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PREFAŢĂ - 

Cu ocaziunea unui banchet oferit în 
1910. la Brăila spre sărbătorirea lui Nicu . 
Filipescu, am. rostit următoarele Cuvinte : 
„Român de baştină în toată puterea cuvân- 

- tului, care mul .are nici 0 fudulie perso- 
-. nală dar are toate fuduliile neamului scu ; | 
care a păstrat adânci rădăcini în pămân- | 
“tul sirămoșesc şi legături sufleteşti intime . 
„și blânde cu muncitorii acestui pământ ; 

român din părțile acestea de şes, căruia 
„nu-i place să privească fara şi oamenii - 
din înălțimea cam absiraclă şi egoistă a. 

„unui vârf de munte; căruia îj place să 
-vadă fara mai aproape de om şi de 

* munca. lui şi cu dragostea omului înainte 
de. toate... -Parcă'l! văd când vine să'și 

"ia inspirațiunile sale în colțul său de fară. * 
În Zori de zi se uilă cu privirea lui, veci- - 
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nic nemulfumită, căulând tot mai departe : 
se uită spre nemărginilul orizont şi 
aşteaptă un răsărit: de soare pentru nea- 
mul său. Și din văpaia frandafirie a dimi- 

„_nefei, în care se topesc şi amintirile tre- 
„cultului şi durerile prezenlului şi nădejdiile 

viiforului, se. ridică un glas care spune : 
nu semănaţi ura, căci ura e dislrugă- 
loare : îndreplaţi relele iimpurilor, dar 
lăsați ca primenirea vremurilor să se facă 
fără ca firea românului să fie alinsă, şi 
“în pace și cu frăție, penlru ca atunci 
când va veni furturia, tofi fii? acestei fări 
să siea braf lângă braț peniru a apăra 
ogorul muncit de părinții lor... Şi atunci 
'acesi român se închină la pământul stră- 
moşesc spunând : fie, scumpă fară, pu- 
flerea mea de muncă și puierea mea de - 
iubire I/“, E 

Amintesc aici aceste cuvinte, penlru că 
sacol că ele zugrăvesc nota înalt idealistă, 
mistică şi tot odată profund omenească 
şi generoasă, care dislingea patriotismul | 
și conservatismul lui Nicu Filipescu,. şi 
fără de care opera lui nu poale să fie 
pricepută, în rosiul-ei „covârșitor şi ade-
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văral și în raza, atât de luminoasă şi de 
caldă, care a rămas şi va rămâne din ea. 
In sufletul său a strălucit, cu o intensi.. 
iate. mai puternică decât în acel al ori. 
cărui din conlimporanii săi, soarele româ- | 
nesc, şi în sbuciumul luptei de rezistență - 

_pe care a dus'o, în chip câle oJafă atâl 
de aprig, în contra elementelor prolivnice 
cari sfăleau în calea năzuinfelor sale, — 
în agilajiunile pe cari le suscita şi le 
între[inea, şi cari, în. judecata superfi- 
cială a politicianilor, erau privite ca tră- 
“sălura caraclerislică .a firei sale, — ideia 
conducătoare a fost pretutindeni şi tot- : 
deauna o jerifă a ambițiunilor sale perso- 
nale, şi o însuflejire de o rară putere 
comunicativă de pătrundere şi de îmbăr- 
bătare, în îndreptarea tuturor energiilor 
spre felul înalt și slatornic pe care'! 
urmărea. | 

Un asifel de luptător trebuia neapărat 
să rămână, în viafa noaslră politică, mai 
mult un element de rezistență şi de opo- 
ziliune. Şi fotuşi, alâi de puternică era 
influența cuvântului său, încât ea a fos! 
hotărâtoare în evenimentele principale prin 

s 
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cari fara. a frecut în timpul viefei sale, 
şi în special î, în avântul care a determinat 
războiul pentru întregirea „neamului, EI 
ma avut vremea decât să întrezărească, 
prin întunecimea suferinfelor de moarte 
ale Jărei şi ale sale, răsăritul de soare 
pe care'l aștepta. Şi, cine ştie, poate că 
patriolismul său nu - i-ar fi îngăduit să 

privească, Jără o prea mare suferință, 
spectacolul micimei de suflet care a în- 
tunecat şi continuă a întuneca realizarea 
celui mai. scump ideal, 

Cei „cari [au cunoscut, îi blagoslovese 
memoria cu o nespusă emofiune ; iar în 
amintirea fărei numele sdu rămâne ca af 
celui mai iubit dintre apărătorii neamului. 

MATEI B. CANTACUZINO 

 



Cuvâzitare rostită la 23: Octoiiibrie 1914, 
cu prilejul - unei mânifestaţii "cetăţeneşti 
ce i 'S'a făcut acasă, 

  

“Domnilor, 

Nam nici o ptitere ca să vă împlinesc 
dorințele, 

Pot. numai să unesc voinţa mea cu a 
d- tră, dacă țara şi d- tră aveţi o voinţă. 

Dorinţă mea e să intrăm în acţiune, in- 
diterent de timp Şi de împrejurările de pe 
câmpul de război. 

Şi să vă spun de ce: 
Am tot aşteptat ca, măcar acum, să se 

deă drepturi Românilor din Ungaria. 
Totul a tost -zadarnic. 
După război, dacă Austro- Ungaria va eşi 

învingătoare, Românii de peste munţi vor 
Îi distruşi. 

Austria nu s'a ferit să deslănțuiască răz- 
7
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boiul european, casă strivească iredentis- 
mul sârbesc. 

„Austria — de-ar fi mâine, învingătoare 
— va zdrobi pe Ardeleni prin un regim de 
desnaţionalizare. Iar Regatul Român va. 
lrebui ori să se supue, ori să declare război.. 

“Deci, ori sugrumarea, cu propriile noastre | 
mâini, a fraţilor noştri, ori război. | 

Eu prefer războiul şi, mai bine! de cât 
războiul peste un an, doi, singuri față de 
Austro-Ungaria, prefer războiul. acum, ală- 
turi de Franţa, de Rusia şi de Anglia, 'cu 
toale perspectivele de a ne împlini idealul 

| naţional. 

Vă făgăduesc să impăriăăşese acest mod 
Wa vedeă acelora ce mi sau arătat parti- 
zanii unei “politici de acțiune şi cari par. 
a nu mai vroi să se lase amăgiţi. 

 



a“. 

La solemnitatea s fi in aţi irii “ drapelului 
„Ligei Ardelene“, la 1 Decembrie "1914. 

  

Astăzi pentru prima oară sau strâns la- 

olaltă românii din ținutul României inde- 

“pendente, cu acei de peste hoiare, sub fâl- 

„Fâirile aceluiaş drapel. 

Acest fapt esle atât de neînchipuit ş şi mare 

încât glasul îmi amuţeşte, + 

Este faptul care dorim să. se: îndepli- 

neaseă cât mai curând şi doresc să ve- 

dem acest steag fâlfâind pe valurile Tisei, 

dincolo de Sătmar şi în cuprinsul “noului | 

Negat. al Românici-Mari.



La întrunirea dela „Dacia“ a „Acţiunii 
Naţionale“ la 16 -Noerabrie 1914, 

  

Nu e nici limpul, nici ncvoe ca să vă 
țin un discurs. 

Două vorbe numai ca să rezum situația 
până astăzi. 

Acum două luni, Rușii crau învingălori . 
la Lemberg şi Austriacii învinşi: de călre 
Sârbi. 

| Atunei armata noastră nu a “dai lovitura 
de graţie Austriei. Acum Austriacii sunt în | 
Belgrad şi suntem blocați aproape cu totul. 

Acum două luni noi eram în ofensivă, 
azi suntem în defensivă, Aslăzi lrebue să 
ne apărăm ca să scăpăm din cercul de 
ler ce ne strânge, -şi în curând se poate 
să nu mai ne putem mișcă pentru reali- 
zarea visurilor noastre. | 

Dacă lucrurile “vor merge tot aşa, căci 
nu am voit să le împiedicăm, să știți că
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„peste încă două luni nu este imposibil cs 
să vie să ni se spună că e prea târziu, 
că nu vom putea aveă nimic, şi să ne mul- 
țumim că ne putem apăr ă independenţa şi 
regatul. o 

Trebue însă să recunosc, — şi recunosc, 
că se poale să avem noroc. 

Se poate ca unitatea noaslră naţională 
„Să se facă fără noi şi contra voinţei noa- 

stre. 

Se poale. 

"a Dar unilalea neamului. ru trebue să o 
lăsăm norocului. i . 

Popoarele cari vor să trăiască, nu aș 
leaplă totul dela întâmplare. 

Idealul - românesc trebue îndeplinit. la si- 
gur, nu la noroc. (Aplauze. Sala întreagii 
se ridică și izbucnește în ovafiuni).



Cuvântare rostită la întrunirea dela 
„Dacia“ a „Acţiunii Naţionale“. la 23 
Noembrie 1914. 

Acum vre-o două luni, mai mulţi din 
d-v. m'au întâmpinat în gara de Nord. 

Azi pot să vă desvelesc, că înainte dea 
porni spre Bucureşti, mi se spuseseră unele 
lucruri pe cari nu le pot destăinui acum și 
cari nau îmbiat atunci să vă spun: 

Aveţi toată încrederea. Guvernul îşi va 
face datoria”. ” 

Cred că am contribuit întru câtva prin 
acele cuvinte, a linişti spiritele. 

Dar cele cemi sau spus, nus'au împlinit 
Aceasta și este una din explicaţiile prezen- 
ției mele aci. (Aplauze). 

Nu acuz, dar constat că unii s'au folosit - 
de liniştea la care am contribuit, ca azi să 
asmută contra noastră poliția şi calomnia. 
(Aplauze).
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Şi -totuşi, în- interesul cauzei, voi lăsă ca- 
lomniile fără răspuns. Bă voiu mărgini a 
vă spune: „lată toată acțiunea de care:sun- 
tem învinuiți. Ea se rezumă;în aceste câteva 
cuvinte despre situaţia externă: Cuvinte, nu 
îraze. In cuvintele cele mai simple, voiu face 

“apel numai la judecată rece, interzicându- 
mi orice artificiu de vorbire! şi alungând 
orice sentimentalitate”. (Aplauze). 

Iată cum mi se înfăţişează situaţia noa- 
stră externă, demonstrată î în cea mai simplă 
formă a. unei teoreme : 
„Victoria Franţei, Angliei şi Rusici însem- 

Lă 

-nează îndeplinirea idealului nostru naţio- 
nal, (aplauze prelungite), unirea cu 4 jum. 
milioane de Români şi anexarea a 6 mili- 
oane de locuitori, dacă punem în socoteală 
şiranclavele de altă naţionalitate. (Aplauze). 

Din .contră, victoria. Austro-Ungariei. a- 
lături (o regretăm) . de Germania, - “însem- 
nează — fiind chiar dacă “România ar stă 

neutră — îngroparea idealului nostru, 'des- 
- naţionalizarea Românilor din Austro- -Unga- 
„ria şi-pierderea Regatului român. 

Despre această independenţă, Imperiul o- 
toman ne e pildă cum cucerirea economică 
şi vasalitatea politică au pulut merge până
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acolo, în cât Germaia să poală “declară 
război în "numele Turciei şi fără voia. ei. 

-C Aplauze), 
| 

Iar pretențiunile Austro o-Ungariei din ul- 
limatul 'ci către Serbia, “dovedese cum în- - 
jelege e ca independența slatelor mici şi la 
ce ne pulem. aşteplă, când ar [i victori- 
oasă. . E 

Dacă acestea sunt adorate, pot alirmă, 
cred, că nici unul din. statele beligerante 
ni arc mai mult de câştigat, nici mai mult 
de pierdut, ca România în războiul actuăl, 

Totuşi, unii mai cred că am putea noi 
singuri printre puterile interesate să ră- 
mânem. în expectativă. 

„Ei bine, să ştie, că, dacă “ripla Tnţe- 
"legere iese viclorioasă, fără noi, vor merită 
să fie Tuaţi cu pietrele. - ÎN 

Dacă Germania şi :Austro o-Ungaria ar eşi 
biruiloare —' fără să fi aruncat și noi 
spada în cumpănă — acei “ce socotesc că- şi i 
vor putea lăudă prevederea, să ştie că în- 
zecilă le va fi răspuiiderea faţă 'de nenoro- 
cirile ce vor apăsă asupr a ţării.” (Aplauze). 

Nu putem dar fi simpli spectatori, nepă- 
sători încotro sboară victoria. E 
Na trebui să intrăm în război şi dacă
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va trebui, nu mai rămâne decât o întrebare: 
Când ? | | 

Eu zic: cu cât mai repede, „cu atât mai 
bine. (Aplauze prelungite). 

Dacă războiul nu „poate Îi înlăturat, nu 
văd nici un argument în contra Zorirei, 

dar văd multe contra zăbavei. 
Nu că războiul european sc va sfârşi 

mâine. Soarta războaclor se hotăreşte îna- 
inte de încheierea păcii.. Fr anța a fost în- 
vinsă la Sedan, când nu se împlinise nici 
jumătate din campanie. Azi, înainte de pace, - 
o mare victorie rusă sau iranceză poale 
face concursul nostru inutil. | 

Tot aşa, o mare victorie germană ne 
poate fi fatală. Ea ar constitui o primejdie, 
căci: sau nu ne-am mai mişcă de loc și ar 
triumiă inacțiunea definitivă, sau ne-ar îi 
dat să constatăm în modul cel mai crud, 
că e mai uşor să ajutaţi victoria, decât 
s'o întorci din drum, după ce ai fost învins. 
„Şi mai cred, că nu ne îndeamnă la zăbavă 
cei trei sute de mii de Români din Ardeal, 
ce luptă pentru Ungaria, şi cei două site 
de mii ce vor fi ridicaţi la 1 Ianuarie: | 

In “tranșeele din Galiţia, visurile neamu- 
lui trebue să fie uncori turburate de gândul
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că. se va împlini poate spusa unui bărbat 
polilic român: 

„Transilvania fără Transilvăneni”,, 
Să mergem dar... Insă se pune întreba- 

rea: Dacă mergem la Nord ce facem la 
Sud? Să căutăm să ne. înțelegem cu Bul- 
garii. Numai să nu fie: pentru noi pretext 
de tărăgăneală și, pentru ci, , prilej d'a luă 
rolul de arbitrii. | 

E mai bine. cu Bulgarii, dar se poate şi 
contra Bulgarilor. (Aplauze). 
“Dacă Bulgarii ar eşi din neutralitate sau 
dacă ar atacă pe Sârbi, cu atât mai mult 
am aveă datoria să intervenim. 

Nu „putem lăsă pe Sârbi să fie striviți 
şi nu pulem lăsă ca drumul prin Serbia să 
ni se închidă. 

Ar îi cea din:urmă laşitate să permitem 
sdrobirea armatei sârbeşti, când sângele cei 
contribue azi la desrobirea. Ardealului, pe 
când noi stăm nepăsălori, (Aplauze prelun- 
gile). ! 

Ar fi cea mai mare greşală, dacă am 
permite, prin 'ocuparea Serbiei de către 
Austria, închiderea drumului prin Serbia 
Și Salonic, care e azi singura noastră. ar- 
leră de comunicaţie „ cu restul lumii. 

si af
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Aprovizionările noastre pentru armată şi 

pentru comerţ vor fi tăiate de marea linie 

ce se va deschide prin - Serbia şi care va - 

legă Asia Mică de marea de Nord. 
Germania va îndestulă cu muniţiuni Tur- 

cia şi Bulgaria. Turcia şi Bulgaria vor lri- 

„mite în Germania produsele lor agricole. 

In Joc să împresurăm noi pe alții, cei-: 

“lalţi ne vor împresură. (Aplauze). 

Atunci bilanţul nostru dela începulul răz- 

boiului până azi se va complectă astiel : 

Am înarmat dejă pe Turci şi am aprovi- 
zionat pe “Germani. Prin întârzierea acţiu- 
nci noastre câtevă sute de mii de Români 
din Ardeal au fost duși în foc, la luptă, în 

„contra cauzei naţionale. Acum suntem pe 

cale -d'a lăsă trei sute de mii de Sârbi să 
fie scoşi din luptă şi să.se facă întăriri 

Transilvania. Ne mai rămâne să des- 
„chidem vrăjmașilor drumul dela Constan- 
tinopol la Berlin şi nouă să ne închidem 
orice eşire spre Europa şi spre mare. 

Și toate acestea când, totuși „ războiul e 
inevitabil. ” 

- Aceasta e sinucidere, nu lupta pe care 

o vroim. 

     UNIVERSITARĂ
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Si o ştie: cei mai timorajţi parlizani. ai 
păcei: Azi nu mai poate ti vorba de pace, 
Azi e de ales între acțiune şi sinucidere. | 
(Aplauze prel ungite). 

a



o. . Ie . . . 

La banchetul dat de- „Asociaţia g-rală 
a . Presei române“ “deputatului belgian. 
Georges Lorand la. „Boulevard“, în ziua 

de 28 Decembrie 1914. 

Am ținut să vă zicem „la revedere”, în | 

ajun de a ne despărți, în ajunul, realizării. 

aspirațiilor noastre legitime: 

D-ta ai jucat rolul unui ambasador ofi- 

'cios al palrici d-tale nenorocile pe lângă 

opinia publică românească, reînoind călă- 

toria lui Thiers, în' 1870. 
Nu cunosc rol mai frumos decât acela 

pe care Pa jucat marele “Thiers în limpul 

călătoriei sale de-alungul Europei. Dar com- 

paraţia este mai în favoarea dzv., pentru 

că în 1670 E ranţa nu eră fără vină, cum e 

Belgia astăzi. Apoi Thiers a bătut la porţi 

închise. D-ta ai fost primit cu braţele dos- 

chise. 5 

Celor învinşi le rămâne totdeauna” spe- 

2 .
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ranţa. Plecând din România, vei puleă duce 
„cu d-ta, chiar şi de aici, speranța, care dacă 
“ma luminat încă în zilele acestea de iarnă, 
va lumină 'cu siguranță întâia zi a pri- 
măverii (aplauze). ” 

Spune compatrioților d-iale că. românii 
vor fi exacți la. întâlnire. (Aplauze frene- 
tice). Sa SI Da 
"Jar în focul bătăliei, când soldaţii noştri 

se vor aruncă la asalt, se va auzi nu numai 
strigătul „Trăiască România” ci şi acela 
de „ră diască Belgia” „CApluuze și aclama- 
| iuni).



Cuvântare rostită la banchetul. dat de 
„Sindicatul Ziariştilor“ şi de „Liga Cultu- 
rală“ publicistului englez Scotus Viator 
la 12 Ianuarie 1915. 

— 

Cu plăcere mă asociez la cuvintele rostite 
în onoarea d-lui Watson, amicul nostru de . 
astăzi. şi, mai cu scamă, .prietenul nostru 
de eri şi în onoarea acelora: cari s'au aso- 
ciat cauzei drepte a ncamului românesc. 

Inainte, Europa nu încercă să rezolve. 
principiul naționalităților, « de teama siguran- 
“ei și liniștei ei. ” 

Astăzi lucrurile sau schimbat. Va Ircbui 
să se proceadă la rezolvarea acestei mari 
probleme. | | 

Oricum ar fi, din cvenimenlele de azi 
principiul naționalităților nu va putea de- 
cât să facă noui cuceriri. N 
Și în faţa acestei evoluțiuni fireşti și fa- 
tale, se opune un singur popor, pe baza
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unui principiu care e mai mult o. sfidare la 
adresa civilizației. | 
„Acest principiu, care este ideca de stat 

maghiar, sc-bazcază pe cea mai sălbatică o- | 
presiune. - 

Dar ce ideie. poate îi. aceia în. care nu se 
vorbește. decât de. brulalitate.? 

Opresiunea aceasta. nu se bazează măcar. 
pe forţă. In Ungaria o. minoritate. terdri-. 
zează o imensă majoritate. | 

| „Vedeţi ce se petrece acum? Ca în „Lohen- | 
grin”, vitejii maghiari se ascund după căs- - 
cile armatelor de bavarezi, pentru a zdrobi | 
„neiericila şi viteaza Serbie (aplauze jrenc- 
lice). | 

Europa de mâine nu va mai puteă ad- | 
mite principiul agresiunei, adică unitatea 
de stat a Ungariei. Cu această fară, ullini 
refugiu al nedreptățirei popoarelor, : nu va 
mai puteă rămâne. 
- Când vorbim de Anglia, vorbim de ţara 
libert tăţilor de ori ce fel. Ea a dat indepen- 
dența Irlandezilor şi. a intrat în luptă pen- 
tru mica Belgie, ale cărei drepturi îi luse- i 
seră călcate în picioare. 

De cealaltă parte, e Ungaria. Ce ar răs- 
punde Anglia emisarilor Unguri ? -- 

.
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Sau că nedreptăţile din Ungaria vor dis- 
pare, sau că Anglia va deveni ungurească. 

Când vorbim de principii de libertate, 
gândurile noastre merg la Gladstone. Când 
vorbim de opresiune, ne, pulem reteri la 
Tisza. | a 
Ei bine, cu închin, cu acplină, încredere 

în Anglia lui Gladstone. (Vii şi călduroase 
aplauze).



Cuvântare rostită la întrunirea dela 
„Dacia“ a „ligii Culturale“ la 15 Februa- 
rie 1915, 

In urma unui discurs ca acela al a lui 
- Goga, care a răpit toate inimile, în faţa 
unei săli convinse până la enluziasm, din 
care răsar întreruperi ca aceea „Bocrii s să 
sune mobilizarea”, care rezumă mai bine ca 
“toate vorbirile gândurilor noaslre, e impo- 
sibil da mai încercă să vă i fac o demonstra- 
țiune, | | | 

V roiam să discut soluțiunile celor de altă 
părere ca noi. (Aplauze). 

Ce folos când Sunteţi atât de convinşi ? 
Să ne mărginim la politica noastră.: 

“Să ne strângem cu toţii, dela cel mai 
mare la cel mai mic (aplauze), dela rege 

la - ultimul țăran, (aplauze prelungite) în- 
dreptându-ne spre unire prin unanimitate, 

„în jurul singurei politice spre care inima
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„ne îndreaptă, pe care dreapta judecată o 

dictează şi pe care o impun împrejurările 

înfricoșate prin cari trecem, (Aplauze pre- 

“lungite). | 

Ce ne spun. aceste împrejurări căror: 

trebue să ne supunem ? - 

Cronicarul zice că tr: isnete și lulgere e- 

au în cer când în Scaun Sa urcat Şerban- 

Vodă Cantacuzino. 

Eră o preveslire, 

Când pe Tron sa urcat regele Ferdinând, 

Europa eră zguduită de cel. mai înfricoşat 

război din câle sunt pomenite de istorie. 

E şi aceasta o proorocire de ce va îi dom- 

nia de 'azia | - “ 

In vremurile furtunoase “în cari trăim, 

_nu cerem dela această Domnie nici bogăţia 

și înflorirea din timpul lui Petru Rareş, 

nici iscusința diplomatică a lui Constantin 

Brâncoveanu. N'aşteptăm dela Regele -nos- 

tru să deă la lumină pravile înțelepte, ori 

să fie ctitor de, biserici ca. Maltei Basarab. 

Ursita. lui e să ne deă vilejia. (Ovaţiuni 

furtunoase). 

Se vede că aşa a fost scris să fie și de - 

aceca îi zicem:
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„Eşti trimisul lui Dumnezeu | ca să împli- 
nești visul unui neam. ' 

„Vei fi cel mai mare voevod ul Ţărei, 
împodobindu- te -cu titlurile lui Mihai Vi, 
teazul : „Domn al întreg Ardealului, al Ţă- 
re Românești şi al Moldovei” . şi aducând 
pe deasupra strălucirea purpurei regale... 
Sau, răpus în cel mai: suprem avânt de 
vitejie al neamului, vei fi lotuşi sfințit ca 
erou național. i 

„De nu va fi nici una nici alla, grozav 
mă tem că. nici prat: nu_Se va alege de 
Ţară şi de Dinastie”, 

„De aceia mărirea , ce [i-o urăm, Sire, 
este: | ME Ă 

„Să te încoronezi în Alba-lulia, sau să 
mori pe câmpia dela 'Turda” ! (Aplauze și 
aclamațiuni entuziaste). 

 



_ Cuvântare rostită la întrunirea dela 
Brăila a „Acţiunei Naţionale“, la 8 Martie 
1915. 

— : . 

Campania ce am pornil în toată țara, nu 
e o operă inutilă. 

Esle. dejă un mare lucru dobândit ca să 
se şiie — şi noi am contribuit la aceasta 
— că nici o altă politică'ca a rioastră nu (că 
cu putinţă, fiindcă țara Şi-a spus limpede 
voința. : - , | 
Apoi e ulil ca guvernul să simţă că răs- 

punderea ce are de luat o împarte cu loală, 
țara, afară de o mică minoritate. 

A reduce cât mai mult această minoritate, 
e ținla expunerilor Ce vrem. să facem în 

toate colțurile țărei. | , - 
D-lor, sa vorbit de ncutralitate.. Neutra- 

litatea e, prin definiţie, o neghiobic în împre- 
jurări ca cele de azi. Neutralitalea e alitu- 
dinea unci ţări care și-a împlinit unitatea. 

N
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națională, care nu mai are nimic de reven- . 
dicat. şi care, prin neutralitate, voeşie nu- 

„mai să păstreze. Si 
Azi, prin neutralitate nu pulem nici câş- 

ligă, nici păstră (aplauze). 
O pace dictată de Unguri şi -de aliaţii 

lor biruitori, va Îi urmată de. desnaţionali- 
zarea Românilor din Ardeal. 

Orb e acela care nu vede aceasta şi care 
crede că în 'Transilvânia va mai fi ce e azi. 
Aceasta se mărturiseşte chiar de vrăjmaşii 
noștri. E a 

Până acum lrei, patru luni, ni 'se ziceă 
dela Berlin şi dela Viena, că.nu vom pierde 

„nimic şi ni Sa făg: ăduit chiar că. sc: vor 
face concesii Românilor din Ungaria. 

Nu numai că nu Sa făcut nici o conce- 
sie, dar urmările au fost acestea: O înţele- 
-gere s'a ivit între Berlin şi Pesta, trecând 
peste Viena. S'a dat mână liberă, în Aus- 

“tro- -Ungaria, d-lor Tisza şi Burian. In fine, 
armatele austro- “germane au invadat 'Tran- 
silvania, . . | 

Aşi vreă să știu, care eomul atât de 'măr- 
ginit, care ar mai puteă pretinde că; după 
război, se vor face Românilor concesiuni: 
ce nici nu se făgăduesc înainte.
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D-lor, în vremuri de desnădejde și când 

„nici nu se puleau prevede pretacerile fua- 

damentale ce vor schimbă. harta Europei, 

mai mulți sau gândit, pentru rezolvirea 

cestiunii naționalităților, la o soluţiune ce 

se nunieă Gross-Oesterreich, Austria-Mare. 

Se credeă că se va puleă înlocui Dualis- 

mul prin o confederație, care va da tuturor 

"naționalităților egală indreplățire sub con-. 

ducerea Austriei. 

Azi, această idee a murit, dar Sa dat la 

iveală alta, care sar putea numi. Gross- 

Ungarn, Ungaria-Mare. Aceasta, în loc de 

"egală îndreptăţire, ar da egală asuprire na- 

"ționalilăţilor sub hegemonia maghiară. (A- 

plauze). - | 

Eu nu vreau ca cu mâinile mele să pui. 

o singură cărămidă la acest editiciu al Un- 

gariei-Mari, care va fi mausoleul sub care 

vor dormi somnul de veci aproape -cinci 

milioane de Români. (Aplauze entuziaste). 

La. aceasla lucrează: neutralitalea. 

De aceea, mai nimeni nu îndrăzneşte s*o 

susţie făţiş. 

.- Acum unii ne spun ca să ne dăm de par- 

tea Germaniei și să luăm Basarabia. 

Ziua în care. vom luă Basarabia . prin
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război, va trebui să o sărhălorim îinbrăcând 
haine, de doliu și șă plângem Ardealul pier- 
dut pe vecie. | , . 

Aud pe unii zicând, că se va mai ivi o 
ocazie “pentru Transilvania, Alţii, ne mân- 
gâie cu speranța. ocaziilor cari se ivese „Ja 
un secol odată. | a 

Nici la un secol i Ardealul va fi perdut 
pe vecie. (aplauze). , | 

In ziua când între Rusia şi noi va fi o 
Alsacie- Lorenă, va trebui să cerșim ajulo- 
rul fără condiţii al Austro- -Ungarici. 

Nici nu va fi alianță, cum am avut până 
„aci. Nici măcar înfeodare, ci robie. 

Robire aci; peire. dincolo de “Carpaţi. 
Iată unde ne duce politica fricii. ( pauze 

enluz iaste). , | | 
“Să ne si rângem, dar, în jurul singurei 

politice posibile. Și aceasta, fără” sonitire 
| şi tără zăbavă. „Mai ales fără zăbavă 

Permiteţi- -mi 0 comparaţie. Să presupu- 
- nem un capitalist care. speculează niște li- 
-iuri de bursă. 

Acțiunile sau ridicat. şi noi am fost de 
| părere că e cuminte ca el să se. mulţumeas- 
ă cu un câștig potrivit: şi să vândă. 

EI însă le-a păstrat şi, fiindcă, acţiunile
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mau scăzut, cl ne poate zite: „Vedeţi că 

am avut dreptate să aştept”. Să nu uite 

însă, -că putcă să. o păţească. Iar _aştep- 

tând, încă se poale să îndure o. catastroată 

Cursurile se pot prăbuşi înlr'o clipă şi de 

unde azi erai milionar, mâine eşti ruinat, 

Dejă: am suferit o: pagubă. - 

Prin Noembric, se puteă zice că nu mai 

eră o armată austro- ungară. Azi există o 

“armată austro-ungară. 

Şi, cât pentru mine, prevăd că biata Tran- 

silvanie va deveni un sângeros teatru de - 

operaţiuni. 

Să ne' temem şi de mai rău. 

„De aceea, să nu mai aşteptăm. 

“Cerem d-lui prim-ministru să ordone lor- 

maţiunea de “luptă şi trompelul să sune a- 

saltul. (Aplauze prelungite).



" Cuvântare rostită la întrunirea dela Iaşi 
a »Ligii Culturale“, la 15 Martie 19]5. 

  

N 

„D-lor, sunteţi mulţi și, judecând: după a-. 
“plauzele. d-voastră, sunteţi convinși. | 
- In orice altă împrejurare, ași trebui să. 
„vă aduc laudele obişnuite. Nu aşteptaţi însă 
aceasta dela mine. 

Celor. veniţi de curiozitate ori de pelre- 
cere, le spui: căutați aceste distracții aiurea 
căci, slavă Domnului, petrecerile nu lipsesc 

chiar în momentele grave prin cari trecem. 
A Fiţi bineveniţi toţi cei ce waţi strâns aci 

spre a vă înlări credința și a vă oţeli sutle- 
tele spre a împlini porunca strămoșilor! 
(Aplauze). E 

* D-lor, precum Ruşii au testamentul lui 
Petru-cel-Mare, așă avem şi'noi leslamenlul 

hui Mihai-Viteazul. (Aplauze frenetice). 
Dela unitatea naţională „sub Mihai, trec 

260:de ani până la Unirea Principatelor şi
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260. de ani până ce Unirea să împlineşte, 
în torma ci desăvârşită: Independența şi 
Regatul. 

De atunci şi până. azi, abia 31 de ani... 
Trei secole dar, ca să se zămisească statul 

român al Principatelor -Unite. Abiă vre-o 
trei . decenii însă până la noul popas, de 

unde va eşi, credem, unitatea neamului. 
Prea puţin !. * | i 
„Cum ne-am pregătit de ziua mare a ro- 

mânismului,- în. această din urmă fază a 
istoriei noastre, îngăduițiani a o spune. 

Generaţia eroică îşi rezumase programul 
în cele patru puncte dela. Divanul ad-hoc, 
din cari cel mai de seamă eră Unirea Prin- 
cipalelor. | | 

Nu păşesc însă şi pe al cincile: : uni- 
tatea națională. | 

Și bine a făcut. Ar fi comis o impr udenţă, 
căci vrăjmăşiile ce ar fi deşteptal, ar fi. 
pulut compromite totul. 

po ar fi întreprins o muncă 'peste pu- 
terile | | 

Sant generații. cari—ca arborii cari în- 
tun an îmbelşugat dau fructele a trei 
ani şi sleiesc rodirea anilor următori — au
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„trăit şi au împlinit aspirațiunile mai multor 
generaţii. 
"Generaţia eroică trăise şi izbândise cât 

trei generaţii. Mai departe orice năzuinţă 
i-ar Îi părut o aventur ă. Deci, după. Unire 
şi Independenţă, e ca își împlinise chemarea. 
„După ca a urmat o generaţie cuminte, 

care. şi-a mărginit aspiraţiunile. la aceasta: 
Consolidarea internă a Statului român. 

Atunci se întemeiază „Liga pentru unitatea 
culturală a tuturor Românilor”, care zice: 
„A venit vr emea să pregătim unitatea na- .: 
ionale 

Dela primele manitestări mai lămurite 
ale Ligei, lumea Sa alarmat. 
„Am avut cinstea — și altă cinste mai 
mare mam avut — să fiu membru în coimni- 
telul Ligei, pe vremea procesului Memoran: 
dului şi țin minte cum eram trataţi de dez- 
metici de către reprezentanţii generaţiei 
“cuminte. 

| “De alunci sunt abiă 20 şi ceva de ani. 
“Timp scurt pentru cei ce știu că 0 în- 

viere naţională este rodul unor opinteli se- 
culare, iar numai aparent efectul unei în- 
ârtituri diplomatice, abile. (Aplauze). 
Timp scurt pentru a creâ o conștiință
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netedă a nouilor noastre țeluri, un prograni 
naţional clar, energii de oțel și putere de 
sacriliciu. 

e 

Timp scurt mai ales spre a formă, pentiu 
îndeplinirea unei opere de uriași, o tine- 
rime rău pregătită de nişte î împrejur: ări ne- 
prielnice. Această: lincrime își aveă rădăci- 
cinile în epoca. de oboscală care a urmat 
după îndeplinirea 'operii generaţiei eroice. 

Din această lincrime sau ridicat mulți 
oameni cu mintea bine înzestrată, dar cu 
inima înstrăinală în şcolile apusului sau 
oameni nărăviți cu şcoala dela. noi, care 
MU € şcoala marilor jerite pentru neam: 

In această școală, studiul dezinteresat a 
fost nimicit de sistemul napoleonian, îm- ” 
pins mai departe ca ori-unde aiurea. Ti- 
Uurile universitare au ajuns valori, ca litluri 
de bursă, şi şcolile noastre sau prefăcut în 
iabrici de postulanţi. Si 

Dela aceştia să ceri sacrificii pentru îm- 
plinirea idealului nostru ? 

Și ne mai mirăm că sunt atât de mulți, 
cari nu pricep nimic din evenimentele de 
azi |. (Vii aplauze). 
„Avem români, cări îşi dau acest NUC, 

cari sunt cetăţeni români şi sunt chiar năs-
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cuţi pe pământul românesc, dar mau su- 

flet de români. 

„Ce ştiu ci despre Transilvania ? De. is- 

toria ci, nici o boabă. Unii au fost până la 

Braşov... în excursiune. Alţii cunosc gara 

din Arad și cea din Cluj, pe unde trec cele 

două lrenuri spre Paris. Idealul naţional 

îl pleacă disciplinei “de partid. Sibiul ori 

Blajul îl „văd prin prisma perspeclivei. unei 

Pre eluri, 

Dinlre aceştia au răsărit apostolii cura- 

joşi ai prudenţii, secii ce-și acoperă nuli- 

tatea cu aere grave de diplomaţi, alături 

de simbriaşii legaţiunilor sirăine. (Aplauze). 

Azi toți licăloșii îşi răstaţă ignominia. 

Spionii se prind la vorbă şi disculă idealul 

național. Eu cunosc două feluri de licăloşi: 

licăloşii fără argumente, modeşii şi resenI- 

naţi, şi licăloşii cu argumente, cu mult mai 

nesuleriţi. Aceştia au descoperit azi Dar- 

danelele (Aplauze). 

Dacă norocul ne va ajută, vijelia, care 

ne va duce la victorie, va desrădăcină ste- 

jari cu mândră coroană, dar cu rădăcini 

putrede și va spulberă toată pleava şi tot 

gunoiul. (Vii aplauze). 

Până atunci licăloşii prosperează. Ei ne
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dau priveliștea unei vicţi sociale destrânate, 

trământate de dorul câştigului şi al pe- 

trecerilor. 

Petrolistul vrea să exporteze benzină, a- 

„dică muniţiune pentru vrăjmaş. Agriculto- 

rul vrea să exporteze grâu, când fiecare 

chilă însemnează poate -un vrăjmaş mai 

mult şi un [iu sau un frate mai puţin. Ac- 

ționarul Băncii Naţionale cere statului do- 
A 

bândă chiar în aurul ce acesta i-l împru- 

mutat. 'Tuturora le trebue bani: ca să po- 

"treacă. 'Teatrele, sunt pline, cinematografele 

ticsite. Aci, un măscăriciu îți cântă. cuplete 

imbecile stârnind entuziasmul cu /ntrân 

sau nu intrăm. La o serbare în folosul u- 

nui cere sportiv din Bucureşti se plăteă 

120 lei loja şi locuri nu se mai găseau. 

In vremea aceasta Românii din Transil- 

vania mor de foame. Refugiații ardeleni 

dorim prin: tulişurile șoselei Kisselef. 

Aşă se înfățișează, la noi, la veillee des 

armes, priveshiul dinainte de război. 

Acestora să Je ceri jertfe! Aceştia să 

primească de bună voic războiul ? Da, răz- 

boiul cu toate ororile lui, războiul cu potop 

- de foc, cu mormane de morţi, atât de înalte 

in cât împedică vederea, în duhoarea ca-
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davrelor în descompunere, în lumina în- 
cendiilor pustiitoare! (Aplauze prelungite). 

Acesta este, nu o. ascundem, preţul idea- 
lului naţional. 

Acest ideal se rezumă, azi, în tot Ardealul 
cu Bucovina. | 

Altceva, sau chiar mai mult, NU Vrem. 

„Sunt unii cari ne vorbesc azi de Basara- 
bia. Vorbesc azi; dar de ce nu vorbeau până 
azi 7 , 

Aşi vrea să ştiu ce.operă de propagandă 
ce operă culturală, ce sacrificii au făcut 
pentru Basarabia, scumpă desigur şi ea i- 
nimilor noastre ? | 
Numai de când .s“a pornit revendicarea 
Transilvaniei, sa agitat chestia Basarabiei. 

Basarabia în pizma Transilvaniei !. 
Biată Basarabie ! 

Dar să” comparăm Transilvania cu Ba- 
sarabia ? e SR 
„Intr'o parte 46.000 de kilometrii Dătra ți; 
într'alta 115.000. - 

Intr'o parte . 1.800.000 ue români; în- 
talta 5.000.000, împreună cu Bucovina. 
Dar iertaţi-mă:că cobor chestiunea la aşă 

socoteli de băcănie. A 
Ce este Regatul român, fără Ardealul ?
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O absurdilate geografică. O fâşie de pă- 
mânt întortochiată şi frântă în semicere. 

“Arătaţi această figură schiloadă unui copil 
de șapte ani și întrebaţi-l ce lipseşte .Ro- 
mâniei ? EI, cu mâna lui agiamic, va trage 
linia ce împlinește cercul. (Aplauze). iu 

Iertaţi-mi pedantismul, dar ştiţi că cer-. 
„cul e figura care, la o circumterență mai 
mică, are supralaţa mai mare. 

Noi avem graniţa cea mai mare faţă de 
teritoriul cel mai Mic. | 

Militărește, nu se poate mai rău. . 
Apoi, partea noastră e numai strâmloa- 

rea dintre coama Carpaţilor şi marea Nea- . 
gră, drumul de lrecere ca migraţiunilor po- 
poarelor. | 

De aci, toate durerile din. lrecut. 
Aşa dar, -absurditate geograiică, de o 

parte şi fatalitatea istorică de alla. că 
plauze). 

La graniţele actuale, suntem o ţară fără 
viitor. . 

| “Spre a ne împlini saci rolul european, 
ne trebue bastionul ce domină “această po- 
zițiune. - 

De aceea, ațintim către cetatea naturală 
a Ardealului, către. Acropola românismului. 

7
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Aci e: centrul, aci inima românismului:- 

AG, întrun palat fermecat, zidit ca în po- 

veşti, în vreuna din peșterile Carpaţilor, 

sa adăpostit conștiința de neam. Din. a- 

cești munţi ţâșnese isvoarele râurilor noas- 

lre ce cară, spre șesul dunărean, în undele 

lor, suspinurile fraţilor. De aci, Şincai și 

Petru Maior ne-au trimes mărturiile obâr- 

„şiei noastre latine. De aci: au roit dascălii 

„neamului, spre a lrezi conştiinţa uaţională 

în vremurile de uitare de sinc. | 

Secaţi izvoarele, nimiciţi pe fraţi, ajutând 

victoria ungurească, și nu se va mai zice: 

„Românul nu piere !” 

De: aceea vrem Ardealul şi nimic all. 

De aceea pol rezumă lol ce vam spus, 

rostind și repelând acest: singur cuvânt: 

Ardealul ! Ardealul ! Ardealul ! (Lungi și . 

_[renelice aplauze).



  

- Cuvântare rostită la întrunirea dela. 

Craiova a „Acţiunei Naţionale“ la 25 

Martie 1915. i 

Aseară eram holărit a nu veni la Craiova. 

Aveam două molive: o ușoară indispozi- 

ție; apoi un motiv de ordin politic, de care 

voiu puleă vorbi altădală. | 

Destul să vă spui că molivul polilic is- 

voră din preocuparea Wa irece mai repede 

dela vorbe la fapte. (Vii aplauze). 

"Pe când, dar, aseară mă pregăleam să vă 

lrimit o depeşă de scuze, am primil o de- 

peşă dela Craiova, care îmi relală cele pe- 

trecute la o consfătuire. 

In numele d-lui Marghiloman se caută să 

se justifice o politică ce, pare-se, are nevoie! 
u ȘI 

de explicaţiuni și apoi ni se declară război. 

Obstacolul e totdeauna un imbold şi pra- 

tul de puşcă o atracţiune. | '
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Aceasta numai na hotărît să viu la Cra- 
iova, și numai ca să lac act de prezenţă. 

Dar „Permiteţi- -mi şi mie o scurlă expli- 
cație: 

In luna Septembrie, d-l Marghiloman 
mi-a făcut o propunere pe care am rela- 
tat-o în „ambele noastre comitele din. Bucu- 
reşti. 

Dacă aşi i fi spus un singur cuvânt : da, 
eram de şapte luni în.ri izboiu alături de 
Unguri. 

„De aci o deosebire de. Păreri. Părerea 
mea mam manifestat- -0 prin stratageme de 
culise ci am eşit în largul lumei Și am 
avut curajul, pe care destid să-l aibă alții, 
Wa face apel la. opinia publici (Aplauze 
jrenelice). | 

Această opinie publică e singura care, 
- dela începutul războiului european, a vă 
zut clar şi m'a şovăit. - a 

Instinetul ci a fost mai sigur decât loale 
chibzuelile celor închipuiţi. 

In chestia .de neam, care ne frământă, 
“nu se-cere ştiinţă, Trebue Ştiinţă ca.să alcă- 
tucști un buget; trebue şliință ca să rezolvi 

„0 chestie de drept. Ca să pricepi năzuinţele ”



_imţa. 
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neamului, trebue numai o inimă - româ- 
nească. (Vii și frenetice aplauze). 

D'aceea pun de zece ori mai mult preţ 
pe capul unui cioban din Rucăr decât pe 
capul unui procopsit, cu mintea. solisticată 
şi cu frizură şi fumuri de diplomat. .(A- - 
plauze). -.+ a | a 

D'aceca vă cerem nu numai.să ne ascul- 
taţi ci să și făptuiţi. 

Vă cerem ca să vă spuneţi răspicat vo- 

Nam venit la Craiova să sun deştepta- 
rea ci ca d-voastră să ne cântaţi: „La arme”! 
(Aplauze frenelice).



Cuvântare rostită la Clubul conservator 
din Bucureşti, la 10 lunie 1915, cu pri- 
lejul proclamării lui N. Filipescu ca. pre- 
şedinte al clubului. 

D-or, vă mulţumesc de cinsleu ce mi- 

ați tăcut însărcindu-mă să secundez, di- 
rijând activitatea clubului, acțiunea d-lui 

Lahovary în împrejurările grele de azi. A4- 

plauze). 

Vă mulţumesc şi de manilestaţia la care 

Vaţi dedat alegându-mă - preşedinte. 

Cusururile. mele .au şi o parle bună, a- 

ceca da nu da loc la echivocuri şi este cel 

puţin o persoană care nu va aveă nici o 

indoială despre înţelesul alegerii mele. (A- 

plauze prelungite). | 
Acea persoană ne mai putând servi unele 

interese decât făcând scandal în jurul ei, 

nu-i pot înlesni jocul și, dintr'un sentiment 

de decență, nu mă voiu ocupă de ea în nişte
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împrejurări ce deşteaplă alle preocupări. 
(iplauze). . | | 

În aceste împrejurări externe cu, partizan 
al acțiunei, sunt plin de admirație pentru 
neulraliști. i 

Aceștia, mai ales dacă îi compari cu par- 
lizanii în teorie.ai războiului, sunt logici şi: 
Șliu ce vor. 

Ti însă vor un lucru rău și sunt infim 

de puţin numeroşi. | 

In adevăr, toală lumea simte că neutra- 

litatea până în capăt Sar traduce prin o 
catastroiă exlernă și internă. 

Deci, imensa majorilate a țării e » pentru 
acțiune. (Aplauze). | 

Munci nu mai pricep aşteplarea 
Pricep să aştepţi dacă e să te hotăr ăşti 

numai întru cât Sar ivi o ocaziune favora- 
bilă sau nu. Când însă eşti holărit, când 
nu poți să nu fii hotărît, când n'ai incotro, 
ând ai pierdut ocazii favorabile pe care 
nu le vei mai găsi, este o imprudenţă. să: 

aștepți totul dela noroc cu riscul ca viclo- 

riile ori înfrângerile aliaţilor să facă intra- 
rea noastră în acțiune mai puţin ulilă ori 

primejdioasă. (Aplauze prelungite). 

Ultimul motiv de amânare, invocat de gu-
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vern, e chestiunea negocierilor diplomatice. 
De nouă luni de zile Stăruim ca să se. 

- zorească tranşarea chestiunei diplomatice. 
De atunci trebuiă să spunem franc ce 
vroim. Și au trecut lunile fără să mişcăm 
până ce, acum vre-o două luni, am fost 

“trăzniţi aflând aceste vești: Italia a iscălit 
România nici n'a început tratările. - 

Era mai lcal şi era mai ușor înainte. Eră 
mai uşor să smulgi ceva dela Sărbi când 
Dardanelele erau deschise și Serbia nu de- 
țineă singura noastră linie de comunicație 

cu Europa. 

Eră mai uşor să obţii cevă dela aliaţi, 
câtă vreme nu se ştiă încotro : va apucă 
Italia. Iar-dacă Ruşii nu sufereau înfrân- 

| gerile din Galiţia, sar îi putut trece şi peste 
noi. 

Iâr aceste greşeli, guvernul le înloarce 
în contra. noastră şi cere să fim conlra răz- 
boiului, ca. să-şi repare greşelile. (Aplauze 
prelungite) a 

I-am acordat un nou r: ăgaz de două luni, 
ca să negocieze cu deplinul nostru concurs, 
Nu putem însă sacrifică totul și la infinit 

pentru aceasta.
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Dar guvernul, care ne învinuește. prin 
conversații particulare, uită că noi nu cerem 
de cât realizarea angajamentelor cea luat 

„faţă de Europa întreagă. 

O personalitate de scamă, membru în 
parlidul liberal, a fost trimisă la începutul 
iernei trecute, în misiune în Franţa: Acea 
persoană, pe câre sunt gata a o numi, a 

- primit la plecare instrucțiuni dela patru imi- 
niştrii, cari i-au spus: „Spune, în numele 
nostru, la Paris, că în Februarie România 
vă întră în război”. 

Acestea se petreceau "prin Decembrie şi 
acum, în Iunic, guvernul se deşteaptă cu 
chestiunea diplomalică încă nerezolvată şi 
îşi rencagă angajamentele. (. Aplauze prelun- 
'gile). | 

Și unii dintre noi au fost amăgiţi lot aşă. 
Nu mă plâng de aceasta. Mă plâug că, fiind 

„înşelat, am înșelat (fie chiar de bună cre- 
dință) pe alţii. - 

Cu aceasta nu mă voiu împăcă. 
Ca preşedinte al Clubului, voiu stărui în 

politica de acțiune, care va scăpă ce sc mai 
poate din discredilul cu care ne-am acope- 
rit chiar pe lângă puterile amice.
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lar dacă nu vom reuşi imediat, eu per- 
sonal (iar nu ca preşedinte al clubului) îmi 
voiu ispăși greșeala şi voiu plăti vina ne- 
ertată da fi fost un amăgilor. (Aplauze 

“ prelungile și entuziaste. Aclamațiuni).



Cuvântare rostită la Clubul conservator 
din Bucureşti, la 24 Iunie 1915. 

  

Domnilor, 

Nu vam convocat pentru o chestie per- 
sonală. 

“Cel mult 5e poate zice că e o persoană. 

în conlra unei cauze, 

Această cauză e cea mai sfânlă pe care 

a cunoscut-o neamul nostru. 

Dela întemeierea Principatelor și până 
azi, nici o generaţie nu sa aflat în [aţa unor 

împrejurări mai măreţe. 

De aceia, această generaţie, de va îi Ja 
înălțimea marei sale datorii, va îi cea mai 

lăudată de cronica neamului, ori altfel vom 

- Îi generaţia blestemată de nepoţii şi de stră- 

nepoţii noştri. (Aplauze). 

Astfel, vă facem un singur apel: un apel 

la datorie. (Vii aplauze). 

Să nu mai auzim, în momentul jerttelor
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supreme, pomenindu-se de: disciplină de 
partid şi de consider ațiuni nepotrivite pen- 

“tru împrejurări ca cele de azi. 
De altfel, de vă veţi face datoria părbă- 

tește, veţi avcă și unitalea de partid în mij- 
locul aclamaţiunilor ţărei şi înt”o clipă par- 
tidul nostru 'se va înălță spre culmile” mă- 
rețici. (Aplauze frenetice). 

Noi suntem hotăriţi a curmă repede, fie 
chiar cu sabia, un cchivoc ce se prelun- 
geşte prin o. lipsă de demnitale. (Aplauze - 
furtunoase). | 

Sus inimile, domnilor conservatori ! (A- 
plauze).



  
Cuvântare rostită la meetingul dela 

„Dacia“ la 28 Iunie 1915. 
  

Faţă de criticile ce ni sau adus „simt ne- 
voia de a justifică politica noasiră, nu nu- 
mai ca singura politică națională posibilă, 
dar și ca cea mai cuminte şi cea mai pru- 
dentă, 

D-lor, sunt mai bine de trei “veacuri 

de când am cucerit pentru ultima dată Ar- 

șit, apoi tot mai clar, fiecare român a trăit 
cu sperauța- că odată vom reface unitatea 
națională. Așteptam numai ocazia.- 

Eră să ne vie un om de geniu, capabil i 
de. a înrâuri Europa, cum a făcut-o Ca- 

-vour,.ca să provoace ocazia ? Ori, așteptam 
„ca mai curând ori mai târziu să se ivească 
dela sine 'ocazia ? Nu știu, dar în fiecare 

"suflet românesc zăceă credinţa că odată se 
va ivi momentul cel mare, că, de nu-l: vom 

4 

acalul. De atunci, mai întâi în mod nedeslu- 

,
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vedeă noi, îl vor vedcă copiii sau nepoţii . 
noștri. Și alunci, ne având alt merit decât de 
a Ii stat la pândă, nu ne rămâneă decât 
să prindem ocazia ce ne-o va lrimite noro- 
cul. Și: iată, că norocul ne-a ales pe noi. 
Austria intră în războiu, O coaliţie o înupre-, 
soară. Războiul e dus îu numele principiu- 
lui naționalităților. Pentru fiecare -neam din 
Austro-Ungaria luptă un vecin. Rusia pen- 
iru cehi Și ruteni, Serbia pentru sârbi, I- 
talia pentru italieni, Singuri românii din 
Ungaria sunt duși în foc şi puşi în prima 
linie din cauza noastră, a României, care 
însă, cum a zis Goga, pelrece şi nu vrea să 
ştie de ci. Iar dacă amintim aceasta, ni se 
spune că vrem război numai de dragul lor. 
Ei da, îl vrem. Războiul se face pentru in-. 
cident de griniţă, pentru ofensă adusă 'u- 
nui ambasador, | 

In cazul de față trebue să vrem răz- 
boiul, cu toate riscurile lui, până la ultima 
cenlimă, până la ultimul om, până la ultima 

"picătură. de sânge. Altminteri e peirea.nea- 
mului, e rușinea pentru acest Regat cu în-' 
dalorire laţă de fraţi. Iar mâine va Îi, în 
locul războiului națiunilor, lupta fratricidă * 
și aci, în ţară, războiul. civil. |
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Da, d-lor. Lupta fratricidă. Dacă pierdem 

această ocazie, sa sfârşit cu unitalea naţio- 

nală. Nu mai rămâne Ardelenilor decât să 

"in pe Mangra de șef, să devină toţi rene- . 

gați și să ne spună: „Am pătimit de pe 
urma voastră. Naţi voit să ştiţi de noi. Nu 
ă mai cunoaştem.” i 
lar în ţară vom aveă una din acele ră 

lueli, de cari mă cutremur. 

Când am cerut intrarea în acţiune a Ro- 

mâniei, când am. zis: „Acum e momentul, 
„altădată va îi poate prea târziu”, ni sa 
spus de unii: „Și noi vrem, ca şi voi, împli- 
nirea aceluiaşi ideal naţional, dar să mai 
așteplăm. Mai târziu va fi mai bine”. Azi, 
în urma unei vielorii austro- germane asu- 
pra ruşilor, ni se zice: „Vedeţi că-am Iost 
prevăzători şi bine am făcut că mam in- 
lral în războiu” ? | 

Dacă asemenea. prevederi sar îndeplini, 

să nu crează reprezentanţii politicei ger- 
mano-tile că vor fi lăudaţi pentru meritul 
prevederii. Și să nu se uile, că am pierdut 
momentul când defileurile Carpaţilor erau 
libere iar astăzi sunt întărite. Și să nu ni se 
spună de lipsă de munițiuni, căci avem tot 
atâtea muniţiuni câte am avut la început.
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Acestea sunt urmările pentru tot -ce am - 
făcut. Dar iată ce am făcut: noi am înar- 
mat şi aprovizionat cu minițiuni Dardane- 

„Iele. Noi am' trimes sute de mii de români -. 
“din ultimele contingente în foc, să lupte în 
conira românismului. Așteptau recruții ho- 
tărîrea României. Dar România i-a părăsit 
şi în faţa soțiilor cu lacrimile în ochi,. o- 
fiţerii unguri pălmuiau pe „Valahii putu- 
roşi” şi-i trimiteau în foc totdeauna în linia 
I-a. Lozinca este: „Să piară Valahii”. 

Astfel, din cauza noastră, putrezesc oa- 
sele a sute de mii de români pe câmpiile 
Galiției. , 

Acestea sunt efectele. 
Această politică nu este cea a prudenţii, 

ci a laşităţii,



La întrunirea dela 7 Septembrie 1915. 
dela „Boulevard“, 

Vroiam să vă vorbesc de corupţia: străină 
care se întinde la noi, cu complicitatea şi a- 
jutorul statului, şi să propun unele măsuri. 
Uzând cum 'se cuvine de legea poştală de 
exploatare şi de convenţia internațională 
poştală, -sar fi sfârşit cu propaganda prin 
presă și cu cumpărarea ziarelor. Aşi fi ce- 
rut retragerea exequatorului vice-consulului 

german la Bacău, dovedit că subvenţionează 
„presa. ostilă țărei. Și Sar îi propus multe 
altele. 

Dar, de. câteva zile, situația externă a 
căpătat o gravitate care trece cu mult peste 
aceste preocupări. 

„Din ocazie în ocazie pierduti, politica 
» ce s'a făcut în cercurile noastre a ajuns Ja 

, , - 4 
faliment. e



Dar în loc să se depuc bilanţul şi să 
“avizăm, se perseverează în eroare. 

Suntem duși la prăpăstie lot în numele 
idealului naţional. j i 

Acest ideal naţional îmi aduce aminte 
milioanele doamnei Humbert. 

Europa între eagă a lost amăgilă cu aceste 
milioane, cari ar fi existând într'o anume 
ladă de lier. Când sa deschis lada de iicr, 
Sa văzul că eră goală și că la mijloc eră o 
vaslă excrocherie. , 

In momentul când ne lăsăm a Îi încer- 
cuiţi, ni se vorbește încă de ideal naţional. ': 

Gluma trece peste marginile în găduite. 
Suntem ameninţaţi de învăluire ca să tim 

sugrumaţi. 

Suntem de fapt în război cu Austro- Ger- 
mania. Dar războiul e de o natură specială. 

La sfârşitul secolului al 18-lea se praclică . 
un fel de război al cărui teoretician a fost 
generalul Henric von Bolow. Acesla a scriso 
carle despre războiul fără luptă şi fără 
ărsare de sânge, Această stralegie ținteă 

să opereze pe planuri şi în dosul inamicu- 
“Iui, să-l încercuiască, să-i taie liniile de co-: 
municaţie și Să-i ia, magaziile, silindu-l să 
„ceară grație.
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Acelaş război puţin glorios se duce con- 

tra noasiră. | 

Când vom fi în ăluiţi dela Dorohoi la 
„Severin şi dela Severin la Balcic; a trebui 

să ne supunem, 

Vom vedeă atunci un popor întreg, cu 

armala sa, făcut prizonier. Pas de mai fă 
atunci politică naţională! Se răspândesc o 
sumă de neadevăruri spre a sprijini politica 

supunerii şi a laşităţii. 

Se vorbeşte de un milion de germani. 

Neadevăr patent. | , 

Nu sunt în contra Serbici: mai mult de 

300.000 oameni şi: prelind că nu sunt nici 

atâl. Pe frontul rusesc se află toate tru- 

pele ce crau până aci. Nu sa regăsit urma 

numai a trei divizii. Și e o copilărie să 

întreprinzi o ofensivă in contra României 

şi a Serbiei cu mai puţin de 1.200. 000 oa- 

meni. Am convingerea că dacă ne-am face 

daloria, atacul în contra Serbiei nu Sar mai 

produce și am scăpă de primejilia ce ne 

„ ameninţă. 

Il nu va aveă loe decât fiindcă am tă- 

găduil că nu voni mişcă. | 

Am auzit zicându-ne, că am merge dacă |
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aliaţii ar debarcă în Balcani 100. 000 de oa- 
meni. D-l Take Ionescu cel dintâi mi-a spus 
că ar lrebui să sugerăm Quadruplei Inţe- : 
legeri să aducă o suti sau o sută cincizeci 

“de mii de oamchi. E 
Eu i-am spus: „Să o facem, dar să wo: 

vorbim”, Când Suvernul va auzi de aceasta, 
cl, după sistemul lui de ipocrizie, care ne-a : 
atras disprețul lumii; va cere 400.000 de oa- 
meni, cât nu se poale aduce. 

Sa nemerit că tocmai 400.000 sau cerut. 
Dar trebue să [ii un triplu imbecil ca să 

propui .aşă ceva, 

“Linia ferată unică, ce există prin Serbia, e. 
o linie cu debit foarte mie şi co 'Stupiditate | 
să ceri cu cu această linie! să se transporte 
şi Să se ravitalieze 400, 000 oameni, plus 
armala grecească, şi să se deservească ar- 
mata română și armata sârbească. D-lor 
trebue să se slârşească odată cu politica 
nedemnităţei și a lașităţei ! 

Suntem. în ultimul stadiu când se mai - 
poaie alege: Ori facem politică naţională 
Şi atunci trebue să ne facem datoria ime- 
diat; ori politică germanolilă îrancă. 

Fiindcă această din urmă politică însem-
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_nează jerilirea tuturor aspiraţiunilor nea- |: 
mului, să cerem imediat mobilizarea. (A-: 
plauze prelungile). 

„Și să cheltuim toată energia ce e în noi 
ca să impunem ceiace datoria ne poruncește! 
(Lung gi și sgomoloase aplauze).



* 

Cuvântare rostită la i inaugurarea clubu- 
lui „Federaţiei unioniste“ la 7 Octombrie 
1915. 

Domnilor, 

Avâud a vă Iaceo expunere a siluaţiunii, 
voesc, înainte de loate, să învederez gravila- : 
tea împrejurărilor. Și tot ce pot speră dela 

| expunerea ce voiu face, c să înfig în miuţile 
a câl mai mulţi români credința exactă 

- despre gravilatea orei prezente şi să tre- 
zesc la ei spiritul de jerită, pentru a-şi face 
cu toţii datori ia, măcar Ja ora cea din urmă. 
E abiă o lună de zile de când am spus: „ă- 
cum un an Ungurii făceau la Budapesta 
Lranşce in contra noaslră. Acum facem noi 
tranșee la Predeal. Iată drumul ec am slră- 
bălut.” Dar ce drum am făcut de o lună în- 
coace ! Inamicul şi-a întins liniile dela Pre- 
deal la: Severin, Şi acum vreă să ne învălue 
până la Balcic. Mâine vom îi li luaţi î în cleşe.



GI - 

O. coaliţie balcanică, ce se puteă constitui 
în folosul nostru, sa încheiat conlra NOas- 

“liră, cu complicitatea și ajulorul nostru. 
- De dezastrul la care am ajuns, e răspun- 

zător guvernul şi noi, pentru lot limpul cât 
l-am ajutat. Dar avem şi o slabă desvinovă- 
jire: cine mar fi acordat un răgaz, două, 
trei, zece, ca, cu toții laolaltă, întrun gând 
și întrun suflet, să pornim ? - 

De când. însă d-l Brălianu a scăpat şi 
ocazia. intrărei Italiei în război, mi-am dat 
seama că nu e nimic de făcut cu guvernul 
aclual. | 

Fiindcă sunt persoane cari — fie de bună. 
"credință, lie că caută un pretext — aruncă - 
vina pe “noi, zicând că tăcerea noastră at 
interprelat-o ca efect al unei înțelegeri cu 
guvernul, împlinesc o datorie declinâud sus 
şi lare orice solidaritate cu politica: guver- 
nului. Adaug numai, că dacă, chiar lu ulti- - 
mul moment, guvernul Sar holări la aclc, 
am trece cu vederea toate greșelile sale. Li- 
“beraţi de orice menajament, suntem datori a 
deșteplă ţara şi a-i face cunoscut în ce 

„mod se jerltesc cele mai: slinte interese ale 
ci, în niște împrejurări cu cari nu ne vom 
mai întâlni. Voiu cercetă azi două chestiuni
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Pr egătirea de război, cu privire în special 
„la muniţiuni, și atitudinea noastră î în politica 
externă. E ! a 

Chestiunea munițiilor. | 

Voiu disculă chestiunea munifiilor cum s s'a 
discutat în loate. statele beligerante. In ţă- 

„Tile unde nu există un control real, s'au înlă- 
„tural miniștrii cari. wau comis” nici a ze- 
cea parte din greșelile comise la noi Şi s au 
pus voiniceşte capăt rătăcirilor. 

Când a isbuchit r: ăzboiul curopean, aveam 
de fiecare tun mai multe. munițiuni decât 
Franţa, Anglia sau Rusia.. 

In anii 1911, 912 și 913, d-nii generali 
Argetoianu şi Hârjeu şi cu mine am întreil 
slocul munițiilor noastre. Aveam cenc tre- 
bue ca să intrăm în război. Totuşi ar fi 
tost ulil să se mai sporească muniţiunile şi 
eră indispensabil să asigurăm reînoirea sto- 
cului, 

Afirm că întotdeauna am avut, cum am 
pulea avcă și acum, această posibilitate. De” 
la venirea d-lui Br ălianu la ministerul de 
război și până la isbucnirea conflagrațiunei 
acluale,: sau oprit comenzile.  Pomenindu-i 
de acestea, am aflat dela d-sa că dacă nu
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Sau mai făcut comenzi, în schimb s'a sporit 
producţiunea Arsenalului. Să cercetăm a- 
ceastă: chestiune. | 

Când a venit d-l' Brătianu la putere, la 
31 Dec. 1913, d-sa a găsit: | | 

„1. O cerere de a se da de lucru Arsena- 
lului. - | | 

2. Proecte pentru mărirea producţiei Ar 
* senalului. 

- Cererea de lucru s'a făcut prin “aportul 
“Arsenalului No. 11510 din 9 Dec. 1913 către 
M. R. Acest raport: zice, că până la Ja- 
nuarie 1914. cea mai mare parte din »- 
menzi. vor -fi terminate, rămânând foarte 

“puţin de lucru. Astfel că vom fi nevoiţi să 
„concediem mai mult-de jumătate din numă- 
„rul lucrătorilor, iar în cursul lunci Ianuarie 

| "va trebui să concediem jumătate din cei ră- 
maşi. 

Se repetă şi se accentuează acelaş lucru 
prin raportul No. 1442 , din 19 Febr. 1914. 
Extrag din acest raport următoar ele: 

„Am onoare a raportă, că cea mai mare 
parte din comenzi terminându-se, am fost 
„nevoiţi să concediem în serii o: parte din 
“Iucrători, urmând ca peste 15 zile . să se
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mai concedieze şi “alţii, cari au lost anunțați 
pre calabil.” | 

Ca să ştiţi ce urmare sa dat acestor ra- 
porturi, citez darea de seamă anuală a Ar- 
senalului pe anul 1914. | | 

“In ca se zice, că până la 30 Iunie sa lu- 
crat foarte puțin, ne având alte comenzi de 
cât “acelea de reparaţiuni la armături, pro- 
cum şi alte mici comenzi şi reparaţiuuni 
de diferite materiale, obicele, etc. „Din a-: 
„ceaslă cauză, am fost nevoiţi a concediă şi 
lucrătorii. Deși Arsenalul, cu :No. 11510 din 
9 Dee. 1913, alăturat în copie, a rapor lat 
și adus. cazul la cunoştinţa direcţiei Arse- 
Nalului și a scere tarului general, cerând co-: 
menzi, loluşi nu sa luat nici o măsură, 
Revenirile' cu rapoartele No. 11301 și 144292. 
din 17 Febr. 1911, au fost iarăşi fără Te- 
zultat. „Pe lângă cele arătale:mai sus, “mai 
întâmpină im noui greutăţi, din cauză cve- 
nimentelor externe, în aprovizionarea mate- 
rialelor, lucru ce sar fi evitat iarăși dacă 
comenzile Sar îi dat din vreme”, 

Iată toată aclivitatea Arsenalului în tot 
anul 1914, în ajunul și în timpul războiului 
„Curopean, aclivilate cu care se laudă d- 
prim-ministru, In ce privește cererile de
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mărire ale Arsenalului spre a se spori pro- 
ducțiunca-lui, cereri înaintate încă din. 1913, 
ailă-se că ele s'au încuviințat tocmai la 29 
Iulie 1915, acordându-se nişte. credite prin 
jurnalul Consiliului de miniştrii No. 1187. 

Să lrecem acum la chestiunea munițiilor 
comandate. 

Am zis că-la isbucnirea războiului cu- 
ropeau, şi aşi putea zice chiar li 1 Ianuarie 

„1914, aveam un stoc de proectile de. artile- | 
-rie mai mare ca în Franţa, Anglia sau Ru: 
sia; El trebuia încă sporit, mai ales după 
experiența războiului european. Incă dela 

"începutul lui Sepi. 1914, la bătălia dela 
Marna, Sa văzut ce mare consumaţie de 
muniţiuni de artilerie se tace. Ei bine, lu o 
întrunire publică ţinută în Iunie 1915, am 
“spus: „N'avem, azi, un proicelil mai mult 
ca la 1 Ianuarie 1914.» Azi pot zice că'um 
sporit stocul nostru cu abiă 9/6. lată lot ce. 
am făcut întrun an şi nouă luni. De mar fi 
decât atât, şi ar [i mai mult decât lrebue 
ca să se osândească un guvern. Un fapt. 
ca aceasta nu co greșeală, e o crimă, —şi de 
crimă acuz guvernul. , a 
Nu cred să fiu desminţit. Dar de mi 

Sâr da cumva o desminţire, cer să fac e proba
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alirmaţiunilor mele înaintea unei comisiuni 
aleasă esclusiv de guvern. . 

Până la isbucnirea războiului, d-l Bră- 
tianu se. ocupă numai de colegiul unic şi 
de expropriere, chestiuni mult mai impor- 
tante pentru ministrul de război decât a- 
părarea ţărei. Dar după izbucnirea războ- 
iului european, aceiaş nepăsare criminală 
ar păreă de necrezut. Și totuși aşă e. 

1 

Nepăsare, incapacitate, necinste, 

„ Cum sa ajuns la un aşă rezultat de-. 
zastros, lucrul e secundar faţă de faptul în 
sine, deciziv şi brutal. Totuși, voiu cercetă Şi 
procedeurile cari au produs rezultatele ce 
constatăm azi, căci ele desvelesc nepăsarea; : 
incapacitatea şi mecinstea. Cine se duce la 
Ministerul de război, — şi oricine poale 
dace experiența —. ca să vorbească de o 
chestiune de armament sau de munițiuni, 
capătă acest răspuns : „Aceste chestiuni 
statul Român nu le tratează în România ci 
în străinătate şi mai ales la Paris, la hotel 
Regina”. 

Intr adevăr, cei doi techniciani mai de 
seamă ai armatei noastre, d:l general Ghe-
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nea; inspectorul-general al stabilimentelor 
de artilerie, şi d-l co'onel Rudeanu, direc- 
torul armamentului, lipseau din' ţară, pri- 
mul de vre-o 8 luni, cel de-al doilea de 
vre-o 6 luni. | ” | 

D-l general Ghenea a fost trimes în Ita- 
| lia, pentru niște comenzi “cari mau sosit 

şi nu vor sosi niciodată. Pentru prima oară 
se vede un general trimes în permanenți. . 
în străinătate pentru controlul comenzilor. 
De patru luni guvernul italian ne-a şi spus 
că nu ne va mai da nimic. Atunci ce rost - 
a avut trimiterea d-lui general Ghenea în 
străinătate ? Nefiind util acolo, a fost tri- 
mes numai ca să nu fie aci, să nu afle ni- . 
mic. | | 

D-l colonel Rudeanu e trimes -de 6 luni 
la Paris, ca să se ocupe: de nişte muniţiuni 
din cari numai o infimă parte va veni: Vreo- 
dată.” Toale aceste sunt dejă foarte curi- 
oase. Mai curios e însă modul cum proce- 
dează guvernul nostru cu comenzile. EL 
transmite unui reprezentant al său în străi- 
nătate, ordine da provocă oterta, apoi da 
tărăgăni dacă oferta e favorabilă. Târziu de 
tot cl ordonă de a refuză ori de a iscăli. 
Toate expedientele de tărăgănire au de scop 

5 7 
7
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de a face pe furnizor să priceapă. După 

„cum pricepe, se refuză ori se iscălește. Ca 

pildă, se povestesc tr ibulațiunile unci oferte. 

de bombe. . | 

La 6 Ianuarie o casă italiană face o pro-- 

punere de bombe pentru acroplane şi de 

torpile terestre. Casa pare foarte serioasă. 

E cunoscută ca atare. Reprezentantul ei e 

prezentat de ministrul Italiei la Bucureşti. 

Din punct de vedere al utilităței, statul-ma- 

jor face un raport favorabil. Din punct de 

» vedere technic, d-l general Coandă referă 

de asemenea favorabil. 7. 

Casa propune să tacă experienţe la noi 

„în ţară. Ea cere însă să i se' plătească COs- 

“tul experienţelor, cam 5—6 mii lei. Ministe- 

rul refuză aceste propuneri, cerând ca expe- 

rienţele să se facă în mod gratuit în în Italia. 

Casa italiană primeşte. 

In Februarie se.numeşte o comisiune ca 

să asiste la experienţe. Se fac toate pregă- 

tirile şi comisiunea noastră e poftită în I- 

talia, la experienţele ce aveau a se face. 

Comișia refuză, cerând să fie poftită în mod 

oficial, de guvernul italian. Acesta, ne a- 
vând nici un fel de amestec în această afa- 

cere, răspunde că nu are calitatea ca să pot-
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tească comisia românească la niște expe-: 
riențe de ordin privat. In Martie, văzând 
că nu se ajunge la nici un rezultat, casa 
italiană propune să se suprime experien- 
țele, ministerul de război având dreptul să 
reiuze tot ce nu e conform cu . caetul "de 
sarcini. | a 

Propunerea e respinsă, ministerul de- 
clarând că nu poate face nimic. fără. ax- 
perienţe. prealabile. Totuşi, se dă dela. -di- - 
recția. armamentului, inginerului . italian, 
scrisoare către comisia românească din. ]- ă 
talia, ca să facă experienţe. In Maiu, se 
pun la'cale experienţele, dar Italia e.în a- 
jun de a intră în război şi opreşte de aci 
inainte orice export de bombe. In. Iunie 
se fac noi propuneri, ca experienţele. să se 
facă în București şi bombele lucrate în țară 
cu spesele de experiențe ale. furnizorului. 
Se admite în principiu şi mai trec trei luni 
până la începutul lui Septembrie, când, după 
8 luni, ministerul răspunde că chestiunea 
nu-l interesează. In- felul acesta se..rezolvă 
toate chestiunile la M. R...De toate acestea 
acuz pe d-l Brătianu, cu. toate că ştiu că 
nu. calcă pe la Ministerul de război. Dar 
ştiu ce. ştie și ce fac agenţii săi personali. -
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Guverriul a voit să înfiinţeze la noi o fa= 

brică de puşti. „LIndâpendance: roumaine” 
din 11 Noembrie 1914, “scrie că se va in- 
stală în curând la „Bucureşti o fabrică de 
puşti. | 
"Şi aci'neseriozitate, Au fost, e drept, pro- 

puneri ce meritau a fi luate în seamă. Dar 
după un an constatăm că nici nu sa începul- 
ceva în această direcţie Și nici nu se mai 
pomeneşte de aşă ceva. A mai fost vorba 
să înfiinţeze o fabrică de cartuşe. Casele 

“franceze ultraserioase: Saint-Chamond şi 
Delaunay-Belleville, : au propus încă, din luna 
Februarie înființarea unei cartuşerii în: Ro- 
mânia, cartuşerie care mai întâi trebuiă 
să predeâ.o cantitate mare de carluşe pe 
140 franci mia. Casele acestea au fost, pen- 
iru motive diverse, purtate cu vorba atâta . 
timp, în cât au cedat statului francez insta- 
lările lor, cari lucrează şi azi pentru el. La 
22 Martie o casă italiană face propuneri peii- 
tru înființarea. în fară a unei cartușerii pe 
preţul de 160 de franci mia de cartuşe. 
Fabrica: trebuia să fie pusă în funcţiune 
după 5 (cinci) luni.. Reprezentantul casei 
italiene pleacă în Italia; angajează trala- 
tivele, regulcază chestiunea inaşinelor, ob-
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ţine permisia de cxpori. El primeşte dela 
şeful. misiunei române din. Paris o 'tele- 
ramă, prin care îşi anunță” trecerea. prin 
Halia și-i cere să-l aştepte la Milano. Trec 
o săptămână, două, trei, şeful misiunei uită 
să treacă prin Milano. Să se observe că 
priucipala noastră pretenţiunc, cră ca fa- 
brica să funcţioneze cât :mai repede. Casa 
italiană ne mai pricepând nimic,. limete la 
“Bucureşti pe reprezentantul ci, care găseşte 
aci pe colonelul Rudeanu, în. ziua chiar 
reând plecă: din nou la. Paris. Ei sunt de 
acord şi col. Rudeanu roagă pe reprezen-: 
Lantul casei italiene „să-l aştepte zece zile, 
când va fi întors din Paris. Trec o lună, 
trec două. Nici o știre. In Iulie, directorul 
unei mari bănci din București, ducându- 
se la Paris, cere col. Rudeanu un răspuns 
“categoric. Răspunsul este că. afacerea nu 
merge destul. de repede. 

„Se cere ca fabrica să fie gata la 1. Ianua-“ 
:rie și. în loc de amenda obişnuită de 2 ori 
3 la miie de fiecare zi de întârziere, se pre- 
tinde o amendă de 10%. Casa italiană re-" 
fuză, zicând: “Ce fel de,pungăşie ar trebui 
să fie oferta! mea, ca să pot riscă 10 la sută 
„din. totalul sumei ce aveam de încasat și
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care constitue tot beneficiul nostra”? Să se 
observe că, dacă princa oferta dela început, 
fabrica ar fi început să funcţioneze în  Sep- 
tembrie, nu în Ianuarie. 
Concluzia acestei afaceri, e că acum de 
curând ministerul a iscălit un - contract cu 
o altă casă pe preţul de 180 tranci mia de 
cartușe. Cu 40 franci mai scump ca Saint 
Chamoid. La 300 milioane de cartușe, dife- 
renţa. reprezintă: o: pagubă pentru 'stat de 
"12 milioane Dar. ce emai grav, e că 'aface-. 
rea! s'a înjghebat neserios şi că la Iânuârie - 
nu vom aveă fabrică. Trebuie să mărturisim 

„Că sa făcut și un lucru bun. Sa fătut'în 
Franța. şi "o: mică. comandă: da proectile de 
artilerie, din' nenorocire mult prea nică. De 
la această 'comandă rezultă aproape exclu- 
'siv:.micul: spor. de %/o de: care am vorbii 
la muniţiuni.: " 

Dar și aci constatăm aceleași lărăgăneli, 
“uneori 'interesate,. alte ori efect al neglijen-, . 
ței, cari au drept urmare că toate turniturile 
Sau plătit: prea scump, căpătându:se prea 
târziu; :Ni' s'au: oferit aceste -proeectile pe - 

"-65 lei :budata. S'au: pierdut săptămâni cu 
discuţiuiiea preţului. “Acesta s'a urcat la 70 
lei “şi, după: noui 'discuțiuni, sa făcut :c5-
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manda pe 80 lei. Procedeurile noastre erau 
atât de stranii, mergând până a refuză mu- 

nițiuni asupra cărora ni se primiseră toate 

condiţiunile, dar cari nu plăceau pentru alte 

motive, încât un ministru dintr”o ţară be- 

igerantă a. spus: „De sigur că România nu 

„va intră în război, când văd că refuză mu- 

niţiile ce i se oferă.” La o îurnitură de pro- 

eclile tratată în țară, toate condiţiunile noas- 

tre erau primite. Nu mai erau dar motive 

de tratative şi de tărăgănare. Ne având 

încotro, se făcu învoiala. Pentru a scăpă 

totuşi de nişte muniţiuni ce satisfăceau toate 

cerinţele noastre dar cari nu plăceau, sa 

găsit acest mijloc: s'a “luat angajamentul 

ca statul. român să ceară ministerului de 

război francez aulorizaţia, care e obl'gatorie, 

pentru săvi ârşirea comenzi. „Reprezentantul 

nostru a spus că a cerut-o, dar guvernul 

francez nu vreă să dea autorizaţie. Lucrul 

Sa lămurit însă altiel: o scrisoare; isvorită 

din ministerul de. război irancez » dovedeşte 

că niciodată nu Sa făcut acea cerere. Aşi 

“puteă să înşir ore întregi, lapte ca cele ce 

am desvelit. Dosarul meu e încă plin şi mai 
eo față « a chestiunei care e mult mai gravă.



Am vroit azi să dau numai câteva pilde, ca 
să ilustrez sistemul. | 

Prin nepăsare, incapacitate şi necinste, 
cele mii grave interese ale ţărei suni jert= 
Title, | 

Când un guvern, în 2 ani de existență suu 
14 luni dela. isbucnirea războiului european, 
i dat tristele rezultate . ce cunoaștem în 
chestia niunițiilor, el e osândit și dăinuire: 
lui. conslilue. o primejdie. ” 

„Chestiunea externă. 
4 

Spre a aveă pretexL i in. polilica externă de 
a nu intră în acțiune, guvernul ne-a dafăi- 
mat în afară, lăţind în toată Europa cre- 
dinţa că m'avem muniţiuni. Măcar dacă a- 
ceastă calomnie l-ar fi îndemnat să-şi facă 
în modil fie chiar cel mai modest datoria 
in ce priveşte! pregătirea de : război. Dar 
activitatea guvernului cu privire la muni- 
țiuni a fost dezastroasă. Și lot atât de inca- 
Pabil Saar ătal guvernul și în chestiunea” ex- 
„ternă. Pornit dela ideia că irebue să meargă 
alături de Germania, d-l Brătianu Sa raliat. 
Lără coivingere la politica cealaltă. Șovăel- 
nic în convingeri, băţos în negociațiuni, din
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apucătură despotică, i nereuşind la timp «lin 
această - pricină nici o negociere, pierzând 
toate ocaziunile, am ajuns să fim chiar la 
noi şi să. nu mai așteptăm împlinire ca vi- 
sului nosiru decât dela noroc. Acum! un an, 
Europa aveă ochii pe noi, ca să dăm noi 
lovitura decizivă. Azi am abdicat chiar dela 
rolul nostru aci, în politica balcanică, Ce 
a fost această politică balcanică, e 'ceva de 
necrezul. In loc să sprijinim pe aliații NOş- 
iri de eri și de mâine, pe Sârbi şi pe Greci, 
ne-am dat în toate împrejurările de partea 
Bulgarici.: Două faple, încă necunoscute; a- 
gravează şi mai, mult atitudinea noastră. 
Primul fapt'e, că tratatul care leagă Bul- 
garia de Germania, e încheiat încă dela în- 
cepultul războiului şi anume din prima ju- 
mătate a lunci August; D-l Beldiman, minis- 
trul nostru la Berlin, are cunoștință “de 'a- 
ceasla și a informat guvernul nostru de 
existența acestei convenţiuni. Cu toate. aces- 
tea, în orice împrejurare, “am/. susţinut .pe 

“Bulgari în contra Sârbilor şi Grecilor: Şi | 
totuși, întotdeauna au fost. contra lor. In 

"ajunul războiului european, avusesem câte- 
va incidente la graniţa. cu Bulgaria. Atunci 
guvernul nostru a întrebat pe cel din Bel-
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giaa: 'dăcă şi va îndeplini obligăţiunile peni- 
iru apărarea tratatului: de București. EI 
a răspuns că da: Dar când, după câteva 
zile, a izbucnit războiul! european, ni 's'a 
pus "din Belgrad aceiaş întrebare, iar noi 
am răspuns că nu se poate comptă pe noi 
căci împrejurările 's'au schimbat; ceva mai 
mult, Berlinul a fost autorizat să comunice 
aceasta la! Sotia și să înştiințeze pe Bulga- 
ria; că, din partea noastr: „au mână liberă 
în contra sârbilor. Cine a făcut politica mu- 
nițiunilor, pe care. am expus-0, e capabil 
să facă 'şi aşă politică externă. Când, iarna 
trecută, sârbii erau expuși a fi zdrobiţi” de 
austriaci, s'a: susținut la noi că, în propriul 
nostru interes, trebuiă să intervenini în fa- 
voarea sârbilor. Ce mam fost în stare 8ă 
facem noi, 'se hotărîră să facă Grecii. Ei 
ie au cerut în cele din urmă numai “(şi au 
cerut-o, în numele lor, reprezentanții î în Bu- 
cureşti ai Triplei Tnţelegeri) casă. faceni cu-: 
noscut la Sofia că vom interveni dacă bul- 
garii vor atacă pe Greci. Fusesem însărci- 
nat, împreună cu d-l dr. Istrati, a cere d-lui 
Brătianu să făgăduiască demersul diplorna- 
tic, la Sofia, ce.ni se cercă. D-l Brătianu nea 
spus 'că nu 1 guvernul elen. ci Tripla Inţele-
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gere ne cere aceasta, vroind să ne târască 
| şi pe noi şi pe greci în, acţiune. 

“Asti, d-l Brătianu pretinde, că prin refu- 
zul nostru scăpăm pe Greci de pretențiile 
unei intervenţii pe cari ei n'o doresc. Ulte- 
rior, cele două memorii ale lui Venizelos 
către regele. Greciei, ne-au dovedit.că lucru-. 
rile nu s'au petrecut astfel. 

" D- Venizelos” spune în memoriul său Ain 
"17 Ianuarie 1915: 

„Maiestatea . Voastră a. Iuât cunoștință de 
răspunsul guvernului român la: propunerea 
noastră privitoare la: o acţiune comună în 
favoarea Serbici. Acest răspuns semnifică, 
cred, că România! ne va refuză orice coope- 
rare: militară, dacă nu participă şi Bulga- 
ria.” Să nu sc zică că d-l Venizelos: ma 
avut aprobarea regelui şi a fost nevoit să 
se retragă. D-I Venizelos din .caiiza noas- 
tră “a căzut.: Noi Pam răsturnat de două 

. Incă o. ispravă. inteligentă a guvernu- 
qui nostru! In orice: caz, nimenea nu: cerci, 
ca să interveniim fără garanţia tuturor fac- 
torilor constituţionali.. Dar ce e mult mai 
grav, e că, spre a câştigă prietenia iluzorie 
a. Bulgarilor, “Sa comunicât şi la Sofia! de- 
“mersul făcut : "pe lângă noi şi reluzul NOs-
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tru. Știm ce caz mare făceă- guvernul. «de 
felul cum câştigasem prietenia “Bulgarilor. 

; Asemenea procedeuri nu sunt. permise 
nici când ai scuză succesului... Noi. însă ne-. 
âm acoperit de :  desconsiderare,. „ca. să în- 
registrăm numai insuccese. : 

Vă mărturisesc că, cunoscând unele 
lucruri de cari nu. pot vorbi, ştiind - ca- 
zul ce se face de. angajamentele de o- 
noare, auzind cu uimire 'invocându-se -u-. 
nele probe scrise, adesea am avut să ro-! 

” şesc în faţa. străinilor.. Să se sfârșească o- 
„dată. cu o politică înșelătoare şi nedemnă! 
Destul cu politica de culise! “Țara are drep- 

“tul să ştie unde merge şi să: pretindă cla- 
-ritatea şi probitatea în. politica noastră . 
externă.. 

Dar să revenim la politica noastră bal- 
“eanică. Noi, cari: alături de statele balca- 
- nice suntem statul cel mai puternic şi cel 
mai dezinteresat în chestiunile teritoriale de 
la sudul Dunărei, noi avem de jucat primul 

“rol în faza orientală a conflictului european. 
“Noi. putem servi cauza Quadruplei Inţele- 

: geri şi a noastră, fie chiar numai printr'o 
- aclivă: acțiune dip'omat'că. Puteam strânge 
'“îutr'un mănunchiu şi în folosul nostru; toate
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lorţele balcanice, minus Bulgaria, care însă: 
ar fi fost paralizată. In loc de aceasta, am 
distrus toate iorțele. ce ne puteau veni în 
ajutor: Serbia jertiită, Grecia descurajată. 
în toate 'năzuinţele ei de a merge alături de 
noi, Bulgaria căpătând din parte-ne mână 
liberă spre a face o politică inspirată îna- 

"inte de toate de temerea unei Românii-Mari. 
Şi totuși, am mai puteă salvă acum, la al- 
timul moment, situaţia în Serbia Şi Grecia. 
După ce am scăpat o ocazie, cum nici 

măm visat, de ocupare a Ardealului şi de 
intervenire, glorioasă în conflictul european. 
cu un minim de sacrificii, acum am ajuns să 
lim ameninţaţi la noi. 

Acum aşteptăm totul dela pronia cereas. 
că. Orice ocazie ne-ar rezervă ea, am su- 
ferit pagube ireparabile. Trei sute de mii 
de Ardeleni, încă nerecrutaţi până acum: opt 
luni, sunt pierduţi pentru noi.: Ne vom în- 

“Lâlni încă și cu ci poate, pe câmpul de 
luptă, în tabăra vrăjmașe. Pagubă irepa- 
rabilă! 'Trecătorile Carpaţilor, eri libere, 
sunt: astăzi : întărite. Peste ele -va trebui 
să-ne deschidem drum cu jertie omenești. | 
De “aceste: jertte nici: un noroc nu-meiva
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scăpă. La aripa noastră stângă armala sâr- 
bească ce aşteaptă să ia ofensiva cu noi, 

„va îi, dacă o permitem, înlocuită cu armata 
duşmană, când Serbia va fi zdrobită. A- 
tunci lupta îşi va îndoi forțele, când con- 
juncţiunea cu armata germană îi va da mu- 
niţiuni din belşug. Iar mijloacele noastre 
de aprovizionare vor fi tăiate. 
. Sa zis că vom îi încercuţi. E mai drept 
să zicem că ne-am încercuit singuri. | 

Norocul ne-a dat ocazii. Netrebnicia noa- 
stră le-a nimicit. Fiecare săptămână, îie- 
care zi înseamnă o nouă pagubă. 
Acum cincisprezece zile un cuvânt al nos- 
tru putea încă să schimbe fața lucrurilor în 
Balcani. Acum, numai bărbăţia noastră ne 
„poate scăpă. Nimic nu mai putem aşteplă de 
la politica de până azi, care a: îngrămădit 
toate greşelile şi ne-a dus la ultimul grad 
al desconsiderărei față de ambele grupări 
de puteri. 

Nici un guvern germanofil cu înfăţişarea 
lui respingătoare, n ar îi putut să ne aducă 
unde ne-a adus guvernul actual în numele 
idealului național. Am deschis un larg, cre- 
dit guvernului. Luni de zile i-am dat un



concurs- absolut, „în--schimbul unor făgădu- 
eli ce, nu S'au împlinit. a 

| “L-am! votat starea de asediu. în schimbul 
„77. e drept — „cuvântului de onoare ce am. 
cerut primului-ministru, şi pe care ni Pa 
dat, că nu va întrebuință această. armă 
decât în război şi niciodată în contra po- 
liticei noastre. I-am făcut cinstea de a crede 
că acest cuvânt e o garanţie. 

Creditul ce, 'într'o dorință ' de armonie 
internă, am acordat guvernului, ne-a încăr- 
cat cu o grea răspundere. 

Cu convingerile ce avem, ar fi din par- 
te-ne o trădare de neam dacă am prelungi 
o stare de lucruri ce ne-ar duce la prăpas- 

„tie. 

“Ţara să-şi spue limpede voinţa Şi să nu 
se încreadă decât în o polilică ale cărei 
țeluri să fie proclamate la lumina zilei. 

Guvernul ne-a făcut făgădueli. Azi îi ce- 
rem, în modul cel mai riguros, să le ţie. 
Ori îşi ţine angajamentele, ori să plece ! - 
De un an de zile se ţin concentrate unele 
trupe în cari, din inacţiune, se stinge orice 
entuziasm. Aceasta e cea mai primejdioasă 
pregătire de război. Noi spunem limpede: 
La război, ori acasă! "Țara nu mai poate



fi. dusă cu minciuni, Un guvern fățiş ostil 
idealului naţional e mai puţin primejdios-ca 
un guvern ce-şi învălue țelurile, ca să ne 
ție în amorţeală. Cel dintâi revollă, cel de- 
al- doilea ne adoarme. Deşteaptă-te, ro- 
mâne! .



. 

La întrunirea „Federaţiei unionistec dela Brăila, la 18 Octombrie 1915. 
— 

„N. Filipescu aminteşte drumul ce-am pur- curs dela ultima întrunire la Brăila până azi. 
| A 

Au fost momente când, prin un simplu marș militar, ajungeam la Buda-Pesta. A- 
colo dictam pacea Europei. Destinele ]u- mei au fost, un moment, în mâinile nous- re, o | 
Acum Suntem ameninţaţi li noi acasă: Se- colele pândeau o clipă: aceia când putea pulberă.. stâlpii blestemați' dela vama Pre- leal. Azi bariera s'a întărit cu tranșee şi - u tunuri, | | 

Şi brâul de învăluire se întinde de jur 
nprejur, peste Serbia respinsă şi despăr- tă de noi, până la Marea Neagră. 
lată unde am ajuns. 
Dacă am fi fost în război, un general 

6
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care, prin inacțiune, ar fi fost adus în aşa. 

situaţie, ar fi Lost trimis în consiliu de răz- 

boi. a 

E cazul. lui Bazaine în Franţa. E cazul 

d-lui Brătianu la noi. 

Și nu numai, prin inacţiune am ajuns aci. 

După ce am pierdut toate ocaziunile, am 

făptuit după interesul şi porunca vrăjma- 

ilor noştri. (Aplauze). e ' 

Greciei, care ne propuneă să intrăm în 

răboi alături de ea, îi răspundeam: „Nu ne 

mișcăm. Fiţi prudenţi, nu vă mişeaţi nici 

voi” ! 

In schimb, Bulgarilor, cari vroiau să a- 

iace pe Sârbi, le ziceam: „ăveţi mână li-- 
| beră ' 

Sârbilor, de cari ne leagă un tratat scris, 

le răspundeam această mişelie: , „Imprejură- 

rile s'au schimbat, tractatul nu mai e decât 

un petic de hârtie”. , 

Și poporului nostru, care se zice că e in- 

teligent, i se spune că această politică. se 
face în numele idealului naţional! (A- 

plauze). 

Dacă o minune nu ne scapă — dar a- 

ceastă minune poate îi voința voastră, vo-
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ință încă. salvatoare — atunci e catastrofa 
cea mare, | 
„ Atunci e pentru noi ruina financiară, 
după cheltuelile zudarnice ce-am făcul - şi: 
„ste sfâșierea intestină;. Ardealul maghia- 

„Tizat şi perdul pe veci. | 
România înghesuilă între o Ungarie pu- 

ternică şi o Bulgarie mare. 
Ni se vorbeă de pericolul slav. In contra 

Rusiei nu putem nimic. Dar unde putem, 
creăm noi o Bulgarie mare. ., 

A cui e vina? O ştiţi. Dar şi:noi suntem 
vinovaţi. Intro dorință de unire, am sost 
prea răbdălori cu guvernul şi aţi Lost prea 
loleranți cu trădătorii. (Vii aplauze). 

Trădători ? Ce lipsă de eleganţă da rosti 
acest cuvânt. Părea o lipsă de simţ critice 
şi o lipsă de gust literar de a veni cu în- 
vinuire de trădare, - 
"Și totuşi, îndată ce trădarea a avut cău- 

tare, Sa umplut ţara de trădători. 
Să-i lăsăm pe cei mari; prea bine cunos- 

cuţi. | Se 
Aci, în Brăila, după marea întrunire din 

primăvara treculă, am avut un banchet. 

Acolo s'au rostit de unii oratori discursuri 

iredentiste dintre „cele mai înflăcărate.



Unii dintre aceşti oralori erau iuncţio- 
nari la Banca Agricolă. 

Toţi aceştia, când au tost ameninţaţi de 
„bancă, sau prefăcut în maghiarofili. 

Ei nu erau nişte nenorociţi peritori de 
foame și totuşi, pentru o sută de lei pe lună, 
au vândut Ardealul. “(Aplauze). 

 Dar_de aceasta sunteți și d-tră vinovați. 
Aţi refuzat. să le întindenți mâna ? Le-aţi 
întors spatele? I-aţi tratat ca pe nişte ciu- 
maţi? N - 

Prea adese-ori nu. S'a uzat faţă de ei de 
0. toleranță care ce-o lașitate. - 

Toleranţa e un minimum de libertate, și i 
una “se. deosibeşte de alta prin aceia că ]i- 
bertatea e o opinie, iar toleranța e un semu 
de civilizaţie. | 

Impotriva celor ce se ridică însă în con- 
ira neamului, toleranța nu e permisă. (A- 
plauze). 

| 
Iu numele sfintei toleranţe, vă spun: .„Po- 

por, zdrobeşte pe cei: ce îți stau în cale. 
Implineşte-ţi ursita ! Pcirea sau, mântuirea 
stă în mâinile tale. Voeşte, şi vei putea? 
(Vii și frenetice ovaţiuni).



Cuvântare rostită la meetingul dela 
aşi al „Federaţiei Unionistet, la 1 1 Noezu- 
brie 1915. 

S'a. afirmat că eu ași fi declarat că ce- 
dez Moldova în locul Ardealului. E o infa- 
mie, căreia îi dau cea mai categorică des- 
minţire. Ciplauze). Iu 

In 1859, Napoleon al II-lea adresă ur- ” 
mătorul apel poporului italian : 

„Providența părtineşte „uneori  POopoa- 
rele, dându-le prilejuri de mărire; dar a- 
ceasta sub condițiunea ca să ştie să se fo- 
loscască de ele. Folosiţi- -vă, dar, de noro- 
cul ce vi Sa hărăzit | 

Victor . Emanuel făcând apoi o călătorie. 
la Paris, un istoric scrie: „EL eră primit pre-. 
tutindeni ca Suveranul unui mie regat, care 

„ştiuse să ia o mare hotărîre”, | 
Acest lucru, la prima vedere atât de în- 

semnat, de a şti să iei o hotărire, este oare
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cl semnul ce dislinge popoarele alese ? 
“Da, când el întăptuește poruncile din 

mormânt ale generaţiilor ce sau stins cu 
visul lor ncîmplinit, când el se fierbe în 
durerile fraţilor: subjugați și când sa ză- 

„mislit în exallaţiunea unor aspiraţiuni sfinte 
» poruncesc toale jertfele. (Vii aplauze). 
Cei hotărîrea luală e. rezultatul Lutu- 
ror virtuților unui neam mare. 

Când socoteala însă înlocuește voința vi- 
rilă, atunci se pierd cauzele cele mai mari. 

Chiar şi d-l Brătianu pare a vroi ceva, 
şi el pomenește uneori de ideal național. . 

?- Mult aşi da să am mărturisirea intimă 
sa d-lui Brătianu despre ce este, pentru 'el, 
„ldealul naţional”, 

i EL trebue să-și facă o socoteală cam de. 
“felul acesta : „Ardealul nui eo afacere tocinai 
rea, Transilvănenii vor exportă prin Brăila 

și "Constanţa. Valoarea terenurilor va spori 
în porturile noastre. In general, valoarea 
pământului egalizându-se se va mări. Băn- 
cile ce fac operațiuni de comision de ce- 

reale, ca' Banca Românească, îşi vor întinde 
operaţiunile. In Tr ansilvania sunt mine de 

: “cărbuni şi de fier; de aci ocazii de afaceri 
y  cointeresate, Dacă pot uveă loale acestea
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chilipir, sunt gata să constitui Ardealul pe 

acțiuni”. (Aplauze). 

Când un om a vroit, în primele zile ale 

* războiului, să ne aducă alături de nemți, şi 

apoi a început să preţuiască Ardealul din 

consider ațiuni «de telul acestu, să nu ne mi- 

răm că a pierdut atâtea ocazii. 

1 Unitatea unui neam se face cu suflet de 
“Viteaz, nu cu inimă de cămătar. (Vii a- 
plauze): | | 

Să nu ne mire dar toate şovăelile. D- 

Morţun ziccă mai deunăzi; „Nu sunt nici 

germanofil, nici rusofil, sunt român”. | 

Ei bine, nu. Eşti român numai cu numele 

şi cu cetiițenia, “când nu ești azi nici ger- 

mano-lil, nici franco-fil. 

Eu, ca român, sunt azi şi pentru împre- 

jurările actuale, şi franco-fil şi. ruso-fil şi 

sârbo- fil. (Aplauze). 

* Sunt sârbo-fil şi din cinste. O convenţie, 

scrisă ne leagă de Serbia. | 

Când s'a iscălit pacea dela Bucureşti, ple- 

nipotenţiarii greci, sârbi şi roniâni propu- 

seseră ca armatele să continue să ocupe te- 

ritoriile bulgărești până ce, prin marea 5o- 
“branie, se va constinţi tratatul de pace. | 

S'a propus însă, apoi, o modalitate mai
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“dulce. Armatele aliate să se retragă, dar să :se încheie un tratat de alianţă între Româ- :nia, Serbia și Grecia, pentru apărarea, în “contra Bulgariei, a tratatului de Bucureşti, Tratatul s'a iscălit, - | ÎN Spre rușinea noastră, niște oameni fără “onoare au renegat iscălitura ţării, 
„Dăcă un Bethmann-Holweg a putul vorbi - “cu dispreţ de un tratat ca de un petec. de hârtie, el se bizuiă cel puțin pe tunurile sale. 

| Dă 
O ţară mică are însă 0 datorie de pru- dență de a protesă respectul” dreptului Şi al tratatelor. 

i “NI se va zice însă, că nici Grecia: nu Şi-a respectat lratatul, | 
Mai întâi, aceasta nu-i face cinste şi pre- Supui că pe viitor nimeni, nici măcar Ger- manii, nu vor mai pune temei pe iscălitura Greciei. (Aplauze). a e | Dar cel Puțin Grecii tot au făcut ceva. Au făcut un demers pe lângă noi, ca, tm- „Preună, să ne ţinem angajamentele. Noi am refuzat. “Apoi grecii ajută pe cât se poate pe. sârbi, făcând trupelor debarcate la: Salonic toate înlesnirile. Guvernul nos- , .
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tru, din “polrivă, lasă să se înțeleagă că Sar împotrivi ajutorului Rușilor. 
E în stare să facă Şi aceasta. 
In Septembrie 1914, guvernul nostru a iscălit cu Rusia o convenţiune, în care. se pomeneşte de desmembrarea Austro-Ungu- riei, A 
Azi, el e în stare să meargă alături de Austro-Ungaria “în contra Rusiei, EI a luat bani dela Englezi și arine dela Francezi, angajându-se măcar la atât: că nu le va întrebuință în contra lor, și azi pome- nește să ajule cu ele Pe. Germani în cou- tra aliaţilor, | 

. “EL a trimis emisari în Franţa, ca să spuie că, la cutare dață, vom intră în război şi a făgăduit, în cele di nurmă, Că va intră odată cu lalia. | 
A înşelat Europa întreagă, şi uneori înui. este rușine .când mă aflu faţă de Străini. Dar rușinea ca rușinea. Intru atât sa tocit însă în noi orice sentiment, încât să nu ne mai miște nici martiriul transilvă- nenilor.?. . | , Nu cunosc nimic mai jalnic decât cal- varul fraților noşiri.
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Nici soarta Belgiei nu se poate compară 
cu a lor, 

Admirabilii Belgieni cel puţin luptă con- 
tra dușmanilor lor, conduși de un rege vred- 

“nic care, după veacuri şi veacuri, încă va 
[i cinstit ca eroul ce sa agăţat până la ul- 
“lima suflare de ultimul pelic de pământ 
al patriei sale. (Aplauze). 

Ardelenii luptă contra“ liberatorilor lor, 
duși în loc în prima linie de o stăpânire 

“care a dat lozinca: „Valahii să piară”! A- 
„poi Belgienii au măcar mângâierea milei 

și admiraţiei universale. Ardelenii mau nici 
"atât, din cauza dispreţului ce-l inspirăm iu= 
lurora, noi, cei din regat. Dar, după mobili- 
zare, s'au început noile recrutări din Tran- 
silvania. , 

Noi am spus-o la timp : la data cutare și. 
în data cutare se vor chemâ i încă alâlea con-. 
tingente. 

Şi Sau mai ridicat aproape trei sute: 
de mii de români, duşi la moarte, în Gali- 
ţia, de Unguri, cu ajutorul dela noi al 
călăului transilvănenilor. " 

Dar socotitorul fără suflet dela noi zice: 
"că nu face sentimentalism.
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Lui îi merge bine, la cldură, şi la furni-. 
„uri. (Aplauze). | 

| Dupăce sa recrutat tot 'ce se putea ri- 
“dică, s sau luat bătrânii şi răniții ca căr ăuşi,. 
cari aduc, armatei ungare aprovizionările: 

„Stoarse tot dela Români. Şi când ma mai, 
lost ce să se recruteze,. Preoții şi babele 
au tost puşi în lanțuri şi aruncaţi î în închi- 
sorile din Ungaria. 

Mai deunăzi, în Sibiu, preoți şi femei au 
fost puşi în lanţuri și scoşi pe str adă, inten- 
Ționat noaptea, la eşirea teatrului, şi, pe 
când crau duşi la închisoare, ungurii şi 
saşii dela leatru i-au scuipat în obraz. 

Cel ce ne povesteă aceasta întrun cere 
intim, eră d-l Goga. El adăogă: „Acum aştept . 
ca mama să fie aruncată în închisoare din 
cauza mea, iar cu voiu părăsi această țară, 
unde credeam să găsesc o palrie”, (Aplauze). 

In mijlocul chinurilor şi al desnădejdii, 
fraţii noştri se mai agaţă de o ultimă iluzie. 
Englezii şi Francezii debarcă la Salonic, 
iar Ruşii au strâns o armată mare în Ba- 
sarabia. 

Aci e ultima lor rază de speranţă, (4- 
plauze).
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lar liinţa fără suflet din capul guvernu- 
dui, le zice : : „Nici noi nu vă dezrobim, nici 
altora nu vom îngădui să vă. dezrobească. 
Să pieriți până la cel din urmă!” 

Noi însă vom spurie aliaţilor ce vor veni: 
»;Fiţi bine veniţi, fraţilor și salvatori ai fra- 

„ilor! Şi noi vom merge alături de “voi? 
(ii și frenetice aplauze).:



N 

Cuvântare rostită la Senat,. cu: prilejul: discuţiei răspunsului - la Mesajul Tronului, la 4 Decembrie 1915. | 
— 

. 

D-lor senatori, cu accente lirico-desperate, 
d-l Procopiu a lăudat Irumusețile regimu- 
lui parlamentar aşă cum îl practicăm de. 
un. an Şi jumătate, | | 

lu îi voiu opune un singur fapt: dintre 
loate țările parlamentare—tără a exceplă, 
Chiar "Turcia — România singură este în-. 
Zestrată cu un guvern, care, dela începutul: 
războiului, a socotit că Ware nici o Comu-= “nicare de făcut Parlamentului. 

Pentru d-l Procopiu este un motiv mai 
mult ca să aducă laude băncei ministe- riale. Cu cât îi se comunică mai puţin, cu atât laudă mai mult. 

Nu însă toți sunt de această părere și 
sunt mulţi de părerea contrară. | | 

Fără a intră în discuțiunea controversei
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-d-lui Procopiu despre opiniunea publică şi 
“despre încrederea ţării în guvern, voiu .in- 
"vocă în favoarea noastră mărturii din sânul 
“chiar al majorităţii şi mă sprijin pe o" 
părere, după mine mai autorizată ca aceia 
-a d-lui Procopiu, aceia a preşedintelui co- 
misiunei Adresei, care, înti”un articol senza- 
țional, ne-a spus că suntem astăzi în si- 

“luaţia de a riu mai putea „conciliă apărarea 
intereselor supreine ale Statului cu funcţio- 
„narea normală a Parlamentului”, | 

Foarte grav. Avem să alegem între apă- 
„rarea intereselor supreme ale Statului şi in-: 
stituțiunile noastre parlamentare. Ori păs- 
trăm instituțiunile şi alunci să renunțăm la 
„îndeplinirea aspiraţiunilor noastre, sau, de 
"vrem să realizăm aspirațiunile noastre, 
trebue. să jertfim instituțiunile „parlamen- 
tare. 

Chestiunea merită o cercetare mai de a-: 
"proape şi de aceia, de acum, anunţ o inter- 
pelare asupra situaţiei guvernului față de 
Parlament. 

Dar, ori cum ar fi, condamnați la un Sis- 
«tem de guvernământ incompatibil cu insti- 
iluțiunile parlamentare, "să ne alegem cel 
puţin cu partea - cea bună a mautismului 
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guvernului, aceia că putem cercetă, făcând 
“ abstracțiune de dânsul, situațiunea ge enerală 
“fără să coborîm discuţiunea la nivelul băn- 
cei ministeriale. 

D- lor, sunt dilerile războaie. Suunt,. de 
pildă, războaiele de cucerire, sau războaiele 
de echilibru 

Și unele și altele sunt în genere pornite 
mai mult dintr'un gând 'de câştig, decât: 
dintr”o dalorie. Acestor războaie lise poale 
aplică formula, de carc azi se cam abu- 
zează: „A Maximum de câștig, minimum de 
riscuri”, 

Dar sunt şi războaiele naționale, impuse 
de datoria către neam. Dela acestea, po- 
poarele cu vlagă nu se pot sustrage sub 
nici un pretext. Aci istoria, iar nu calculele, : 
ne arată drumul și pe acest drum găsim o' 
“călăuză sigură, care ne poate conduce cu 
pildele ci admirabile; aceasta e Italia din 
vremea războaielor purtate pentru unita- 
iea cei. 

La 1854, Cavour seria: „Fiindcă Pro- 
videnţa a vroit ca, singur în Italia, Piemon- 
tul 'să fie liber şi independent, Piemontul 
trebue să se folosească de liberlalea Şi in-
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dependenţa sa, spre a scăpă nenorocita I- talie”, i A 
Noi, românii din Regat, singuri printre fraţii subjugați suntem liberi şi indepen- denţi.. Statul român independent, în sânul neamului asuprit, are o datorie către acest neam Şi această datorie îi e dictată nu de „calcule, ci de misiunea sa istorică, (A- Plauze). 

, | e Piemontul, micul Piemont, care la 1848 m'avea nici 5 milioane de. locuitori, față de Austria, care eră mai mare decât astăzi, Piemontul a purtat patru războaie pen- Iru unitatea Italiei: de două ori invins, la Custozza. şi Novara, el se aruncă în aven- tura din Crimeea, pentru a. câştigă în Ru- Topa: Sprijinul cu care să triumte în cele din urmă la Solterino. | 
Aceasta .c linia qe purtare ce se impune unui slat care înțelege să-şi împlinească ur- sita. Acesta eră rolul indicat României. C4- plauze). 

| | De am fi armat pilda lui Cavour, de um li avut, — ceeace e mai greu — un. Ca- vour în locul cancelarului nostru obosit, în locul Melternichului din palatul Sturza, am



ti dezlănţuit noi în contra Austriei războiul 
european de care aveam Nevoe, + 

Dar măcar alunci când Austria cra în- 
colţită de palru din cele mai! mari slale 
din I-uropa, datoria noastră a era, ca dela în- 
ceput, fără şovăială, fără diplomaţie tără 
abilități, să atacăm Austria. 

Şi se nemerise, ca tocmai această atitu- 
dine să fie şi cea mai înţeleaptă, cea mai * 
prudentă, cea mai ferită de riscuri, | 

La bălălia dela Marna, Imperiul Britanie 
nu putuse să trimită decât 120 de mii oa- 
meni pe frontul: de pe Continent, numai 
120 de mii cari, toluşi, au fost decizivi. 

Dar închipuiţi-vă, că ar mai îi fost o re- 
“zervă de 500.000. de oameni, Destid pe un 
militar să atirme, că dacă aliaţii ar îi avut 
pe frontul occidental o rezervă de 500. 000 
de oameni, trupe proaspete la bătălia dela 
Marna, nu sar fi curăţat solul francez de 
invaziunea germană. Ei bine, această armată 
există. Eră armata română. Dar ea se află 
pe alt front, într'o' situație mult 'mai bună, 
unde aveă libertatea de manevră şi o po-.! 
ziţie sir ategică, care îndoiă valoarea acestei 
armate de o jumătate de milion. Ea aveă 
drum. liber fără fortificațiunile de astăzi, 

” ?
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lără împotrivirea nimănui spre a ajunge 
îu inima Ungariei şi a da lovitura de gra- 
ție armatei austriace bătute şi demoralizate. 
Schimbam, noi faţa războiului, 

- D-lor, asttel, şi cu cele mai mici riscuri, 
nu nuinai ne împlineam daloria către neam, 
dar împlineam şi. o- mare misiune eu- 
ropeană. Eram noi salvatorii Europei. -Im- 
prejurările vitregi ale istoriei noastre. nu 
ne-au prea îngăduit să ne ridicăm la un 
rol european. Eu nu cunosc în trecut decât . 
o singură epocă în care ni sa îngăduit 
să jucăm un asemenea rol şi, apoi, mai cu- 
nosc ocazia de azi. In trecut a fost epoca: 
războaielor pentru apărarea creştinătăţei. 
Pe aceasta o simbolizează Ştefan-cel-Mare 
când trimite principilor creştini acea ves- 
uită scrisoare, al cărei cuprins. arală, tot aşă. 
de bine ca şi data ce poartă, distanța din- 
ire el şi noi. Ștefan-cel-Mare nu seria ca 
să dosească dela datorie: „Maximum de câş-. 
tig, minimum de .- -riscuri”, şi nu rezolvă cu 
îormule de bancher chestiunile mari ale 

„neamului. 'E1 scriă;: „Necredinciosul Ture 
vrea să coprindă această poartă a creşti- 
nătăţii ce întâmpină în ţara noastră. Şi dacă 
această poartă. ar fi pierdută de mine, toată
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creștinătatea ar fi ameninţată. Noi, din a- 
ceastă parte,  făgăduim pe. credinţa noas- 
Ștră creşlinească, să slăm cu capul nostru 
și să luptăm până la moarte penru creşti- 

 nătate”. 

Cel dal doilea momeint, eră “cel de 
acum un an, când puteam -căpătă nu nu- 
mai sporire teritorială ci şi. strălucire fără 
seamăn. Puteam îi nu numai o țară mare ci 
Şi un popor mare, cu măreție peste mărire 
şi cu un titlu neperitor la recunoștiinţa Eu- 
ropei. (Aplauze pe băncile minorităţei). 

Această -ocaziune unică um pierdut-o şi 
cu dânsa nu ne vom mai, întâlni. Dar in- 
sensibili unei chemări atâl de înalte, am 

| dosit chiar dela cea mai strictă datorie către 
fraţii noştri de sânge. - 

- D-lor membrii ai majorităţei, aduceţi-vă - 
aminte de o pagină recentă a istoriei parti- 
dului liberal. Acum 20 de aui -aţi agitat 

„cestiunea transilvăneană. Tristul sfârşit al 
acelei agitaţii a făcut pe mulți să se îndo-' 
iască de! sinceritatea „conducătorilor acelei 
agitaţiuni. Acum aveţi prilejul să vă daţi 
inima pe faţă. - 

Dar să vă împrospătez niţel amintirile.
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La 25 Septembrie 1891 q-l Sturza pronunţă 
un vestit discurs în sala Orfeu. 

EI descrie situaţia nenorocită a Români- 
lor din Transilvania. Arată îndatoririle Re- 
gatului român față de ei „ Yestejește sisteniul 
“electoral nedrept, tegimul şcolar simplu in- 
slrument de . maghiarizare, prigonirile în 
contra şefilor partidului naţional, procesele 
de presă şi condamnările 'suferite - şi în- 
cheie cu această întrebare: „Se naşte în- 
trebarea: în asemenea circumstanţe ce tre- 

-bue: să facem'? Această întrebare e în gura 
tuluror.. In tot cazul, nu putem să lă- 
săm pe fraţii noştri de dincolo să piară, 
iără să ridicăm glasul nostru. Nu pu- 
tem, să nu ridicăm. şi- noi glasul nostru 
când ei strigă: „Ne strivesc! Ne desfiin- 
jează Maghiarii”. 
„Despre! ce cră vorba ? Ni se cereă o: în, 

iervenţie. Ce fel de. intervenţie? E interven-, 
ţia amicală, discretă, care, dacă nu reușeşie, 
nu merge mai deparie. O asemenea inter- 
venţie nu puteă să nu “se facă şi sa făcut, 
Dar nu aceasta se cercă guvernului nostru, 
ci o intervenţie cominatorie, care nu înce- 
tează decât dacă te-a dus la rezultat. Dar ie
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puteă duce și la conflict şi cu aceasla nu se 
învoise guvernul. - 
„Eram singuri faţă în faţă cu Austro- Un-. 

garia. Europa cră liniştită şi dornică de 
„pace. Asifel, ni se cereă să vorbim, când cu- 

ântul nostru răspicat pulea fi o provoca- 
țiune nu numai.la adresa Austro- -Ungariei, 
ci şi la adresa Europei. Guvernul wa voit 
să pornească o aşa intervențiune și atunci 
şeiul partidului liberal și amicii d-lui Pro- 
copiu, cari azi predică pacea, au acuzat 
guvernul de „trădare de fară și. de neam”, 
Și fiindcă aţi vorbit azi de pace, trebue- să 
vă spun că înțelegere nu e posibilă decât 
asupra: unei politici, Pacea pe care o vrei. | 
noi,—şi privim ca o glumă înțelegerea asu- : 
pra unci persoane care face o altă politică, 

Atunci, dar, ni se cerea 'să vorbim, Azi, 
când a sunat ceasul revendicărilor noas- 
tre, ne cereți să tăcem. . . — 

Vaţi schimbat, şi d-v. nu ne puteţi aduce - 
aceeaşi acuzare: Noi pe atunci: vorbeam. 
Pe când guvernul nostru era acuzat de tră- 
dare, eu, d-l Grădișteanu, d-l Delavrancea şi 
alții conlucram cu d-+., cu Grigore Bră- 
tianu, cu: “Ureche, cu Gogu Cantacuzino. : 

Pe atunci era. vorba de simple prigoniri
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„electorale, de procese de presă, de manuale 
școlare. Azi, în adevăr, se sugrumă neamul 

nostru peste Carpaţi și ne cereţi tăcere. 
Tăceţi d-v., dacă vă rabdă inima! Tăceţi, 
dacă nu vă rușinaţi să fiți aşa de muţi după 
ce aţi fost așă de vorbăreţi. 

Pedeapsa d-v. e tăcerea d-v. Veţi auzi zi- 
cându-se că disciplina - de partid, ucide în 
d-v. orice credință. . 

Ne-a lăudat a-l Procopiu. disciplina. d-v. 
de partid. Eu mam nici un fel de admira- 
țiune pentru disciplină. Găsesc că sunt a- 
tâtea alte lucruri vrednice de admiraţie. 
Mai ales nam nici o admiraţie . pentru 
un oarecare îel de disciplină, Cilaritate) 
care, rezemată. pe interes, înăbuşe nu nu- 
mai orice convingeri, dar şi orice as- 
pirațiuni. Și disciplinei d-v. apăsătoare şi 
interesate, opui cu mândrie dezinteresata şi 
admirabila noastră nedisciplină. 

Asttel, plecaţi sub disciplină, limbuţii de 
altă dată nu mai îndrăznesc să spue 
o vorbă, când se pun în lanţuri Românii 
din Transilvania. (Aplauze). 

0 voce. — Este cuminţenie. 
DAN. Gr. Filipescu. — Este cuminţenie. 

Dar de ce nu eraţi cuminţi altădată, şi ne
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împing aţi fără rost la conflict? Dar de ce 
ne făceaţi pe noi trădători ? 

Eu nu acuz guvernul de trădare, îl a 
cuz de altele, şi-mi răzbun pe d-v. and 
vă provoc la o protestare în favoarea fraţi- 
lor, iar d-v. sunteţi condamnaţi la tăcere. 
Ascultaţi, dar, în tăcere şi cu capetele ple- 
cate, d- -v., cari, acum 20 de ani vă revoltați 
pentru mai puţin, ascultați ce se pelrece 

“azi în Transilvania: E 
Satele sunt pustii. Bărbaţii sunt la răz- 

boi.. Ei au lost recrutaţi peste regulă şi 
“peste rând, altfel ca ungurii. Bătrânii şi 
„infirmii, ce nu erau buni de combâtanţi, au 
fost luaţi ca cărăuşi. “Femeile au fost duse 
la sapă de tranșee. Este depopulaţia siste- 
matică. Vitele lipsesc şi ele; nu mai are 

“cine să “îngrijească de ele. Deaceea, “cele ce 
mau fost „rechiziţionate sau vândut. Foa- 
metea şi-a tăcul aparițiunea pe alocurea. 
Băncile românești sunt sleite. S'au ridicat 
cu sila şi banii lor şi depozitele particu- , 
lare, pentru împrumuturile de război 'ale. _ 
statului. Cu bani româneşti, cu sânge ro-. . 
mânesce se duce războiul contra cauzei ro- 

mânești. (Aplauze). 

„600, 000 de români, (într'o proporție | pe
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„care mo “găsim la celelalte naţionalităţi), 
"600.000 de români au fost: luați la război. 
„La început, la mobilizare, 300.000 cari sau a 
complectat cu zecimi de mii de rezervişti i 
din România, cari: Sau dus, după îndem- 
nuri guvernamentale, după sfaturile d-lui 
Slere şi ale allora, să moară pentru cuuza 
căjmaşilor. lor. Apoi alți 300 de mii i 

Sau ridicat ulterior prin diferite recrutări. . * 
"Aceştia a ar. ti lost ui noșiri, dacă știam să 
ne indeplini datoria la timp. 

Toţi aceștia au fost băgaţi în foc cu lo- 
zinca: „Să piară Valahii” ! Recrutaţi în mod 
excepțional, ei sunt întotdeauna puși în pri- 
ma linic de foc. 

"Sunt regimente, cari au Căpătat din .. 
cauza aceasta nume caracleristice. Aşă, re 

„gimentul 23 din Sibiu se numește „Sturm- 
regiment”, adică regimentul de asalt, Aslfel, 
războiul peiitru românii din Transilvania 
nu -este alât lupta cu: vr ăjmaşul, cât. este 
exterminarea poruncită de cârmuitorii lor. 
(iplauz e). 

Dar, d-lor, sar fi putut ca tot să mai 
scape „câ țiva români transilvăneni. „Se mai 
ăseau prin sate preoți, cari scăpau de re- 

crutare, câțiva intelectuali bătrâni. 
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Ei bine, aceştia au fost arestaţi, puşi în 
lanţuri şi trântiţi la închisoare. In Buco- 
vina, aceleaşi sălbăticii. Să vă citesc, ca 
simplă mostră, un act care se află în origi- | 
nal la Academia Română. 

„Se atrage atenţiunea populaţiei asupra : 
acestui lucru, cu observarea că comandanții 
militari au primit cel mai strict ordin să 

execute imediat şi pe loc pe oricare sar 
face chiar și numai suspect de lrădare, sau 
de orice acţiune dușmănoasă îaţă de stat”. 

| „Vatra Dornei, la 13: Septemvrie 1914. 
Dela guvernatorul imperial al țărei Buco- 
vinei. 

MERAN”. 
şi a funcţionat spânzurătoarea şi sau 

spânzurat o mulțime de români în curtea 
palatului tribunalului din Cernăuţi. 

„D-lor, credeam că .nici o oroare, după 
cele ce am auzit de un an şi jumătate, nu 
ne mai poate impresionă. 
„Ei bine, cele săv; ârșite în contra români- 

lor sunt. fără pildă. In Serbia, în Belgia, 
ororile erau puse la cale de vri ăjmaşi în 
contra vrăjmașilor, In [inuturile româneşti 
ororile sau comis în contra cetățaiilor 
aceleiași pabrii. D-lor, este cevă mai mizera-



bil. decât prigonirile şi "ororile Ungurilor; 
este * indiferența . şi ticăloşia noastră (A-. 
plauze pe băncile minorităţei). | 

Spuneţi măcar acum un cuvânt de protes- 
„tare, ca să se simlă că clocoteşte ceva aci 
“în România și nu veţi permite tot călăilor 

“ Traţilor noştri! (Aplauze pe. băncile minori- 
rităfei). 

D- lor, indiferența dx. îşi: are izvorul în 
concepțiunea, pe care ne-o facem noi, des- 
pre rolul nostru în războiul actual. Vă vor- 
beam adineauri de războiul naţional, în 
deosebire de alte feluri de războaie. . 

Dar mai este un soiu de război, de care 
n'am vorbit, ește războiul colonial. Ca a- 
tare privește guvernul acesta Xăzboiul NOs- 
tru eventual. îi 

Caracteristica războiului colonial este că 
acest război se porneşte mai mult în ve- 
derea dobândirei bogățiilor solului de cu- 
cerit, decât al populaţiei indigene. 

Inainte d'a se porni un asemenea război, 
se, trimit comisiuni de studiu, cari vin cu 

„rapoarte, şi: dacă afacerea pare bănoasă şi . 
dacă nu sunt prea. multe Tiscuri, se hotă- 
răşte campania. | 

De pildă, în Ardeal, sar putea trece în
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raport ca isvoare de veniluri: minele de 
cărbuni dela Petroşani, cele de aur dela: 
Zlatna, sau apele minerale dela Borszek. 
Dar dacă populaţiunea indigenă sa prăpă- 

dit, aceasta nu importă. Mai rămân Saşii, 
Șvabii şi Săcuii, care vor puteă pune în ex- 
ploatare aceste bogății. 

De mult cunoaştem formula: „Transilva- 
nia fără transilvăneni”, „Aceasta: pare a fi 
soluțiunea noastră de azi. Ce se .va alege 
cu ţara locuită odinioară de Trausilvăneni? 
Sorţii, din ce în ce mai scăzuţi, ai norocului 

_nostru, vor hotări. 

"Cât pentru transilvăneni, soarta pe care 
- le-am, creat-o, o cunoaştem dejă. Dar tot vor 
„mai rămâne destui, ca să [ie cine să ne bles- 
teme. Cu toţii merităm blestemul, lor; d-v., 
cei dela guvern, pentru faptele d, iar noi 
pentru că vam tolerat. (Aplauze prelungite 
pe băncile minorităţei). iu



" Cuvântare rostită la inaugurarea Clu-. 
bului partidului: conservator din Craiova, 

la 4 Aprilie 1916. 
— 

„Vă cer ertare da fi visat pentru Romă- 
nia o ursită prea măreaţă”. Aceste cuvinte 
nu sunt ale unui român, ci ale d-lui Cl6 
Mmenceau. 

Numai vinovaţii dela noi caută să tăgă- 
duiască, că au fost momente când, fără ris- 
curi, puteam jucă un rol european hotări- . 
tor şi:să ne facem unitatea națională. 
"Dar să lăsăm trecutul şi să cercetăm .ce 

se mai poate astăzi scăpă. Politica guver- 
nului se poate, — cred, — rezumă în a- 
ceste cuvinte: „Să înşelăm pe toată lumea şi 

să intrăm în război după victorie și înainte 

de pace”. 

Socotesc că chiar dacă şiretlicul ar reuşi, 

ar Îi cea mai primejdioasă politică. | 
Să vă spun în câteva cuvinte pentru ce. 

 



IL] 

  

“Am o credință .nestrămutată în victoria fi- 
nală a Quadruplei Inţelegeri. 

"Nu cred însă că va fi o victorie: zdrobi- 
toare. Quadrupla nici nu are novoe de aşă 
victorie. Aliaţii nu sunt stăpâniţi de idei de 
cucerire. 

i 
Ei vor, mai presus de toate, garanţiile 

unei păci trainice şi constințirea unor prin- 
cipii de echitate internaţională. 

Ei cer satisfacţie pentru Belgia, Serbia.: 
Franţa: va cere Alsacia şi Lorena (puţin lu-. 
cru). Italia,. foarte puțin peste ce-i ofereâ | 
Austro-Ungaria de bună voc.' Rusia, folo- 
sința Strâmtorilor. a a 

Când Germania; nu zdrobită ci convinsă 
de neputinţa biruinţei, va vroi pacea, ea o ra 
putea obține cam în asemenea condițiuni. 

Atunci România, chiar intrată în război 
- înainte de încheierea păcei, va interveni ca 
să ceară bucata cea mai mare. e 

Dacă asupra acestor pretențiuni ar fi să 
se rupă negocierile, e cineva - sigur că ou- 
terile „ar mai cheltui miliarde şi ar jertfi 
sute de mii de oameni pentru Ardeal ? 

   



_Cuvântare rostită în sala Eforiei, ! cu 
ocazia fuziunei partidelor conservatoare, 
în ziua . de 22 Maiu 1916... 

  

Toastul cel dintâi nu trebue să fie astăzi 
„tradiționalul prim toast ce se ridică la o- 
rice masă de români. 

Inprejurarea care ne-a strâns azi, ne im- . 
pune, ca o chestiune de tact, să stăm cât : 
mai departe de 'orice oficialitate. . . 

Tchin, dar, primul pahar, acelora pe cari, 
îi - sărbătorim, azi, şi printre aceştia, este 

- unul despre care se poate zice: „En le Îrap- - 
pant, on le designe”. 

Acesta, — Paţi ghicit — este d-l Take: 
Ionescu. (Aplauze prelungite). 

Dacă, din prima'zi a conflictului curo- 
pean, el nu ar fi luat atitudinea pe care a 

"adoptat-o, cine! ştie unde sar află azi Ro- 
mânia !... 

„De aceea între noi s'a Stabilit o legătură
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solidă şi am constalat o dorinţă generală 
ca toate câte între noi Sau legal, legate: să . 
îie pe vecii vecilor. 

Așa fiind, şi abstracţie tăcând numai de 
chestiuni 'de comilel, prea mărunte ca să ti 
avut vreme Wa ne îi ocupăt de ele, vă pot 
anunță că fuziunea între noi e un fapt în- 
deplinit. (Aplauze prelungite, ovajiuni). - 
„De acord asupra. cestiunilor externe şi 
interne ce sunt la ordinea zilei, ne-am legat. 
să le rezolvăm împreună, fie la putere, fie 
în opoziţie! (Aplauze prelungite). 

Rog pe acei ce nu. tac parte din cele 
două grupuri conservatoare, să mă ierte ci 
m'am folosit de împrejurarea .de azi spre 
a da publicităţei acest eveniment. 

Aşi îi vroit să ridic paharul meu ȘI îu 
sănătatea contelui Czernin, căruia îi dalo- . 

- rim această serbare. 
M'aşi teme însă ca ironia” loastului să nu 

„- aibă aparenţa de necaz, şi: n'avein cuvânt 
de necaz când avem încredere în victorie. 

„Am îiicredere desăvârşită în victoria 'mi- . 
litară a Aliaților. (Aplauze prelungite). 

Repei, (ca să nu mi se ialșifice gândirea) - 
că am cea mai desăvâ ârşilă încredere în vic 
toria militară. Dar vreau să spui că chiar
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a oteusiva aliăţilor mar reuși, tot a lor 
fi izbânda. a 

“n cazul acesta ei ar: organiză detensiva 
Şi ar răpune pe advers sari prin cel mai 
siraşnie. blocus. 

„. Delensiva are întotdeauna nevoe de mai 
puţini oameni, şi prisosul Par rezervă neu- 
trilor, cari mar voi să participe la blocus. 

Succesul va fi sigur al aliaților, în vreme 
ce noi am fi târiţi în contra lor şi siliți a 
jucă numai rolul, puţin profitabil şi puţin 
glorios, de jandarmi ai blocusului. 
„Nevoind a primi acest rol, dăm de hci 

„semnalul unei noui acţiuni, care va îndrumă 
polilica noastră externă spre înplinirea cu 
mândrie a. aspirațiunilor noastre. (Aplauze 

- prelun gile). 

Și Sia N 
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