

snob6,

et je recevrai

le margquis n'importe quand il me fera /honne
ur d'une visite. A la Chambre Mihaly s'exeuse de
ne ponvoir dîner"
chez moi: «Ian avem, criză, suntem convoc
ați la 8 or2>, J'en
profite pour lui dire: «Vi se ducea tot presti
giul ; spune-i
lui Vaida că dacă intră iar în negocieri,
a pierduţ situaţia :
luaţi interimate, puneţi pe cine puteţi,
dar
prezentaţi-vă
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puneţi pe cine puteţi, dar prezentaţi-vă,
Camerei, faceţi
o declaraţie, obţineţi un vot de încredere
şi pe urmă negociaji cu cine vreţi. Dar trebue guvern
!».

16 Decembre. — Sfatul dat de mine lui

Mihali îşi.

arată roadele, fiindcă de odată se află
că guvernul îşi.
face declaraţia. La redeschiderea şedinţei
se mai află că
Vlad a luat interimatul ințernelor, că Borce
a, (țărănist).
înlocueşte pe Goga, care nu sa despărțit
de Averescu,
şi că Mihalache e numit la domenii,

Vaida citeşte o lungă, foarte lungă declaraţie. Tabla
.

de materie a proectelor sale este «de
omni re seibile»;
— câteva, greşeli. Repetă copilăria că
am intrat în răz-

boiu ca să salvăm Verdunul, Că tratatul cu tripla
alianţă.

ne-a fost impus. (Brătianu cere aci cuvân
tul, cu toate.
că renunțase să vorbească în timpul cetire
i programului). Nu ne putem revolta în contra prote
cţiunei minori-

tăților, din moment ce implicit am primit-o
când am
semnat tratatul cu Germania.
Brătianu, armat cu o ramă întreagă de
hârtie-no-

tiţe, începe un lung discurs care ţine două
zile. A făcut:
războiul fără a şovăi o singură clipă
(!)... Chiar după
Camerei,
pe urmă,

faceţi o declaraţie, obţineţi un vot
de încredere şi
negociaţi cu cine
vreţi, — Dar
trebue guvern!»
16 dâcembre. — Mon conseil â
Mihaly a dâ porter, car:
subitement on apprend que le gouv
ernement fait sa dâelaration. A Vouverture de la sâanez
on apprend encore que Vlad

a pris Vintârim de LintGrieur, que
Borcea, (izaraniste) remplace. Goga qui ne s'est pas s6par6
d'Averescu e que Miha-lache (tzar
—

aniste) est nommă aux domaines,
Vaida lit une longue, trăg longue
dâecl

aration.

La table
des mati&res de ses projets est «de omni
re seibile»; quelques
fautes. Il râpete la niaiserie que nous
sommeş entrâs en

guerre

pour sauver

nous a 6t6 imposâ,

Verdun,

Le trait avec la 'Triple-Allianee

(Bratiano demande iei la parole, aprâs
y

avoir renoncâ pendant la lecture
du programme), Il n'y apas
ă se râvolter contre la protection
des minoriites, puisque implicitement on y a accâdă en signa
nt le trait avec PAllamagne. Bratiano, muni d'une main
de papier de notes, com=
menece un long discours qui dure
deux
jours.
Il a faiţ la
guerre sans avoir un seul instant
hâsit& (19; mâme apres la
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pacea dela București, el
aşa că a fost gata la cel
zut imediat că totul era
niciodată să se împartă

a menţinut intimitatea cu aliaţii,
dințâi semn; la conferință a văaranjat de înainte; nu a admis
aliaţii în mari şi mici puteri;

nu transige cu demnitatea, naţională ; nu avem

să ne

temem de nimie. Avem o armată şi schimbul
de mărfuri
nu se poate să nu se stabilească, fiindcă «ei»
au nevoe

de materialele noastre mai mulț decât noi de ale
lor!

(când te gândeşti că noi nu avem nimie de export
at şi
ca a şi început să fie lipsă de făină). Eşire viole
ntă :

Clerk era un adversar neînduplecat. Wilson dispunea
ea,

un stăpân de toată conferința;

a, fost silit să semnezela

Versailles fără măcar să fi cunoscut tratatul, ete.
17 Decembre, — Discursul meu. Eram al cincilea,
Mi sa dat cuvântul la sfârşitul şedinţei, imediat după

ce isprăvise Brătianu. Chiar dela început am înţeles
că
Camera mă ascultă. In urmă, sau printr'o tăcere
mor-

mântală, sau prin aplauze şi ovaţii, deputaţii îmi face un
imens

tribună.

succes. Işi părăsesc băncile ea să, se apropie

Şi nu îngăduiau

paix de Bucarest
sorte

qu'on

nici o întrerupere.

il a maintenu

de

Brătianu

Pintirnit6 avec les allies, de

a 6t€ prât au premier signe;

â la Confârence

il a

de suite vu que tout 6tait arrang6 d'avance; îl ma jamais ad-

mis qu'on distinguat les allis en grandes et petites
puissances; qu'il ne transige pas avec la dignit6 nationale,
qu'on n'a
rien ă eraindre: nous avons une armâe et l'6change
de mar-chandises ne peut ne pas s'stablir paree que ceux» ont
besoin
de nos mati&res encore plus que nous n'avons
besoin
des
leurs (quand nous n'avons rien ă exporter et. que la
farine
fait dâjă d6faut!) Sortie violente. Clerk 6tait un adversa
ire
acharnâ. Wilson disposait en maître de la Conferenea;
il a

dâi signer ă Versailles sans

ete.

17 decembre.— Mon

avoir seulement connu le traite;

diseours. J'âtais le cinquieme; on m'a

donne en fin de sâance la parole sitât que Bratiano eiât fini.
Des les premires phrases Jai compris que la Chambr
e mor-

dait. Bientât, soit

par

des silencesâ entendre voler une mou-

he, soit par des applaudissements, des ovations, les dâputăs
me font un immese suceâs. Ils quittent leurs banes pour se rapprocher de la tribune et il ne faisait pas beau m'interrompr
e
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rânjea; dar a îndurat o oză şi mai bine de
tortură. Foarte

bună partea în care am prăbuşit atitu
dinea lui la confe-rinţă şi pe care a trebuit să o alcătuese
întreagă, la tri-

bună. Yladimir de Repta, Cristea, aproape toţi
episcopii

dădeau semnalul. Eram bolnav şi la ora
7 am terminat,
mort de oboseală. In cinci sferturi de
oră am dărâmat
ceeace Brătianu încercase, 7 ore să clăde
ască.
18 Decembre. — "Toată presa consacră
marele suc-

ces al diseursului-meu. «Epoca» : «Nu era, banal
să vezi
Camera României Mari aclamând pe d-l Marg
hiloman
în contra autorului României Mari».
Singură

«Românimea»

mă

înjură.

Bietul

Take

19 Decembre, — Rattigan vine să-mi citească:
rapor-

!

tul pe care îl adresează guvernului său.
E de înțeles mi:
rarea mea ! In text sunt lucruri în genul
acesta : «După
„imbecilitatea lui Take Ionescu, care
nu a luat parte la
alegeri, nu rămân în România decât
doi oameni de Stat,

d-l Brătianu şi d-l Marghiloman. D-] Marg
hiloman u
fost rău judecat; în toate faptele lui ma,
ascultaţ decât

de conştiinţa sa, voind să evite țărei sale
crude încercări ;
în timpul ministerului din 1918 eu
nu eram pe atunci
PI

Bratiano ricanait, mais il a supp
orte une bonne heure de torture; tr&s bonne la partie oii
Jai saccagă son attitude ă la
Confârence

et que

j'ai aâ construire ă la tribu

ne, Vladimir
de Repta, Christea, presque tous
les &vâques donnaient le signal, J'6tais malade et ă 7 h.
ai fini, mais mort de fatigues.
Ein cinq quarts d'heure Jai demo
li ce que Bratiano avaiţ mis

7 heures ă tehafauder,

18 dâcembre. — Toute la presse
consacre le gros succes de
diseonrs. L'«Epoca»: I] n'6tait
pas peu banal de voir la
Chambre

mon

de la «România, Mare» aclamer
M, Marghiloman
contre Yauteur de la «România
Mare».
La «Romârimea», seule, m'injurie.
Pauvrg Take !
19 dâce

mbre, — Rattigan vient me
lire le rapport qu'il
adresse ă son gouvernemenț,
On juge de ma surprise! Dans
le texte il y a des choses du genre
suivânt: aprâs Pimbâcillits
de Take Ionescu, qui n'a pas
pris part aux 6lections, il ne

reste que deux hommes

dEtat en Roumanie,

M.

Bratiano et
M. Marghiloman. On a mal
juge M, Marghiloman, qui
n'a
agi que selon sa conscience
en voulant 6viter â son pays
des
Epreuves
cruelles;

pendant

son ministăre

de 1918 —

«moi je
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în această ţară, dar am aflat dela, ministrul meu
şi dela

Rege (sic), că d-l Marghiloman a făcut toţ ce era cu putinţă să se facă». Tot Rattigan îmi spune că actual
ul

„guvern este slab, că nu poate să dureze Şi că se teme
grozav de un guvern liberal. — Cum sau schimbat timpuxile !

— Am primit vizita Episcopului Miron Cristea, în-

soţit de deputatul Protopopul Ion Oprea. Lungă conversaţie; complimenteie Episcopului.
Din toate părţile îmi vin scrisori, telegrame de felicitări pentru succesul de alaltăeri ; partizanii mai
ales

-renasc.
20 Decembre, — Al. Em. Lahovary e foarte fericit de

Succesul meu, mai ales că au eşit lucrurile după
cum le
prevăzuse el, căci totdeauna el mi-a luaţ apărarea
la
Paris (!?). Brătianu, cu care a păstrat bune raport
uri,
-a făcut greşeli peste greşeli; nici odată nu primeşte
un
:sfat, niciodată nu admite o discuţie. Atmosfera era,
rea
la Paris; a fost trimis generalul Iliescu. Se ştia la Pa-

_“ris de ce fusese înlăturat, când scseşte eu o metresă bulgară

şi fel de fel de comisionari, între alţii

faimosul

“v6tais pas dans ce pays» — Jai appris de mon
ministre et
„lu Roi (sic) que M, Marghiloman a fait en tout ce
qu'il a pu.

La

peut

note

de Rattigan:

ce gouvernement

est iaible, îl ne

durer; peur atroce des libâraux,
Tout de mâme! Comme les temps sont changâs!
— Visite de P&vâque Miron Christea et du depută

le pro-

“topope Ioan Oprea de Timişoara, Longue conversation,
cor

“pliments

de V&vâque,

De toutes parts, lettres,
telEgrammes de f6licitations,
“Sehos du succes d'avant hier. Les partisans surtout renais-

sent,
20 dâcembre, — A. Em. Lahovary: il,est heureux de mon
“succes, surtout parce que les choses sont comme il les a tou-

jouzrs prâvuss, car, toujours, il a pris ma dâfense ă Paris (?!),

Bratiano, avec lequel il a garde ses bons rapport
s, a com“mis fautes sur fautes; jamais îl n'accepte un conseil,
jamais
il n'admet une discussion, Latmosphâre €taiţ
mauvaise â
Paris; on y envoie Iliesco, On savait ă Paris pourqu
oi on
Vavait dâgommă; il s'amâne avee une maîtresse bulgare
et

“toutes sortes de comrissionnaires

entr'autres le fameux

Ure-
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Urechie, care se instituise directorul prese
i lui Iliescu.
RI, Lahovary, previne pe Brătianu, care
însă îi dă peste
nas şi îi dă ordin să facă în aşa fel ca situa
ţia lui Iliescu
să fie din cele mai bune ! Rezultaţ : Iliesc
u. era supraveShiat şi corespondenţa i se remitea desch
isă şi cenzurată! I se refuza permisele cerute, cu duiu
mul pentru
Elveţia, centru de spionaj german. Când,
a fost expulzat din Franţa, cum el protesta, Mandel
l-a ameninţat
că publică totalul depozitelor ce le are
în băncile franceze. Astăzi Iliescu întemeiază afaceri fran
co-române ca
să poată ascunde fondurile ce le are în
Franţa. — Lahovary adaogă: «Puteam obţine sigur
Banatul întreg,
dar trebuia să o luăm din vreme ; l-am
pierdut fiindcă

am sosit cu două luni prea târziu la conferinţă
».
„24

Decembre,

—

Pe neașteptate,

sub pretextul

de a

lămuri o cheștie personală cu Vaida, Brătianu
ma ata-

cat foarte violent. Lucaci, amândoi Goga,
Sever Bocu,
adică banda takisto-ardeleană,
preparase o
manifes“taţiune : provocarea eşirii din sală a
Ardelenilor. Manifestaţia a avortat mizerabil. Numai 5 inşi
sau sculat,
ca să se ducă să se pitulească în spatele
biuroului. De
<he

qui s'etait

constitus

directeur

da

la presse

du

general
Tliesco. Il prâvient Bratiano, qui lui
tape sur les doigts et lui
“enjoi
nt de faire que la situation d'llie
scu soit, des meilleures!
Râsultat: on surveillaiţ Iliesco et
sa correspondance lui 6taiţ
remise ouverte et censurâe ! On
lui refusait des permis, de-

mandâs ă la grosse par lui, — pour la
Suisse, centre de Pespionnage allemana. Et lorsqwon l'a expul
s6 de France, comme
il regimbait, M. Mandel la mnacs
de publiem le total des

depâts qu'il a dans les bangue franc
aises. Aujound'hui, Iliegco fonde des comptoins franco-rou
mains. pour arriveri ă dissimuler les fonds qu'ils a en Franc
e. Lahovary ajoute: Nous
pouvions sirement avoir
le Banat entier, mais il fallait
5'Y prendre ă temps; nous Tavons
perdu pour âtre arrives

deux mois trop tard ă la Confârencey,
24 decembre.

—

Inopin&menţ,

sous

.
prâtexte

de vider une

“question personnelle avec Vaida, :Bnatiano
m'a chargâ de nou-

vean ă fond. Lucaci, les Goga, Saver
Bocu, c'est ă dire la
bande takiste-transylvaine, avaient
combin€ une manifestation: provoquer la sortie des 'Tran
sylvains, Elle a piteuse-

“ment €chous, Cinq gaillards seuls se sont
levâs pour aller se
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acolo Lucaci m'a numiţ; <Trădăto
rule», dar i-am închis
Sura cu o
replică

Brătianu;

zdravănă.

Camera ma

—

susținut

Apoi

am

scuturat

energic. Am

pe

avuţ

o
nouă victorie, mai ales că la
început Camera, îmi era vădit ostilă; mi sa spus că
ceeace îi impresionase mai
muit este povestirea, Consiliu
lui de Coroană din Sinaia,
în care eu am determinat votu
l unanim — afară de Carp
—- pentru unei
ntrarea în campanie

Centrale.

25 Decembre.

— Am

alături de

Puterile

fost în audienţă

la, Rege şi am
vorbit mai ales politică. Mi se
dăduse ca sigură intrarea
lui Cămărăşescu în guvern la
interne ; Regele mi-a spus

că erau dificultăţi, dar am
înţeles că era, dorinţa lui şi
că ținea mult la aceasta. Am
insinuat că se pretinde că
Vlad ar ţine

mult să aibă acest portofoliu :
«Este imposibil ca un Ardelean să fie la
interne» îmi spune Regele.
De ce? — In ceeace priveşte C.F
. R.: se negociază cumpărări de locomotive în German
ia, (asta e noutate)...
Ungurii au
intenţiunea, să ne atace, fiin
dcă nu părăsese

tapir

ensuite

<Trădătorule»
terrible.

— Jai

derri&ra
eţ je

ensuite

le bureau.
lui

ai

elos

De

lă, Lucaci:

la

bee

pat

m'a

une

appele
râplique

secouâ

vertement Bratiano; la Cha
mbra m'a 6nergiquemenţ, sout
enu. J'ai remport€ une
nouvelle
victoire d'autanţ plus
accentute qu'au
dâbut la Chambre
tait
visiblement
hostile;
on
ma
dit
que
ce
qui
avait fait le
plus

couronne

nime

—

d'impression

c'est le râcit

du

de Sinaia oă c'est moi qui
aîi dâtermin€

moins

Carp

—

pour

Conseil

de

le vote una-

la non entrâe en campagne
aux e6tes des puissanees
centrales,
"25 decembre, — Ayant dem
and audience, pour remercie
r
pour les attentions que le Roi
avait eues pour moi â l'ocea.
sion de la mor d'Hâl&ne,
nous avons parl6 surtont
politique.
On avait donnâ
comme

certaine Pentrâe de

J. Camarasesco â
Pint6rieur ; la Roi. me dit
qu'il y avait des difficultâs,
mais
compris que
c'âtaiţ son idâe et qu'il y
tenait
beaueoup.

Javais insinus: i] paraît que
c'est Vlad qui tiendraită avoi
r
ce portefeuille: «C”esţ impossib
le qu'il y ait un 'Transylvain
ă Vinterieur», me dit le Roi. —
Pourquoi. ?—Sur chemins de
fer: on nâgocie Pachaţ de loco
motives en Allemagne (c'est
du nouveau...) — Les Hongrois
ont Pintention de se jeter sur
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ideia.de a relua Transilvania. Actista este impresia, lui

Rattigan, care a fost la: Budapesta. (du cred 'mai ales că
această veste îşi are sorgintea la Marele Cartier).
În ajun primise 0 scrisoare dela Prinţul Carol,

care cere protecţie, fiindcă vrea; 'să-şi apere copilul şi
să

rămâe credincios soţiei 'sale, şi copiile serisorilor pe care

Prinţul le trimisese lui Bujor şi lui Iorga; Vorbesc des-

pre ageasța Regelui, care -se arată mirat şi îngrija
t. EI

credea că totul merge foarte

bine din momentul

ce

Prinţul reluase livreaua pentru personalul lui
şi arbovase steagulpe locuinţa, lui la Bistriţa-Năsăud, reşedi
nţa

sa, actuală, — Intrebare repetată mai multe ori: «Cum

aj putut aceste scrisori să ajungă 2» —. Această între-

bare este semnificativă ! Răspund fără şovăire : un,
copil

se va naşte; nu se poate împiedica un tată să asiste la
naştere ; ar fi un scandal. Dacă sar întâmpla să moară

copilul'? nu sar zice că Sa comig o crimă ? — Coneluzii:

«Să se ducă Prinţul cu nevasta, lui, dar sub ce nume?
Nu

put, eu să-i. confer un ţitlu; numai fratele meu poate
face aceasta : iată greutatea». — Eu : Se poate negocia.
— Regele : Da, e posibil...

=

ia

p

nous, ear ils pabandonnent pas Pidâe de repre
ndre

la Transylvanie. C”est Vimpression de Battigan
qu
ai
6t6â Budapest.
(Je erois plutât que “est le Grand Quart
ier qui lance cette
nouvelle),
a
— La

mande
rester

veille ayant regu une

protection, parce
fidele

ă sa femme,

lettre du Prince

Carol

quil veut proteger son
ainsi

que

copie

qui de-

enfant

des lettres

que

et
le

Prince 6crit 4 Bujor et ă Iorga —
j'en parle au Roi qui se
montre &tonn€ et soucieuzx. Il eroyait
que ţout allait pour le
-Mieux du moment qu'ă, -Bistr. itz
Nasaua
d, sa residence actuelle, le Princ
e

«avait repris

pour

son personnel

la livrâe et
arborâ sur son habitation le pavil
lon», Question râpâtee :
«Comment ces lettres ont-ellesş pu arriv
er?» — Cela en dit
long! — Je dis carrâment: «Un enfan
ţ va nafître, on ne peut
-empâeher un păâre. d'assister ă sa naissance:
ce sera un seandale.

Et si Yenfant mourrait? Ne dira t-on
pas qu'il y a eu
— Conelusion: «(ue le Prince

crime?»

s'en aille

avec sa fem„Me, mais sous quel nom? Je ne puis
lui confârer; un titre,
„mon îr€re seul

peuţ le faire: voilă.
la difficult...» — Moi: «On
peut nâgocier>.,. — Le Roi: Oui,
c'est possible. - - :
ag*
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Am vorbit de Averescu, de eşirea lui, ete— Regele,
Nu poate să fie disolvare fără conflict, dar cu nici un

preţ alegeri în Martie: este luna cea mai periculoasă...
Afară de această frază, nici-un cuvânt care să indice
încredere în guvern, nici dorinţa de a-l întări. Am

sim-

țit o tendinţă a Regelui de a se amesteca în afacerile gu'vernului. — Asupra exproprierii : «Trebue să se oprească aci, se va vedea mai târziu...»

26 Decembre. — Marincovici a venit să-şi lichideze
situaţia. Ştiam lupta, aprigă dintre Adamovici, preşedintele consiliului, şi el de o parte ; Pasici şi Protici din

altă parte. El se crede sigur de victorie în alegeri; Pasici nu e ţare decât în Bosnia: Ură țeribilă în contra
lui Brătianu, care în 1916, când
cu Aliaţii,

ceruse

negociatorilor

s'a semnat convenţia
să-şi dea

cuvântul

de

onoare că nu vor spune nimic Sârbilor. Marincoviei
confirmă, ceeace am crezut totdeauna
că Sârbii ar fi
iscălit orişice, numai

să li se lase o zonă înaintea

Bel-

gradului ! 'Torontalul sa câştigat la . Paris. . (Brătianu
spusese în Cameră

că la conferinţă,

când s'a vorbit de

“Torontal, unii din plenipotenţiari nici nu ştiau ce este
Parl6 d'Averescu, de sa sortie, ete, Le Roi: «Il ne peut pas
y avoir

de dissolution

sans

conflit, mais

surtout

pas

d'âlec-

"tions en mars: c'est le mois le plus dangereux...» A part cețte
phrase,

pas

un

mot

qui

indiquât

une

confiance

dans

le gou-

vernement, ni le dâsir de le fortifier. — J'ai ern plutât sentir une tendance ă se mâler des affaires du gouvernement.
Sur Vexpropriation: «Elle doit s'arrâter-lă». A voir plus tard...
26 decembre, — Marinkoviteh, qui est venu simplemeni
liquider, Je savais la lutte âpre entre Adamorviteh, prâsident

„du Conseil, et lui d'un cât, Passiteh et Protich d'autre part.
Il se dit sâir de la victoire dans les 6leetions. Passiteh est
fort en Bosnie seulement. Haine terrible contre Bratiano qui.
en

1916, lonsqu'on

a sign€

la convention

avec

les alli€s, avait

fait donner leur parole d'honneur aux negociateurs

qu'ils

n'en

„diraient rien aux Serbes. Marinkoviteh confirme, ce que j'ai
toujours pensâ, que les Serbes auraient sign€ n'importe quoi
“pourvu qu'on laişsât une zone devant Belgrade! — C'est â
Paris qu'on a gagn le Torontal. (Bratiano avait dit â la
Chambre que lorsqu'on a parle du Torontal â la Conference,
il y avait des plenipotentiaires qui ne savaient mâme pas ce
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din spusele lui Marincovici,

ravajele

ce au putut produce lugrările lor, cu mult anterioară lu-

crărilor noastre!) — Brătianu pusese întratât pe toţi
în contra, lui, încât 'Tardieu a spus în faţa lui Marincovici : «Acești om ne-a devenit odios

; să se ducă, nu se

va trata nimic cu el!», Marineovici voia mai

ales să

ştie dacă am sentimente amicale faţă de Serbia, „ceeace
n'am avut nici o dificultate să-i afirm, |

21 Decembre. — D-rul Lupu este numit ministru de

interne.

Greva

tramvaelor

Sau terminat imediat,
30 Decembre. — Sa
biei, Bucovinei

şi a Imprimeriei

votat

şi Ardealului:

legile
mesagiile

Statului

unirei

Basara-

sunt

citite de

Inculeţ, Nistor și Șt. Pop. Entuziasmul uşor de priceput.
Nau avut loe voturi: aclamări. Aceasta este, penţru

mai târziu, o greşeală; mai ales pentru cine are serupule ca acelea, ce mi-a exprimat Maniu. Intr'o secţie îi
'spun : «Trebue imediat să se depue raportul şi chiar în

„aceeaşi zi legea, să fie dusă la Senat.» — Răspuns: «Noi
voim să amânăm până mâine, fiindcă la noi sunt Unguri, Saşi ete., şi nu trebue să ne expunem să ni se reque câtait. Je comprends, aux dires de Marinkoviteh, ce que
leur travail, bien ant&rieur au nâtre, a pu faire de ravages!)

— Bratiano

s'âtait ă tel point mis le monde

ă dos, que 'Tar-

dieu a dit devant lui: «Cet homme nous est devenu odieux;
qu'il gen aille, on ne traitera rien avec lui!» — Marinkoviteh
'6tait surtout soucieux de savoir si J'âtais dans les mâmes

id6es amicales envers la Serbie, ce que je nai pas eu de peine
ă affirmer,

21 decembre. — Le dr. Lupu est nommâ ministre de Lini6rieur. La grâve des trams et celle de YImprimerie de
!Etat prennent de suite fin,
30 decembre. — Vote des lois d'Union de la Bessarabie, de
la Bucovine, de PArdâal; les messages sont lus par Inculetz,
Nistor et Stefan Pop, Enthousiame tres comprehensible. Pas
-de votes: acclamations, C'est pour plus tard une faute, surtout si on a des scrupules du genre que Maniu m'a exprimâs.
Dans une section, je lui dis: «I] faut de suite d&poser le rap-

port et le jour mâme porter la loi au Senat» —R.: «Nous voulons remettre ă demain, car chez nous îl y a des Hongrois,

-des Saxons

ete, et il ne faut pas nous exposer au reprache
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" proşeze că am procedat, prin surprindere». “Răspunsul
era, aşa de naiv încât nu am

meu

insistat. Se pare că avizul

a, fost împărtăşit şi de miniștri, 'căei, după o con-

ferinţă, sa, adoptat ideia unui vot imediat;
„31 Decembre — Aleg
lui er
Miron ea
Cristea, Bpis--

cop: de Caransebeş, ca Mitropolit. Foarte frumos discurs,

de om civilizat,
Wavoir
pas

a

agi par surprise».

insist.

Il

paraîţ

que

ministres car, apres 'la

rang

C'âtait tellement
mon

Confărenez,

du cât du -vote immâdiat,

naif que

je rai

avisa: 6t6.partag6 par

on s'est tout

A

les

de mâme:

a

31 decembre. — Election de Miron: Christea, &vâdue
deCaransebeş, comme Mstropolite, 'Tres bon, diseour
s, d'homme:

civilis6,

.
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