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PREFAŢĂ. 

Vederile pe care le-am eaprimat în chestia urimiă- 

„rilor ce trebuie să -uibă pentru noi, ca Stat și ca 

nație, războiul din Baleani, se cunosc, 

hle se vesuiuă în trei puncte : | 
„d mt cere nimeni aceia ce nu ni se cuvine pe 

lasa «dreptului național si «e dreptului istorie; * 
„Î. în desprețui prietenia folositoare « celor mici 

pentru. protecția «desprejuitoare a celor mari ; 

„d. m preface o legătură vremelică, adusă de îu- 

prejurări, into perpeluă vasalitate, dăuneitoare sin- 
«utrului nostru inleal posilil. 

„lceste verderi ai Jost întîm pinate de multă dlury- 

minier, , . ” 

Dintre prolivnici, înlătur pe clkuctitorii cari-și fac 

o plăcere să întorărăşeaseă orice pas ul micit cu lii- 

inăturile lor și pe politicianii interesați — cu presu 

lor plătită—, cari sînt «datori fuţă «le ce uit și de te 

armărese, « înfățişc orice acțiune a mea în lumina 

cea mei neprielnică. 
,



II | Ş 

Rămîn cîțiva ocaieni de lună credință, dacă nu 

totdeauna și de Dumă creştere. 

Unii se asociază le atacurile împotriva răului 
homin ce sînt pentru că nu-i ciutose bine părerile 

ovi pentru că nu le înțeleg în destul. 

Pentru dinșii adun aceste articole pe cure le-am 

seris, lu prilejuri «deoselite, timp dle tre-o zece ani!, 
„Din ele se ee vedea că în linii generale judecata 

- mea «de astăzi a fost totdeauna judecata meu, Iis- 

posiția momentului, nota sentimentală a zilei ai 

putut să. se schimbe: orientarea s'a făcul în «ecluşi 

seus și s'a desfăcut aceleași tendinte: 
Și în această chestiune eu şi în celelalte am _re- 

comandat poporului nostru : muncă, «demnitule și 
conseczenții. | 

„Au e de prisos să recomand și astăzi aceste mavi 
vivtuți naționale. - 

N, Iorga. 

  

. , 4 - 

1 Sar mai putea adăngi menţiunile din «deosebiie: eu- 
vîntări pe care le adună cel dintăiii dizeturs de li „Dacia, 

publicat în „Xeumul Romănese* pe Novenbre. :



Români -şi Bulgari. 

  

Ministrul de Instrucție al Bulgarier a. fost oas- pele nostru două săptămîni. Venit ca să vadă în amănunte Organisarea şcolilor noastre, d. Ivan. -D. Şișmanov şi-a întrebuințat tot, timpul pentru aceasta, şi se întoarce în țara sa cu o întinsă experienţă a lucrurilor didactice de la nor, - Dar scopul d-lul Şişmanov n'a fost numa acela „ de a vedea cum” se învaţă în Romănia. D-sa 6 . şi un învățat, cu largi cunoştinţe Și cu vederi originale, un filolog și etnograf prețuit". Proble- , mele de școală i.se înfățișează deci ca niște pro- „bleme de cultură. Nu numal din şcolile noastre, ci şi din cultura noastră întreagă, din înflorirea | „el literară şi Ştiinţifică i se pare că țara Sa ar 
1 Imtcrările d-sale at apărut în Sbornicul din Sofia. D-na Lidia 1. Şișinanov, tata, învățatului rus Dragoinanov, a ti- părit la Paris, în 1896, un tohim de Legendes religieusea " bulgares. -
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putea trage foloase, pe care. prin initiativa sa 

vrea, să, le. descopere şi să le grăbească. Astfel 
d. Şişmanov s'a gindit la o -secţie de cărți x0- 

măneşti la Biblioteca, Statului din Sofia şi la- 
traduceri din romăneşte în bulgăreşte, care ar 

face cunoscut compatrioţilor săi sufletul nostru 

în mărturisirea lui cea mai deplină şi may ade- 

vărată. 
- Fireşte că se vor întrebuința, pentru acelaşi. 

scop și alte literaturi de popoare vecine: sînt 

plănuite traduceri din grecește şi din sîrbește. 
Toate la un loc vor fi o orientare mai desăvir- 

şită, pentru. poporul bulgar, care va înțelege mal 

- bine în ce lume se află, care sînt ideile şi sen- 
" timentele ce o străbat, care e conștiința de sine 

a, deosebitelor popoare încunjurătoare şi ce pur- 

tare i se impune faţă de fiecare dintre dînsele. 

Acestea sînt, de sigur, măsuri cuminti, şi apre- | 
ciarea, lor trebuie să provoace un îndemn către 

“cercurile noastre culte, un îndemn care nare 

nimic a face nici cu întețirea, la o luptă, care 
nu prea are „motive și nu poate să aibă de loc: 

- urmări, nică cu poftirea, înlăcrămată la, o frăţie, 

care poate ființă între oameni, dar nu între pa- 
poare, care se cuvine să se îndrepte numai după. 
interesele lor, şi nu după iubirea pentru alții. - 

- Îndemnul trebuia să fie numai acela de a cu- 

noaşte: cît mail fără părtenire şi prejudecată, cît . 
mai întreg și cît mal iute. |
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Fiindcă starea de ignorare în. care.ne găsim  - 

astăzi, închiderea, cu zidurile unei neșştiinte voite 
"si unul despreţ ce n'a simţit niclodată nevoia 

“de a se legitimă, trebuie să înceteze. Limba, ro-- 

manică pe care o vorbim, elementele romane, nu 

tocma!l aşa de multe şi de! netăgăduite, pe care 
le purtăm în noi, firea latină pe care, mulţămită, 

limbil, o înfățișăm fără îndoială, nu trebuie să 

ne facă, niște” isolați, nişte pierduţi și rătăciti în. 

acest Răsărit european din care, cu voie sai 

fără, facem parte. Primejdia aşteaptă totdeauna 

p6 cel ce nu-și cunosc drumul, şi părţile acestea 
„de lume sînt în deosebi primejdioase, chiar şi”, 
pentru drumeţul încercat. Pe lingă Roma este . 
în trecutul nostru Dacia, este Iliria, este marea 
Tracie, cu barbarii ageri și aprinși spre jertfe, 
îndărătnici şi avintaţi spre cele mai grele culmi - 
“ale idealului, sînt veacurile * de cultură comună 
cu vecinii de peste: Dunăre, unirea cu-el prin -. 
aceiași limbă de. Biserică şi Stat: vechea sla- 
vonă; ati fost ieri aceleaşi lupte pentru înteme-. 
iarea unul singur Stat trainic, sînt astăzi —oorr- 

„are ar fi deosebirile de cale într'o anums clipă 
— aceleași silinţe de a păstra faţă de orice 
străin, apusean sau răsăritean, ceia ce sa cîș- 
tigat în ordinea “politică; sînt aceleași dorinţe, , 
tăinuite de guverne şi mărturisite de popoare, . 
„de a cuprinde în noul Stat pe toţi aceia ce sînt 
îndreptaţi de limba lor către dinsul; e, în sfirşit,



6 ROMÂNIA, VECINII SĂl ȘI CHESTIUNEA ORIENTULUI 

— pentru a: vorbi acum de cel din urmă feno- 
men de desvoltare, care înseamnă:'ziua de astăzi 

dincoace de Dunăre şi dincolo — aceiaşi nevoie 
de afirmare printro cultură proprie, înriurită de 
altele, dar aducind ceva nou în marea viaţă cul- 

turală a omenirii. 
Nu, nam avut dreptate în purtarea noastră 

de pănă aştăzi. La început, se înțelege că am 

mers să sorbim spiritul moder la cele mal îm- 
bielşugate, la cele ma! curate şi mal vestite iz- 
voare ale lul. Eram la şcoală atunci, şi şcolarul 

nare casă. Ne-am întors de acolo şi ni-am durat: 

căminul: lumina arde acum puternică pe vatră. 

Sintem la noi, și, mai. mult decit la dascălul de- 
„părtat, care nu trăieşte pentru ucenicii săi decît 

atita timp cit ci ascultă cuvintul lui, trebuie să" 
ne gindim la vecini, între cari traiul nostru e 
menit să se strecoare. 

N _ La 

Am zis atita vreme: el sint: de neam prost şi. 

noi sintem vlăstar împărătesc. Şi mul departe e 

bine să ni amintim de măreţii Împărâti ai Ro- 

„mer cari au urzit viitorul nostru, şi mal departe 

e bine să ne mîndrim de acest strălucit 'semn 

de nobleţă, care e dulcea noastră limbă, turnată 

în tipare nouă din bronzul tare .al 'statuilor de 
„. biruinţă. De-asupra căpătiiului” nostru, ca şi supt 

"candela icoanelor să atîrne străbunele chipuri de 

_Cesari. Să privim spre Apus ca spre Canaanul
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de unde a pornit pribegia noastră, şi să nu ni 

„ dezlipim sufletul de al marilor naţii a căror pu- . 
tere îşi are rădăcinile în. hrănitorul pămînt ro- 
man. Să ne simtim pe coamele Carpaţilor şi de- 

asupra Dunării. Dar, cit despre aceia, -şi acolo 

unde nu ne mînă inima, să ni deschidem ochii, 

cercetători, veghetori, neadormiţi. Acolo e tre- 
cutul, aici e presentul şi "viitorul. De acolo vin 

„sfaturile şi modelele;. aici so săvirşese faptele. | 
Am zis prea adese ori: peste apa.de hotar! 

sînt „barbari“. Pentru: aceasta am uitat două 

lucruri: întăi că acele pămiîaturi ad primit mat. 

puternic şi -mal de-a dreptul civilisația bizantină . 

și că noi am luat-o numa! prin ele, prin Siîrbi 

şi Bulgari. La er at fost Împărați, au fost Pa- 
triarhi, după cari san luat Voevozii și Domni, 

preoţii şi Vlădicil noștri. Acesta e un' adevăr 

“care strălucește şi fără mica. lumină de recu-" 
noaştere pe care am aduce-o noi. Din acest tre- 

cut a rămas la el ceva,o amintire care alicărit, 
mustrind, în mintea întunecată a timpurilor de 

- supunere în faţa Turcilor. Cele patru veacuri de 

robie 2— de care nol am scăpat — n'aii fost cu 

totul îngenunchiate şi oarbe. Firea oamenilor sa 

sălbătăcit, dar nu întratita încît să nu se poată 

îndrepta prin iubirea” de neam „aprinsă din noi în 

zilele noastre. 

Sirbil şi-au căpătat iarăşi Statul la începutul
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“veacului al XIX-lea şi au făcut în el gospodărie .- 
țerănească bună, 'pe lîngă cultură proastă şi po- 
litică incalificabilă. Bulgari li sati dovedit ră- 

" „pede superiori. Pănă :la, 1877 er aveai numai 
scriitori şi agitatori politici, rătăcind prin străi-: 
nătate: în Rusia, dar mai ales în Brăila, în. Bu- 
'cureștii noştri. Războiul i-a liberat, acel război: 
în care nok ne-am: luptat. pentru noi, şi nu pen- 
tru "ei. De atunci ai trecut douăzeci şi cinci de 

_ani;-Să ne gîndim că-er n'aveai nimic, nici in- 
stituții, nici o clasă conducătoare și că braţele. 
zugrumătoare ale părintelui rus nu voiait de loc 
să-li.se desfacă din jurul gitului, abia desjugat . 
de la “Turci, să ne gîndim că tratatul din Berlin - 
li. tăiase ţara în două, numind partea de Miăzăzi” * 
cu un ;termen geografic, Rumelia. Orientală, cu. 

„Un guvernator turc; să ne: gîndim că Rusia tur- 
nase otravă în vinele poporului bulgar prin exal-: 
tarea revoluţionară — care ţine și pănă astăzi— 
a- elementelor formate de cultura. rusească. Mul-: - 
țămită unei mark stăruinţe, încete şi sigure, de: 

” teran 'mărgenit, harnic: și strîngător, mulțămită: 
“acelui om -cu totul superior care 3, fost Stambu- 
lov, Bulgaria e astăzi o țară 'în care se poate 
spune cu oarecare adevăr ceia, ce se spune şi la 
Nol în 'accesele”de laudă “de sine pe care le ai 
toate popoarele care: nu-şi dati samă de greută-: 
țile ce le aşteaptă încă. Oricum, Bulgaria are o' 
armată, un învățămînt popular, o economie ru-
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xală, care sînt, pentru prieten şi duşman, şi pen- 
tru cine vede numai, rece şi prevăzător, ceia co 

este: bune. 
În ce chip însă ar “putea fi ale noastre bune, 

— ceia ce e pentru noL:o chestie de viață — dacă 
nu le vom cunoaşte şi nu vom vedea Bulgaria 
decît prin cărţile - de sensaţie ale Apusului, nor 

cari stăm faţă în faţă cu dînsa ? 
: Grecii au primit cu căldură pe studenţi! noş- 

tri; avem datoria să poftim sau măcar să primim 

“cu căldură pe studenţil lor, cari, e drept, ai 

cam rămas în urmă. Bulgarii ni-aii trimes o0a- 

- meni serioşi cari an venit să observe; să obser- . 

văm şi no! împrejurările lor, toate împrejurările -: 

lor, prin oamenl serioşi. Lor li-am face plăcere, 

„iar-nouă cel mai mare serviciu. 

„Sămănătorul“ din 13 lunie 1904.



Paraponurile grecești. 
  

Sîntem. acuma, în dușmănie deplină cu Grecia, 
şi, dacă n'ar fi între noi tot pămîntul sîrbesc, 
bulgăresc și turcesc, dacă am avea o tlotă mi- 
litară care “ar putea ieşi din strimtorile - Mării 
Negre sai dacă şi duşmanii, cu cari nu. maj. 

„avem niciun fel de „legătură ar avea putinţa. 
de a-3I trimete corăbiile pănă la porturile noas- 
tre dobrogene şi dunărene, ar fi războiă în toată 
forma. Greci! şi Romiînil-sar bate la “fel cum se 
băteaii acum cîteva luni Ruşii și Iaponesii, şi 
ofițerii cari comandă, ca să se arăte patrioti, 
bandele haiducilor ce se zic antarți în Macedo- 

_nia, pentru a curăţi de pe fața pămîntului pe 
Arominil de acolo, şi-ar da toată osteneala ca să 
“se poată lăuda cu isprăvi împotriva „ţeranilor: 
vlahi“ de la Dunărea, barbarilor. 
Şi pentru ce toate ucestea? Să vedem ce zic _ 
Greci):
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ii se simt una cu Elinii lui Phidias și Sofocle; 
„el nu vreat să tacă nick-o deosebire între Împă- 

răţia bizăntină şi- rosturile greceşti curate; ci 

nu. primesc ideia, că rasa li sar fi schiribat prin 
„mult singe slav şi destul singe albanes, el as- 

cund că limba lor de astăzi e buruiana sălbatecă - 
“ce a crescut unde căzuse stejarul. Deci, în loc 

să se gîndească la buna gospodărie din casa cea 
mică, ei se istovesc rivnind lucruri uriașe. 

Macedonia trebuie să fie una din provinciile 

viitoarei Grecil mari. .Slavil din ea nu sînt decit. ! 
un gunoiti barbar, care trebuie “măturat. Aromînii | 

noştri sînt priviţi numa! ca nişte „Elini“ rătăciță 

saui trădători, cari trebuie uciși sai aduşi înna- 
pol prin groază. Patriarhul, care stă în viitoarea” 
Capitală a patrie eline întregite, are datoria de 
a fi mai mult naţionalist decit ortodox, I se cere 
mal mult decit neamul romănesc arâ dreptul să 

ceară de la Mitropoliţii din Sibiiu, Blaj sau Cer- 

năuţă. Iar, dacă fac gură Vlahii de la Dunăre, 
niște „ţerani proşti“, cine-l tine în seamă... De 

hatirul lor, neamul elin nu-şi poate jerfi intere- 
sele esenţiale. . 

Şi iată acum ce sa zis a nor, de lumea cin- 
stită şi cuminte. . 

Avem o datorie de cinste față de Aromini, pe 

cari nimeni altul nu-i poate apăra decit Romănia. 

Uciderea lor de bandiții greci e un fapt nespus 

de dureros. Oamenii noștri de Stat trebuie să
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împiedece aceste măceluri şi să dea oamenilor 

„putinţa de a trăi în pacea lor de buni gospodari 

pe cari nu ne gîndim a-l anexa, dar trebuie să-l 

ocrotim oricind, încercînd, în același timp, 'să 
aducem la noi pe cît mai mulţi dintre ej. 

Iar politicianil, de la Guvern, la rîndul lor, ait 

„judecat aşa: 
Avem o mare chestie naţională de exploatat. 

Vom face cu Macedonia ce am făcut cu Ardea- 
lul. Ministral de. externe va declara că e, „gata 

„să moară pentru patrie“, se. va cere Guvernului 
“din Atena să schimbe firea Patriarhului și să se 

„lupte cu toată opinia publică a unei țeri nebu- 
„nite de megalomanie. Vom lua măsuri de repre- 
salil împotriva Grecilor din ţară şi vom avea de 
partea noastră toată presa evreiască (abia aș-- 

teaptă Jidovil din Brăila să nu mal -aibă con- 

curenți). Şi cine se va “mai putea îndoi de pa- 

triotismul.- nostru ? i 

În ţară la noi, sînt -Greci. Unii ai rosturi mari 
în politică: sînt Grecii cei.mai vechi. Alţil ţin în... - 
arendă, în condiţii de stoarcere, o bună- parte 

din pămîntul romănese: aceştia vor fi: împămîn- 

teniță şi vor stăpîni în politica, noastră, mîne. 
Iată cari sînt cei mai răl dintre Greci. Pas' 

„de-i expulsează însă pe dînşil... i 
Dar ma! sînt, mal ales prin porturi, Greci no, 

cari nu vreaii să fie Romiîni (poate că nici nu. 

am prea căutat a-i cîştiga) şi cari ai ochil în-
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dreptaţi spre Atena. Aceştia fac multe lucruri | 
ce n'ar trebui să “facă; dar, între altele, şi fiindcă? 

“era, ştiut că la noi se poate îndrăzni orice. 

Aceştia, sînt luaţi din scurt acum şi trimeşi. 

“peste graniţă; interesele acestora "vor fi lovite 
de la 1-ii Iulie încolo, cînd expiră convenţia. co- 

mercială. EI plătesc ponosul! 

„Şi care e pănă acuma folosul? Aar avem un 

dușman, şi nam cîștigat un prieten, căci, cînd 

aplaudă Bulgarul, aplaudă totdeauna pentru el. 

_-Pe lîngă tot răul ce l-am făcut pănă azi Aromi- 
nilor, am chemat cuțitul unor. ucigași învierșu- 

nată asupra, lor. Astăzi Grecoteiul se dă în dosul - 
lui coşcogea Muscal, care poate stingheri opera 

- noastră de represalil Aşteptăm -de la. Europa 

ceva, care nu se dă nicio dată fără umilinţă. - 
"Mal frumos nică că se poate! Dar nu era, oare 

alt mijloc de a scoate pe bieţii Aromîni din mîna, 

nebunului? Un adevărat om de Stat, care înţe- - 
lege că represintă o ţară, şi nici decit un par- 

tid, l-ar fi găsit de sigur. NE 

„Neamul Romănese“ din 18 Iunie 1906. .* 
-



-Noi și Macedonenii. 
  

kaţă de ultimele omorurl săvirşite de Greci, 

tinerii Aromiîni din Bucureşti ati chemat o în-. . 
trunire. de protestare şi sfătuire în sala „Ami- 

ciția* de lîngă Cişmegiu, la 27 trecut. Ati vorbit 
bătriînul d. Butculescu şi studentul miacedontan 

Beza. Cel dintăiui a' oferit 50% de lei, jar un 
functionar jumătate din leafa. sa de 100 de ler. 

- Hotărirea de la întrunirea împotriva Grecilor 
„e luată în numele studenţimii întreor, care a ţi- . 

nut în Bucureşti o nouă întrunire. _ 

„ Aceste manifestații îndeamnă la oarecare cu- . 
getări .cu privire la întrejta „chestie macedo-_ 

neană“. 
. - . + 

Cu dreptate sa spus că vina pentru măcelu- 
rile din Macedonia o avem nol ma! mult ca ori- 
cine. Am stîrnit oameni pe cari nu i-am ştiut 

organisa, și nu-l putem apăra astăzi. Guvernul | 
N N Ă N



nostru nu e în stare măcar să pedepsească exem- 

*plar pe aceia cari, în Romănia noastră chiar, 

insultă țara şi neamul. Nu într'un singur loc şi 

„într'o singură zi sîntem luați în batjocură de 
toţi ţifnoșil greceşti cari joacă lă noi roluri mari 

de arendași şi -de negustori chiaburi. Aceşti oa- 

men) aii rude puternice între împămiînteniţii de 
ieri sati de azi, cari conduc în mare parte po- 

litica romănească. Prin banul lor, er ţin în fiu 

pe atitia şi sînt siguri că nu se va: putea atinge 

“nimeni. de dînşir. i 

Greci! sînt, de fapt, mail puternici decît no! în 

- acest conflict, de şi ţara lor e mat mică, mat 
săracă, nai înnapoiată, cu : locuitori mult mar 

“puţini. şi, pe lingă toate, "copleșită. de ruşinea 
uhuia din cele mal caraghioase războaie care 
ati fost purtate vre-odată de un popor trufaş şi 
fără minte. Totuşi e! pot să facă înipotriva noas- 
tră, fără lupte de ostiri, lucruri care ne. dor, pe 
cînd, pănă astăzi, din partea noastră nu ne-am 
priceput a li face o durere mare. 
În Macedonia, et au o bună parțe „din oraşe, 

| cu toată plebea lor gata spre batjocuri, spre tor: 
tură şi ucideri. EA "au clerul întreg, foarte bine 

„alcătui: pentru a luptă în folosul causel. naţio- 
nale. Prin banul lor er.dispun în oarecare Ină- 
sură de administraţia turcească. Ajutoare li vin 
necontenit din Grecia. „Flinii“ regelul Gheorghe 
privesc Macedonia. cum privim not Aidealul, și 

x



46 ROMÂNIA, VECINII SĂI ŞI EHESTIUNEA ORIENTULUI 

nu e jertfă de -avere sai de sînge pe. care să, 
n'o facă pentru a-l pregăti cucerirea. Bandele de . 

„ antarti au un caracter militar deplin. 

Şi noi ce avem? O poporaţie abia, ici şi colo 
lămurită asupra causel aroriîneşti (cred că nici | 

doi la,:sută). Avem apol .un corp de învățători -- 

"cari se sapă necontenit între sine şi cari n'aiă 

avut niciodată prilejul de a se- întruni pentru a 
lua, o înţelegere cu privire la apărarea neamului 

lor. Avem învăţători liberal şi avem - învățători - 
tachişti. Avem un corp consular nepregătit și 

fără, experienţă. Şi avem nişte „aliaţi“,'ca, Bul-- 
garii, cari ştiu foarte bine să alcătuiască straş-: 
nice bande pentru el, dar cari nu, vor mişca de- 

| getul cel mic pențru Aromîni, de cari și el sînt. 

bucuroşi să scape.. ai 
Ce ispravă putem face în aceste împrejurăn ? 

Să ne plîngem la Europa, care ne. mîngiie în 

patru ochi şi care, făţiş, tăgăduieşte tot ce a: 
spus în folosul nostru, căci nu de dragul “micel 

Romănii se va pune iarăşi pe tapet încurcata; şi 

primejdioasa, chestie macedoneană ? ! - 

Dincoace la nol, unde anumite vorbe, anumite 

" împrejurări ni cad ca o palmă pe obraji, ceia 

ce hotărăşte în orice privinţă e dacă cineva este 

“boier sai ţeran. Grecul însă, la tejgheaua negus-- 

torului, saii la conacul arendășiei, sai în vila 
elegantă a armatorului, a exportatorului, sai în 
dosul gratiilor bancherului, e boier, are rosturile:
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și bogăţiile boierului. Rasa, numele, trecutul n'a 
niclo însemnătate la NOL. Eşti boier prin bani, 
prin. lux în clipa ce trece „— ajunge. 

Şi acum ce să li facem? Să] prigonim prin | 
taxe urcate? Doamne! Unii sint destul. de bo- 
gaţi pentru ale plăti fără să li pese: alţii vor 
merge neapărat aiurea: în orice parte din lume . 
Grecul, e acasă.-fiţia vor şti să scape prin toate 
relațiile ce au în lumea câre hotărăște. Și plă- 
cintarii, cafegiil, prieteni cu poliţia, ne vor face 
albie de cîni cînd, vor voi. 

II. După gloria trecută a zădarnicelor ameninţănă 
>=de - război cu Bulgaria, ni inal trebuia și cara- 
I ehioasa rățoire cu Greci. Și ne mai plingem 

ind cite un străin ne pune în Peninsula Pal- 
canică, alăturea cu rasele şi Sfatele Balcanilor. 
Dar tot în Balcani ne : amestecăm . de o bucată 
de vreme, uitînd că, :în toate privinţile, rostul 
nostru e aiurea. Sintem tot îmaY mult Balcanică, 
dar din însuşirile neamurilor ce locuiesc Peonin- 
sula Balcanică ni lipseşte una singură, hotări- 
toare cînd vreo. să facă cineva politică în Bal- -. 
cani: curajul nebun şi despreţuitor pentru pri-- 
mejdic, lăcomia de sînge, pornirea fulgerătoare 
a sălbatecului. Data aceasta — trebuie s'o spu- 
nem — sîntem din nenorocire prea civilis sati. 

Neamul Romănesc“ din 6 Iulie .906. 

  

rm
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Studenţii în chestia macedoneană. 
  

La întrunirea de Duminecă a studenţilor aii 

vorbit mal multi tineri, plingînd cu toată pute- 
rea, sincerităţii soarta bieţilor Aromîni: între vor- * 

bitori a fost şi învăţătoarea de la, şcoala, romă- 

nească din Constantinopol, care a spus frumos - 
şi limpede că întăia datorie a Macedonenilor e 
să meargă spre a luptă acasă cu armele cultu- 

rii, singurele bune şi veşnice. Studenţii au tele- 
grafiat Regelui şi ai votat o înflăcărată moţiune. 

A nu cumpăra de la Greci, e o-ideie bună; 

„mal bună, aceia de a stringe ajutoare. Aceasta, 
Sar putea face prin organisarea, de către stu- 

" denţii plecaţi pe acasă, a unor concerte, şezători. 

literare, cetiri ş. a. Pentru 'ca lucrul, să izbîn- 

dească, ar mal trebui încă ceva: adunarea ba- 
nilor să se facă în astfel de condiţii, încît să nu 
se poată ridica din partea rătvoitorilor, cari nu 

vor lipsi, niclun fel de bănuieli. Să-și aleagă stu- 

+ . 
[a
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-denţii un comitet de patronaj din oamen! cu- 
noscută, precum ar îi principele Brincoveani, dr. 
Leonte, preşedintele societăţii macedo-romine, d. 
D. Butculescu,. care a dăruit, întovărășindu-și 

darul de cuvinte: calde' şi frumoase, suma, de 500 

de lei la o întrunire precedentă. Listele de sub- 

scriptie de care vorbește moţiunea sînt bune şi 
- ele, dar'e grei să se găsească destul răspînâi- 

tori pentru: dinsele. : 
'Pinerimea, noastră din şcoli e în plină prefa- 

cere,- Din trecutul romantic, creat și sprijinit de 
uni! profesori cu .sulletul gol, gura mare şi am- 

- biția nesfirşită, tot a mai rămas “ceva. De cite 

orl se aude sunînd frasa pentru frasă,. de cîte 

or cuvîntul strălucitor vine să ascundă slăbiciu- ' 

nea. hotăriril, de cîte orl nu se vede organisaţia 
strînsă. şi disciplinată, scopul desluşit şi drumul 

„drept.ce duce la, dinsul, e tot acea moștenire 

rea, care încearcă a stăpini. şi vremurile de so- 

„coteală cuminte. Cu cit se va dovedi mal mult. 
_-că asemenea încercări sînt zădarnice, cu atit 

„inalt «tare ni va fi convingerea miîngiietoare că 

“generaţia nouă intră în viață cu altă pregătire 

şi' maturitate decît înnaintaşa ei, care de 'pe. 
Olimpul celui mai ziiînturat idealism a lunecat 
de-a dreptul în mocirla cluburilor politice. 

În chestia aceasta macedoneană, e. o copilărie 

a crede că putem lucra cu ucigași împotriva 

“ucigaşilor. În sălbătăcie, oricite silinţi am face 

4
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să fim sălbatecl, vom fi bătut. Bande nu .vor 
pleca din Romănia şi nu ne vom acoperi de ne- 
cinste plătind şi noi bandiți cari să pindească 
la drumuri mari sai- pe cărări de munte pentru 
a necinsti femeile, a, ciopirți copiil și a împușca 
prin trădare pe bărbaţii altul. neam. Cum taţă 
de neamul lut Mochi Fischer Şi lu Rappaport 
nu putem fi huligani, faţă de Gr6el nu putem fi 
antarţă. Ă 

| “ Dar în zilele de astăzi biriuieşte cultura şi ba- 
“nul. Prin aceste două mijloace putem ajuta, 
sprijini şi apăra, putem organisa, pe frați noştri 

"de ortunde. Din partea, lui, Statul îȘI poate face 
datoria pe alte căi, dacă nu az], cînd Stăpineşte 
zăpăceala, măcar mine. 

Însă ce propagatori mai potriviţi, mai chemaţi 
"al culturii, ce stringători mal cu rivnă al banu- 

lut tuturora -pentru scopurile cele mari naţionale 
se pot găsi decit studenţii ? Dacă Liga face pe 
mortul în . popuşoi (draga el -de Ligă a d-lui 
Petrachi Grădişteanu!), tinerimea, poate săvirși, 

“în tăcere şi hărnicic, acest act patriotic, urmînd 
singurele căi caie sînt vrednice de 'dinsa: ale 
civilisațiel.: 

„Neamul Roinănese din 13.Iulie 1906. 

 



Între Bulgari şi Greci. 
  

Bulgaria, e, fără îndoială un Stat naţional, chiar 
un Stat îndirjit naţional. Totuşi se află în ea un: 
„mare număr de străini, cari locuiesc mal ales 

părţile răsăritene şi dunărene... Fără a vorbi de 

Oltenii noștri din preajma, Vidinului şi de la Lom 

„Şi-de atitea sate, ba chiar tîrguri de pe linia 
Dunării, locuite tot de-al noştri, foarte multe sate - 
de spre Mare sînt curat turceşti, iar în toate 

porturile numărul Grecilor- e, din. vechi timpuri, 

foarte însemnat. Sînt ăproape 60.000 de Turci şi 
de sigur 600.000 de Greci. 

Totuşi cele vre-o 3.000.000. de Bulgar nu % 

tem de Turci, cu toate că de sigur aceștia nu-l | 

- iubesc astăzi mal mult decit în clipa întemeierii, 

pe ruina stăpîniril şi drepturilor lor, a principa- 

tului bulgăresc. Aceşti ţerani, supuşi deocamdată, 

își caută numai de lucrul lor și nu mal ati niclo 

legătură politică cu 'Turcil de peste hotar. Apol,
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pe zi ce merge, neputîndu-se împăca bine cu o - 

stăpînire creștină care nici nu-i prea cruţă, el 

își - string lucrişoarele şi pleacă, spre pămîntul, 

încă nepîngărit, pe care-l mal stăpineşte Padi- 

Sahul, - - 

Cu Grecil e altfel. Locuitori ŞI vechi locuitori 

(nu venetici ca la nor; un punct foarte însem-. 
nat) al oraşelor mal mari, ei îşi au o puternică 

" organisare îndătinată, din timpurile, vechi numa! 
de vre-o cincizeci de ani, cînd ei represihtau. 

faţă de Statul turcesc pe toţi creştinii ortodocşi, 

al căror păstori sufleteşti, de voie sait cu sila, 

“erat clericii fanarioți. Bisericile lor sînt cele răat 

frumoase, școlile lor cele mal Dopăte și mal, 

mari. În starea de astăzi a principatului, consu- 

li greci au drepturi însemnate și nu sînt oa- 

meni cari să părăsească, pentru a face plăcere 

ţerii în care se atlă, măcar cele mal mici dintre 

dinsele. Grecimea supusă, consulului e aceia care 
pune în mişcare şi aţiţă pe Grecii veniţi din 
Turcia, și pe-vechil locuitori al Bulgariei. Strînşi 

la un loc, bine organisaţi și apărați, ei at fost 

totdeauna, un, ghimpe în ochi Bulgarilor, cari nu-l 

pot suferi pentru bogăţia, pentru ' destoinicia, 
pentru patriotismul lor separatist şi, nu mal pu-. 
tin pentru -obrăznicia, lor. | 

De mult, hărţuiala între cele două naţil a dat 
de lucru administraţiei și diplomaţiei. Ele au. fost 

“şi mal mult înteţite de starea de lucruri din Ma-
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cedonia. Odată, naiducul luptînd pentru neam şi 
lege era, acolo, neapărat, Bulgar, numai rare ori 

Sirb; acuma, după învoiala pe care a luat-o Sta-- 

tul bulgar fată de Europa. de a-și opri ofițerii: 
şi de a închide granița pentru Macedonenil.ar- - 
mați — și această învoială trebuie să spunem 
că a ţinut-o cinstit —, Greci! au luat haiducia pe 

sama lor, cu deosebirea că, dacă: Grecia dă. ofi-! 
țeri, ea plătește numal soldaţii răscoalei. La în- 

„ceput,. numai Aromînil noştri ai avut să păti- 
““mească pe nrma antarţilor; acum a venit! şi Tîn-. 

“dul Bulgarilor macedoneni. | 

Ca răspuns la casele arse şi la oameni UCIȘI, - 
Bulgarii din principat ati hotărât tinerea, de mee- 

tinguri în toată ţara. Consulul rus aintervenit 

în zădar pentru. a, le opri; răpede şi îndrăzneţ, 

Guvernul bulgăresc l-a, pus la locul lu. Dar, pe- 

„cînd la Sofia întăia și a doua, adunare -aii mers. 

liniștite, sau săvirşit sălbatece fapte de prigo- 

“nire, răsbunare şi vandalism în toate locurile 

“unde Greci şi Bulgari stai de mult faţă în față. 

Acum aproape trei: săptămîni, mulţimea de 
meşteşugari, negustori, țerani, de' studenți și 

- şcolară, condusă de o mare parte din inteligentă 

şi de tot clerul,. a sfărimat în Filipopol, unde . 

sînt 3.000 de aristocrați şi bogătaşi greci pe. 

lîngă peste.20: 000 de Bulgari, tot ce se ţine de 

poporul. duşman. Am văzut însumi cluburi,. ca- 

" fenele nimicite, geamuri sparte, prăvălil închise,
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biserici . răsbotezate bulgăreşte, cu inscripţiile 
grecești rase; un om fusese rupt în bucăţi. Oas- 

tea nu se amestecase: „cercetările -merg încet. 
"În mal puţin, aceleaşi lucruri. sai petrecut la 
'Stanimaca, vechiul Stenimachos, departe 15 chi- 

„lometri numal de Filipopol și unde pănă mal 
dăunăzi biruiaă în număr Grecii, amestecați cu - 

“multă, foarte : mulţi Aromîni de-a! noştri, cari în 
afară se dau de Greci, dar în casă vorbese limba 
romanică -pe care ai adus-o acum vre-o sută: 
cinzecl de ani de acasă „de la Voscopole + 7.000 
de: Greci, 5.000 de Bulgari. Dintre porturi, Bur- 
gas, unde Bulgarii sînt numai cu puţin mat 

“mulți decît Crecil şi-a avut! și el tulburările, iar 
"Varna — Brăila Bulgarie! —,cu 9 de Bul- 
gari, dar 6.000 de Greci, tot oameni cu. stare, 

„na vrut să se lase mal. pe jos. La Anchialo, 
“unde era odată reședința, lu! Mihail Cantacuzino, 
„cel 5.000 de Greci, cu episcopul Vasile în frunte, 
s'au luptat. aprig cu mia de Bulgari, ajutată de 
țeranil 'din împrejurimi: orășelul a perit în fla- 

-. Căi, cu multe morţi de om din amîndouă ta- 
berile. În notarul nostru, la Rustiuc s'au distrus 
case şi.sa „ocupat“ biserica, şi școala . Grecilor, 

În Sfirșit, în zilele din urmă, -meetingul al 
doilea din Sofia a lăudat asemenea fapte .şi a 
“cerut (ruvernului să se puie în fruntea mişcăril. 

Fireşte că. Bulgarii n'ati dreptul să tacă aceste 
lucruri, precum e tot aşa de firesc că (irecil n'ati
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„dveptul să săvirşească ceia ce săvirşese împo- 
triva Bulgarilor în Macedonia.. Dacă, Grecii ari 

“distrus” mal puţin, pricina nu ce alta decit că - 

„nau putut isprăvi. mai mult: dacă însă toată 
Bulgărimea macedoneană ar avea numal un cap, 

antarţii l-ar răteza cu cea mai mare bucurie. * 

Diplomaţia grecească a protestat şi va protesta; 

se va cere Europei respectarea libertăţii cultelor - 
prevăzută în tratatul din Berlin, şi Europa va 

trimete note Guvernului bulgar. Patriarhia s'a 

plins; precum îl era datoria. Resultatul practic; 

“ce:e dreptul — nu-l vedem, şi nu-l vom vedea. 

A face o apropiere între lucrurile din Bulgaria 

şi cele ce s'au făcut ori sar.putea face la -noi, 
„ar fi însă o greșeală. În poporul nostru 'nu e 

față “de Grec ura care este de sigur fată de. 
Evrei: acesta e un fapt netăgăduit. Mulţimile 

deci nu se vor mişca. lar Statul nostru are alte 

interese economice de apărat și alte datorii mo- 
- rale de îndeplinit decît Statul bulgar. 

* aNeaimul Romănese“ din 6 August 1906.



Isprava, de. la, Galaţi. 
  

In sfirșit ne-am upropiat de Bulgari. 

În Galaţi, treizeci. de prăvălii greceşti, şi pe 
de-a -asupra şi consulatul. Rusiei, ai fost devastate 
în urma, unel întruniri a studenţilor mâcedoneni. 
Poliţia nu s'a văzut, armata, se zice, nu sa su- 

- pus la, cererea, de a se amesteca. 

Cred că nu sînt mal răi naţionalist decit jă- 
fuitorii de la Galaţi, dar spun limpede şi deslu- 

şit — ca să se ştie că în Romănia este cine-să 

desaprobe faptele sălbatece, în numele. oricării - 

idei sar. săvirşi el6, — că aceasta e 6 mare TU-. 

şine. 

Cind, acum cîteva luni, 'un. profesor de Uni- 
- versitate şi cîțiva, scriitori mergeati din oraș În 

oraș pentru a. propovădui Evânghelia, pașnică - a 
culturii, poliţia toată era concentrată, ofiţorit 
aveai poruncă să intervie, sălile învoite erau 
luate îndărăt; telegramele se opriau; la Piatra-
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Neamţ, erai ameninţaţi cu tulumbele, iar la se- 

verin, fățiș, de organele oficiale, cu huiduitura 
„si bătaia. Şi aceasta numai pentru că strălucitul 

. Guvern al jubileului, apărător al celor ce ni ne- 

socotiati limba şi neamul, de şi erai, se chiamă, 
Romîni din Romănia, pentru că acest Guvern 

fără păreche se credea ameninţat în slăbiciunea, 
şi nespusa lui nevrednicie prin acele conferinte 
şi cetirl- din literatura romănească. 
„ Acuma însă de la un capăt al ţeril la altul se . 

face apel la violenţa răsbunătoare împotriva po- . - 
- porului cu care ne altăm în ceartă şi care, dacă . 

- face răă neamului nostru, o face ca străin inte- | 

resat împotriva lui. Demonstraţiile trec oriunde 
în voie. Ca la Filipopol, zis bulgătește Plovdiv, 
ca la Stenimachos, zis bulgăreşte Asenorgrad, ca 

"la Rusciuc şi la vestitul Anbhial, geamurile zur- 

năie -sfărîmate, 'se smulg cercevelele fereştilor, 

se pradă marfa, şi poliţia unul guvern al cărui 

ministru de Externe schimbă „din toată inima“ 
telegrame de „prietenie“ cu adunările revoluțio- 

„nare bulgărești, poliţia “aceia. nare de „ce se 

amestecă. . î 

Fiindcă asemenea fapte ajută; laptele. „naţio- 

nale“ pe care le duce, cu atita pricepere și atita - 

folos pentru noi, Guvernul. | 

Sa discutat odată dacă sîntem în: Occident - 

sau în' Orient. Acuma nu mal poate fi nicko în-- 

” doială:
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În Orient sîntem! | 
Aşteptăm o nouă telegramă de felicitare din 

Sofia sau din Plovdiv; unde stati dascălil noştri 
în civilisație. 

Să ni se bucure inima.. a 
Trăiască Guvernul jubilar romiîn, patriotic și 

naţionalist! ” 

Şi să comande onoruri, fiindcă pănă acum tot 

sint mai straşnici Bulgarii, cari, ei, ati și ucis... 

„Neamul hormănesc“ din 20 August 1906.



Două, greșeli în chestia macedoneană. 
N 

Chestia macedoneană a fost ridicată intaia pe 
o vreme cînd la Dimăre erati numal 'două prin- 
cipate supuse Turcilor şi care nu..puteau face. - 
peste hotarele lor niciun fel de politică. No! abia! 
ştiam de... Cuţovlahi, pe cari doar dacă-i pome- 
nise.vreunul din scriitori! noştri mai vechi. Erati 
însă la, sfirşitul veacului al XVIII-lea, vreme de 
înflorire a Moscopolei şi de mare avînt cuceritor 
al Arominilor: din oraşe, erai la Viena,la Pesta, 
prin anumite localităţi din Ungaria, unde fuseseră, 
Companii de negoț, „greceşti, - foarte mulţi Ro- - 
mînă din acele părti. Pretutindeni er trăiaă în' 

„cele mal bune legături cu Romînii din monarhia, 
austriacă. Deci, cînd o mare mişcare suiletească 
se începu între aceştia, deșteptîna puternic con- 
ştiinţa naţională, Macedonenit cetiră aceleaşi 
cărți, primiră aceleași idei, sprijiniră aceleași vi- 
Sul, și chiar e începură să scrie în sensul cu-
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„sentului de trezire la viaţă a neamului romănesc . 
din toate părțile. E 

„Aceasta era. o mişcare bună şi sănătoasă.: Din 

nenorocire, Arominii desteraţi n'av caii contact cu 

fraţi! lor rămaşi acasă,. nic cu cel din tîrgull, - 

cu: atit mai putin, deci, cu păstori! rătăcitor at 

- muntelui sălbatec. Era o mişcare mărgenită nu- 

- mal la lumea, bogată a emigraţilor, precum ar îi 
o acţiune naţională grecească: mărgenită numal 

la Grecii din Marsilia, Odesa şi Brăila. Încunju- 
- rață de elemente străine, acel Aromîni încălziți 

de sentimente nationale se. pierdură, de almin- 

terea, răpede. . 
Cu toată călătoria vreunui călugăr aromîn pe. 

a noi, cu toată dorința de a lumină pe al săl, 

pe care o avea cutare om de afaceri de neam 
aromînesc, așezat în Bucureşti, cu toată amin- 

tirea, poetului Bolintineanu că tatăl săii, Cosmad, 
e Aromin, în sfirșit, cu toată . pofta de-a: se în-. 

fățişa ca apostol naţional pe care o avea, cutare 

„scriitor şi politician din Romănia, om de vorbe, 

nu de fapte, chestia macedoneană ar fi dormit! 
multă vreme fără Apostol Mărgărit. Ă 

Cu însuşirile şi defectele: sale, acest ager şi. 
îndrăzneţ, Aromîn ştiu să capete şi încrederea 

Guvernului din Bucureşti şi a cercurilor din Con- 
stantinopol, şi în ramura învăţămîntului el făcu 

ceva. Pe departe însă nu ceia ce sar fi putut 
face. Avea urile lu, slăbiciunile lul şi, de la o
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“biicată de „vreme, aplecarea de a fl tot fără a. 
„isprăvi nimic. NE E 

- Atunci s'a făcut greşala 'cea mare de anu in- - 
teresa poporaţia, de acolo, de a: nu începe prin 
cercetarea celor co se simt. Aromiâi, celor ce 
vreau să fie Aromiîni, vreau să lucreze şi să : 

„jerifească pentru causa noastră. Atunci s'a făcut | 
"păcatul de a socoti .cu cifre mari, necontrolate 
şi neadevărate, socoteli de trupuri, și nu de su- 
fete. Şi tot atunci sa căzut în neghiobia de a - 

„da causel romăneşti un caracter politic, ceia. ce 
zidică împotriva el şi pe Greci şi pe Bulgari, şi 
: chiar pe Turci. 

După mazilirea lui Mărgărit, s'a - urmat CU Sis- 
temul lui. 'Fotul de la Bucureşti, şi, fiindcă e un 
Bucureşti liberal şi unul conservator, se. creară 
din Macedoneni două cohorte budgetare de pro- 
fesori fără şcolari şi fără rost, de studenţi bur- 
sierl și de parasiţi de toate spețele. “Aceştia re- 
presintati acum elementul de conștiință și de 

„luptă în Macedonia. 
Din ce în ce mai mult, ca nişte moîncăton. de. 

budget, ex lăsară Macedonia săracă pentru Ro- | 
mănia, uneltirilor politice. Pe cînd soarta, Mace- - 
doniei ajungea de actualitate, „prin ivirea tero- 

“xismulul bulgăresc şi apol a, celul. grecesc, căpe- - 
teniile aromăneşti se îndrepta tot mal-mult - - 
spre Capitala: dunăreană. Iar bieţy oameni, cîţă . 
se încurcase.;în „causă“, erau siliţi să ajute pe:
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"Bulgari împotriva Grecilor pentru ca astăzi ei 
„să. fie ciopirțiţi de Greci în ciuda Bulgarilor.. 
„Ceia ce aduse: conflictul - Şi zăpăceala cea mare, 
pricinuită maj âles de necunoştința 'de lucruri. 
şi de trufia boierească a, Guvernulur bucureştean. 
„Acesta hotărît că nu ştie ce să facă. El caută 
îndrumări de la Macedonenil strinşi în Romănia, 
cu societăţile şi ziarele lor. Ei nu pot da însă ! 
alte sfaturi și face alte servicii decit acelea cu- 
care sint deprinși în Balcani şi pe care le-cu-: 

- noaştem din „lupta“ Grecilor şi a Bulgarilor. lar | 
Cirmuirea noastră, pe lingă expulsările ce face. 
„după ştiri din acelaşi izvor, dă drumul în Rega- 
tul romîn, pămînt de civilisaţie veche și de şi - 
imai veche măsură și cuminţie, tuturor poftelor 
de răsbunare îmbrăcate in forma obişnuită la 

„fiinţile omenești rămase în urmă. N 
După greşala dintăiti: a face politica din Ma- 

-cedonia după interesele _Bucureştenilor, se să- 
virşește a doua făcînd politica Romanie după 
reţeta Macedonenilor. 

Cea dintăii ni-a adus o mare pagubă; a dona: 
ni aduce o nesfirșită rușine. 

Sint sigur însă că bărbaţi! noştri politici | 
vor urmă și. Cu-una și cu alta. 

„Neimul Romănesc“ din 20 August 1906. . ! 

 



Politică, macedoneană în Romănia, 

La Giurgiu un bogat “morar grec, care avea: . 
„multe neînţelegeri de afaceri cu alţi morari giur- - 
giuveni şi nu era iubit de loc de Bulgari, a fost 
împuşcat pe la spate de un tînăr, de curînd ve- 
nit din Macedonia. Costandatos nu era, de sigur, - 
dintre acel străini cari-și înţeleg. datoria de a, 
primi ideile şi sentimentele ţerii în care trăiesc 

şi fac bogăţie: era Grec, şi se simţia Grec, ajuta, 
biserica, grecească, trimetea, se zice, bani Gre- 
cilor din Macedonia și, la întîmplare, nu ne zu- 
grăvia „prea frumos şi nu ne lăuda prea mult. 
“Lumea, s'a, indignat de uciderea, lui, dar puţini 
îl vor fi petrecut cu lacrimile în ochi; tricolorul 
ce înfăşura o cunună, era de „la advocatul său. 

Cum a fost Costandatos: însă, nimeni n'avea 
chemarea, să-l" ucidă pentru suferinţile 'ce îndură, 
de la alți Greci, fie şi cu banir acestuia, Romîni! 
din Macedonia, — într'o ţară care nu ucide nici - 

„pe acela ce fărimă capul tatălui săi. - 
Acesta, şi numal acesta, poate fi punctul nos- 

3
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tru de vedere. Ni dăm sama bine că din blin- 
deţa apucăturilor noastre, din. prietenia, din mila 
de oameni: care ne deosebesc, poate ieși mai 
puţin folos practic faţă de -anume dușmani. în- 

-vierşunaţi decit din barbaria crudă şi neiertă- 
toare a altora. N'avem ce face însă: aşa sîntem. 
Şi apol avem şi mîndria aceasta, de care nu: ne 
putem dezbăra, de a fi priviți ca stăpîni pe ci- 
vilisația morală a. veaculul. 

Fraţii din Macedonia cred altfel. EI vin dintro 
ţară, unde viaţa, omenească se jertfeşte ușor, 
unde patima nu rabdă și fanatismul trăsneşte. 
Acolo lupta politică se încheie în lozinca: rană 
pentru rană, moarte pentru moarte. Şi, de oare 

ce dușimanul se poate ucide acolo may greu decît 
aici, — el bine, executorii vin aick. | 

Dar în aceasta, stă deosebirea. Nouă nu ni se 
pare cavaleresc sistemul, și ni sînt dragi cava-. 
lerii; noi vrem ca al noştri, de oriunde, cavaleri 
să fie. Avem cânuni pentru cel ce mor nevino- 
vată şi fără „putinţă de a se apăra în Macedonia, 
dar avem şi alte cununi, acelea, pentru eroii cari 
în locul de: primejdie atacă în faţă, „pentru lege, 
pentru limbă, pentru neam. | 

Cununile acelea să le merite „tinerii maceăo- . 
neni. Dar să nu uite că ele nu se daă de juraţii 
dir Regatul Romăniet întrun verdict de achitare. 

„Neamul Romănesc“ din 8 Mart 1907. 

 



Necuviinţele bulgărești de la, Rusciuc. 
  

La Rusciuc, o întîmplare a dat prilej bunilor 

“noştri vecini şi îndatoriți Bulgarii să ni arăte - 

si pe cale particulară sentitneatele care-i însu- 
fleţesc față de noi. Ca orice popor simplu, oa- 
menii au fost sinceri, şi trebuie să li fim mulţă- 

mitori pentru aceasta.  Echivocurile şi situaţiile 
falșe sînt un rău în legăturile dintre indivizi; ele 
sînt cea mai mare primejdie în legăturile dintre 

popoare. Un Stat care-și razimă politica -externă 

“ pe 'echivocuri şi se ţine în situații falşe e un 
- Stat pierdut. De aceia, cum zic, datorim toată 

recunoştinta domnilor, civili şi. militari, cari la 

Rusciuc ni-aui arătat încă odată ce simte oastea 
şi poporul bulgar pentru această Romănie care Ă 

Ji se pare prea, blîndă şi zimbitoare ca să nu fie... 

9 țară de nimic, pe care o poţi umili, păgubi și 

distruge după plac De oare ce oficialii lor obiş- 

“ nuiesc a face plecăciuni orientale către Bucu-
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reşti de cite or se gătesc de vre-un avînt asu-, 
pra „Macedoniei bulgare“, e bine ca neoficialirt 
să scoată încă odată la iveală o ură veche por- 
nită din invidie, hrănită de megalomanie şi ajunsă, 
unul din sentimentele de căpetenie ale Trans- 

« danubienilor. 
lată povestea. o 
Transportul de călători și” mărfuri între por- 

urile romăneşti şi bulgare s6 face de vaporaşele 
Regiei, cu care, în ceia ce priveşte ieftinătatea, 
— mult preţuită de vecini —, confortul — de care 
nu prea al nevoie — şi amabilitatea - — “pe care 
o tălmăcesc ca o mărturisire de slăbiciune şi in- 
ferioritate =, toată lumeă ar avea de ce să fie- 
mulțămită. Pentru noi, Romînii, e o mare bucu- 
rie să vedem tricolorul alergînd pe apa romă-- 
„nească bătrină între cele, două maluri. Bulgarii. 
privesc însă aceasta ca 0 mare umilire pentru 
dînşii. Numai căpitani!  vapoarelor noastre ştii. - 
ce îndură de la dinșii (și fac rău că îndură, 
fiindcă e în joc prestigiul uniformel, al steagului. 
romănesc, al ţeril noastre). Cel din Silistra, Rus- - 
ciuc, Nicopol, Vidin.o coc de mult corăbiilor 
„vlahe“. 

În portul Rusciucului era acum zece zile un: 
torpilor bulgăresc, un torpilor „naţional“, care-. 
făcea evoluţii. Faţă de acest chiurasat al prie- 
tenilor noştri vaporul romănesc avea datoria să 
se dea în lături fricos. N'a făcut-o, ci a procedat: |
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«corect cătindu-și de cale cum cer regulele .na- 

vigaţiei în -ape străine. Torpilorul s'a aruncat ne- 
bun şi. sa stricat, înfigîndu-se în lemnul paş-. 
Dicului vas de călători. 

Aşa ceva se poate petrece ortunde. Lumea, de 

pe lume, cu jandarmii și poliţiştii — cari aveau 
«u totul-altă, chemare —,sa năpustit asupra va- - 

-suluf nostru, insultind și amenințind. N'a ajuns 
atita. Iată că vin ofiţeri, în frunte cu omul ma- 
tur, purtător de epolete groase, care comandă , 
vasele bulgărești. .De la, acesta măcar se putea 
aştepta, stăpinire de sine și cuviinţă. Din potrivă, 
colonelul de marină princiar urlă din răsputeri 
făgăduinăd a distruge cu „flota“ sa, şi cel din 
urmă șlep romănesc; el îmbriîncește, pumneşte 
pe casierul civil, nearmat al pontonului romîn. . 
"Toate acestea la cîteva zile după ultima visită 
de prietenie a, prinţului Bulgariei la, București, 
unde Curtea noastră-l Primește ca, pe un intim. 

Acum ce se va face? Sa început o anchetă 
şi, de la cele d'intăiă cuvinte, delegaţi! nu s'au 
înţeles. Se pare că se așteaptă de la noi despă- 
gubiri şi scuse, lingăriri şi pupăturni de miîni. Ce- 
tesc acum că d. Mișu, priceputul nostru ministru - 
la Sofia, sa dus pentru a vorbi oamenilor de 
acolo, că d. Saligny a plecât în cercetare la 
Rusciuc. 

Toate sînt bune, dar opinia, publică romănească
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are nevoie de o satifacție cinstită, loială, în- 
treagă. Aceasta nu poate fi ţara, osîndită să pri-! 
mească, orice obrăznicil. ale orișicul. Onoarea ex 
trebuie să fie mal presus de orice. Şi onoarea; 
ei a fost atinsă, 

Au această, părere şi oficialii ? Dacă la Externe 
ar fi un Alexandru Lahovari, nu s'ar mal încă- 
pea, întrebare. Însă e numai d: Sturdza, un bă- 

„tin ale cărui idei în politica oxternă datează, 
"de pe vremea vasalităţii. Și inu ştiă, poate mă, 
înşel, aş dori să mă înşel, dar mă tem că vom 
înghiţi şi asta. - 

Iar, dacă vor creşte generaţii nepatriotice, cu 
despre pentru ţara lor, vina nu va. fi: decit w, 

„celor cari, avînd steagul ţeril în mînă, n'aă ştiuț . 
să-l ţie sus. 
„Dacă e însă altfel, dorim un comunicat, . 

„Neamul Romănesc“ din-1-iă Iulie 1907. 

 



Politică de Mare-Vizir : . Împăcarea cu 
- | Grecia, 

  

/ 

De un an de zile, ne deprinsesem a. fi în răz- . 
boii diplomatic cu Grecia. Ajunsesem la, el prin 
nedibăcia, unor anumite persoane care nu mai 
poartă niclun fel.de răspunderi şi prin dorința, 
conservatorilor de a-și ilumina creștetul cu o 
aureolă de naționalism. Procesii cu masalale, 
meetinguri macedonene, geamuri sparte, eroi de 
peste Dunăre, note fulgerătoare, călătorii în Eu- 
Topa, jălanil în presa '“Apusului. Și aşa mal „de- - 
parte. 

Prost spectacol, de şi nu prea, scump. Ce cred 
de acest fel. de-a, face politică, am spus-o atunci, 
cu primejdia, (de care-mi bat joc) de a fi taxat 
ca răii naţionalist de presa, plătită spre a fi de 
un naţiohalism. mai presus de orice concurență. 
Încă de atunci însă făceam reserva neapărată, 

că, odată ce o chestie e deschisă în numele Sta-
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tului romănesc, odată, ce unele măsuri sînt luate 
supt iscălitura conducătorilor legitimi ar: ţerii, 

"odată ce politica proastă s'a întrupat în acte de 
Guvern publice, înnaintea lumil din lăuntru și 
din afară, situaţia. aceasta nu se poate înlocui 
cu alta, decît cu observarea gingașă a formelor 
trebuitoare, cu desăvirşita cruţare a sentimen- . 
telor firești ale poporului nostru. - 
„Cind Guvernul. liberal a înlocuit Cîrmuirea con- 

servatoare, cînd d. D. Sturdza a luat portofoliul, 
— termin foarte exact în acest cas, mare por- 
tofoliu, prea mare — Externelor, putea, fi sigur 

„ ocine că facem pace cu Grecii. Nol li pusesem 
însă anumite condiţii, no li recomandasem însă 
o. anumită îndreptare, și nu 'era, de prevăzut, fe- 
lul în care d. Sturdza putea să aducă la pocă- 

| ință, pe adversarii aceştia pe cari nu-l dorisem, 
| dar nu-l puteam implora, nici giugiuli. ra un 

punct: de curiositate. în această gilceavă cu în-. 
-țepaţil prigonitori 'ai Aromiînilor. 

Curiositatea -a fost în sfirşit satisfăcută. D. 
" Sturdza e un diplomat de şcoala veche, care a 
mers la Bismark, dar păstrează tradiţiile con-- 
stantinopolitane. e place a negocia pentru a ne- 
gocia, a întinde protocoale, a pune peceti, a 
şnurui și a parafa. Schimbul de note e pentru - 
d-sa cea ma! mare înțelepciune politică. De sen- 
timentul general al ţerii ţine samă foarte putin, 
iar chestiile de demnitate naţională îl par acum 
clare. ă



POLITICĂ DE MARE-VIZIR: ÎMPĂCAREA CU GRECIA Al 

Deci a primit mijlocirea — totdeauna nenoro- 
'cită.. și înjositoare pentru noi — a Rusiel, a pus 

“la, cale Dumnezeii știe ce cu Greci! și cel d'intăiti, 

în ciuda, scrupulului de 'mîndrie pe care trebuie 
să-l aibă Romănia, a retras toate măsurile îm-. 

potriva, celui mal mic şi mai obraznic din duş- 
manii ce am avut,. 

Un strigăt de indignare a primit această, veste. 
D-sale ce-i pasă! Simte doar chemarea, unul Can- 

celariti și de aceia, are atitudinea unul Vizir. 
Acum n'are nimic de spus. Iar la toamnă, cînd, 
în ficţiunea de Parlament, i se vor cere lămuriri, 

le va da dacă va, vrea —, şi nu înțelegem în ce. 

chip ar putea, fi “mulţămitoare —, iar, dacă nu va 
"vrea, va arunca o apostrofă insultătoare depu- 

„tatului care va fi cutezat să useze de dreptul 

său întrebîndu-l. 

Şi Camera va aplauda. Si se va vedea încă 
odată ce' Stat amic &, totuşi această mîndră Ro- 

mănie biruitoare şi încununată cu oţelul trium- 

fului... 

„Neamul' Romănesc* din 8 Iulie 1907.



Generalul Averescu la Stambul: 
  

Ministrul nostru de Război, generalul Ave- 
rescu, care nu e numal un bun militar, cu ve- 

„deră originale, se zice, dar și un experient; şef 

de misiuni solemne — căci a mal fost prin Ru- 

“sia, a căril limbă o cunoaşte, ca să ducă dife- 
rite daruri regimentului Vologda —,a mers la 

Constantinopol ca să aducă bătrinulul Padişah, | 

„urmaşul suzeranilor noştri timp de mat multe 

sute de ani, o. decorație romănească, Ordinul 

Carol I-iă. I sa făcut.o minunată primire, care 
sa telegrafiat în amănunte şi e cunoscută tutu- 

rora prin ziare. Visite la şcoli militare şi la, că- 
sărmi, înfrățire cu colegul de la, Constantinopol, 
schimb de cuvîntări francese cu mai multe per- 
soane, şi mal ales prînz de curte la Ildiz cu 

şeful mohammedanilor din toată lumea în capul 

mesel, încunjurate de tot personalul, romîn şi | 

străin, al Legaţiei noastre pe lîngă Poartă. Dis-
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cursuri cu însemnătate politică nu se rostesc în” - 

astfel de împrejurări. Iar, cît despre sentimentele 
pe care poate să le aibă acolo „națiunea“, ele 

- nu există afară de domeniul religios şi, în orice. 

cas, ele nu se manifestă, şi nu se pot da în tipar. 
Între oaspeţii Sultanului în acea zi mare a, 

prinzului dat generalului „Averescu ai fost şi ne- 
„gociatorii unui tratat de comerţ, despre care n'a 

răsuflat încă nimic, şi; se pretinde, ai unei con- 

venţii consulare, pe care opinia publică romă- 

nească n'o poate admite. Dd. Ferechide şi Misir. 

“lucrează de mult, încet și, trebuie să credem, 
cu spor, la această operă diplomatică, 

Ministrul de Război s'a -şi întors, negociatorii 
civili vor fi şi el în.curînd înnapol la Bucureşti. 
Primirea celui d'intăiu a fost, frumoasă, măguli- 

toare pentru vanitatea naţională, pe care Turcii, 
“oameni dibaci, ştiii. so scarpine la orice neam, 
cînd aii nevoie: de dînsul; ispravacelor din urmă, 
să o credem! mulţămitoare. 

Dar nici în visitele, prînzurile şi discursurile 
generalului, nică. în paragrafele statorriicite” de 
diplomaţi nu stă rostul nostru în 'Turcia, rost 
pe care nu l-am înţeleș și nu știi ză cînd am 
putea ajunge să-l înţelegem. ! 

: Vedeţi, am fost vasali! 'Turcilor, o situaţie care 
„poate avea neplăcerile şi -umilinţile el, dar care 
pune la, îndămînă anumite înlesniri economice 
şi naţionale. Nici nu ne-am bătut capul cu ele,
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“pe cînd ce bine le-au găsit și le-ai exploatat 
vecinii bulgar, oameni de pe lumea. aceasta, 
cari şi-a căpătat Exarhul lor patriarhal pentru 

“tot elementul bulgăresc din Împărăţie şi cari au 
creat legături de comerţ, statornice și folositoare 

"cu provinciile Sultanului! Noi ne gîndiam numar 

la, ceasul Neatirnăril. El a venit. Am avut şi bu-: 

curia Biruinţei. Am exagerat această bucurie, 

am încercat, prin prosa -şi poesia, oficială, prin - 

anumite serbări comemorative, să fabrică un 

sentiment de ură, de despreţ; împotriva „barba- 
rului“, a a „păginului“. - 

Şi ne-am ferit ca, de foc să întreținem î în Con- . 
stantinopol o diplomaţie totdeauna trează, mîn- - 
dră, energică, dar cunoscătoare a tuturor dibă- 
ciilor, precum și, mal ales, o agenție comercială, - 
cu adevărați Romini, oameni practici și cu simţ, 

de negustorie. . 
Şi apoi, întro bună dimineaţă, de şi nu aveam 

nici. cunoştinţe, .nici ajutători în lumea, turcească, 

de şi ne. făcuserăm uitaţi şi ne lăsaserăm neres- 
pectaţi de dinsa, ni-a trăsnit prin cap să facem 

* cine ştie ce drăcie în Macedonia. Am creat Mi- 

tropolit în Turcia pe un biet Albanes, care n'a - 

știut unde să.se ascundă — a doua, zi după ce 
d. Sturdza striga în Parlamentul romîn: „Tră- . 

iască Sultanul“ — şi am cumpărat” tot așa de 
scump o patentă a naţionalităţi noastre — acum 

conservatori scoteai același strigăt — care n'a 

avut, nu. are şi nu poate avea, nicio valoare. .
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În tot acest timp, n'am lucrat măcar prin mi- 
jloacele noastre, ci, robi plecaţi al Germaniei, 

am cerșşit intervenţia diplomaţiel sale şi prin ca 

am dobîndit aceste concesii * sterpe. Turcii s'au 

deprins deci a, vedea în noi miluiţi! unei anume 

Puteri mari şi ne-ai coborit şi mai mult în con- 
sideraţia, lor. 

De vre-o do! an! încoace, anumiţi: factori parcă.. 
voiesc a face o politică activă în Turcia. Dd.. 
Sturdza și Kalinderu, unul ca şef.de partid în: 
oposiţie, cellalt ca, homo regius, amîndol în de- 
ghisarea de bărbaţi de ştiinţă şi de mandaţari 

al Academiei, ai mers să cumpere - documente 
şi să vîndă castraveți fanariotici bătrinului gră- 
dinar turc, Singur! ştii ce ispravă ati făcut, cum, 
dacă-a mers să continue această politică, gene- 

ralul Averescu singur ştie ce a, mal adaus la is- 
prava venerabililor săi predecesori. | 

Dacă, împotriva Bulgarilor saă pe lîngă Bul- 
gari, în Dobrogea sai aiurea, consimţim a în- 
datori pe Turcă, vom căpăta de sigur ce recla- 
măm noi mai mult de la-orice ţară şi neam 

„străine: pompă, complimente, paradă. 
Dar niciun om cuminte, niciun om din gene- , 

rațiile cuminţi care încep să apară, nu se va 
„mulțămi cu aceste mari şi scumpe spectacole, 
Alt ceva, trebuie decit aceste ploconelă orientale, 

„decit acest schimb de temenele, în care Orientul 
e aşa, de tare. Trebuie ca, măcar astăzi, să ajun-.
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gem un factor în politica, răsăriteană, un factor, 
real şi efectiv,: cuim e Bulgaria, cum e, cu toate 

aparențele contrare, Grecia, cum e Chiar şi Ser- 

bia cea slabă. | | a pr 
Pentru aceasta ni trebuie diplomaţi de carieră 

în toate posturile de la Legaţie şi din consulate, 

oameni anume pregătiţi, asiguraţi în situaţiile 
„lor, uniţi printr'o perfectă disciplină. Ni trebuie 
agenţi de comerţ, cu aptitudini de negustori, în 
toate centrele mari. Iar la. Bucureşti ni trebuie 

statornicie în aceiaşi; politică, fără avînturile ne- 

prevăzute ale aventurierilor de felul d-lui Tache 
Ionescu și fără; pofta satisfacerilor de vanitate 

pentru oricine ar fi. - 

Nu cu ciocoiași, cu budgetivoat + veşnic în con- 

gediu, cu funcţionari la discreţia miniştrilor po- 

liticiani, nu-cu diletanţi literari sau artistică, nici 

cu şeli de misiun!! secrete saii cu misiuni extra- 

ordinare se face politică în acea . Turcie, unde 

avem totuși rolul nostru şi trebuie să avem cu- 
vîntul nostru. 

Ne-am săturat pănă în gît de grandomania 

sterilă; ni trebuie munca, modestă. şi rodnică! 

„Neamul Romănese“ din 22 Iulie 1907. 
>



Plevna Ruşilor și punctul de vedere 
| al Regelui Carol. 

  

De la Plevna Marele-Duce Vladimir a, telegra- 
fiat. Regelui nostru vorbind de „locul în care 
Măria Sa a luat o parte atît de glorioasă la răz- 
boiul nostru“. Adecă Ia, războiul „nostru“, al Ru- 
șilor, - la - care „Regele a: luat partea glorioasă, 

personal. E 

Cum se vede, e tot vechiul clișeă al Ruşilor. 
La 1877 nu era o-Romănie, nu era un popor 
xomănesc, nici o oaste a Romînilor: Marea Sfinta, 
Rusie ar fi înjosită mat răi decit prin. toate pă- 
catele sale dacă ar recunoaşte că piticul de la, 
Dunărea-de-jos -a putut să-l fie de folos, s'o scape. - 
de o mare pagubă şi de o încă mai: mare ,ru- 

„ şine, dacă nu de încheiarea, printr'o nenorocire 
decisivă a campaniei întregi, printun Mucden 

„balcanic, prevestitor al celuilalt. Deci noi nu avem 
„ Binţă,
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Şi, pentru a se. ascunde jignirea, se face; —-. 
ază prin cuvinte, atunci se făcea şi prin fapte—, 

„cea mai mare cheltuială, de politeţă şi cordiali- 
tate faţă de Domnul neamului care nu se vede, . 
al ţerii care nu se recunoaşte, decît, cel d'intăiă, 

„ Ca »locuitori“, cealaltă ca „provincie“. Măria, Sa, 
e prinţ de Prusia; e "Hohenzollern, e rudă, de 
aproape a Împăratului — căci o princesă de Ho- 

- henzollern a, fost doar şi Împărăteasă, la Peters- 
burg;. Măria; Sa, prin sînge și origine şi nație, e 
în rînd cu lumea, și i se cuvine deci “personal 
ceia, ce i se tăgăduieşte ca, şef de Stat deosebit, 
ca peneralisim de armată naţională. . 

În cavalerismul săii, Măria Sa. Carol L-iă a, răs- 
pins totdeauna, cu acea, delicateţă prevenitoare 
care-l deosebeşte, acest punct de vedere. Şi data, 
aceasta, a găsit deci cuvinte mînâre și duioase 
pentru a, restabili, în forma cea, mal cruțătoare 
şi mai aleasă de alminterea, adevărul care e tot 
una cu dreptatea. A răspuns puind pe planul - 
întăi .„frăţia ' armatelor noastre, consacrată supt, 
ochil Împăratului Alexandru al Il-lea“ şi „acei . | 
mulţi viteji cari şi-a vărsat sîngele pentru glo- 
ria ferii lor“. . > | . , 

Sint lucruri care se aud grei, și de aceia, tre- 
_ buie spuse cît mai des. Regele Romănier, „unul. 
„din eroii glorioase epopei de la Plevna“, tele- | 

. grafiază prinţul Bulgariei, iarăși în tonul de prie-: 

N
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ten personal care îngăduie .să se uite că este . 
dincolo de Dunăre şi o ţară, care sta zguduit de 
primejdie, și un popor, care a sîngerat din vinele 

sale în acel război presupus numa! slav, — Re- 

gele Romănici vorbeşte destul de limpede. pentru 
ca. inăcar ceva să rămiie în -auz, 

„Neamul Romănese“ din 16 Septembre 1907,



. Marele-Duce Vladimir în Romănia. - 
  

Marele-Duce Vladinir, fiă și unchii: de Țar — 
"e cel mai. mare frate al răposatului Alexandru 

al II- Jea, şi Alexandru al II-lea, Ţarul aliat pen- 

tru noi, „Ţarul liberator“ pentru Bulgari, i-a fost - . 

tată —a stat două zile în Bucureşti și apol a 

plecat dir Sinaia. | 

Înnaltul oaspe a mers şi da Sofia, unde a fost 

primit cu o strașnică bucurie şi a fost de faţă 
la desvălirea — cea, oficială, căci vintul mai des- 

vălise odată, fără -solemnitate, de mult — a mo-. 

numentului, frumosului monument înnălţat de 

"recunoştinţa și. mai rault încă, de dibăcia veci- 

nilor în a-şi găsi şi ţinea ocrotitoril politici, pă- 
rintelui săi, Țarul Alexandru. 'Toate inimile: bul- 

„găreşti sau mişcat de mîndrie că un Mare-Duce, 
şi, mai ales, acest Mare-Duce, cel mai bătrin şi | 
mai infiuent, li-a făcut cinstea de a veni la dîn- . 
şi şi a preţui nătăgăduita operă de, organisare - 

e
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“și civilisaţie pe care ai săvirşit-o. Steagul ru-- 
sesc se vedea acolo pretutindeni Mulțimea se 

_îngrămădia să vadă fata împărătească venită 
din Rusia tuturor îndurărilor și pomenelor. Ala- 
url S'aă alcătuit pentru a veni la el și a-l aclama, 
făcîndu-l, cu toată oficialitătea strictă a-visitei 
sale şi cu toată aspra lui fire aristocratică, să 
iasă în balcon pentru'a mulţămi. Ba Macedone- - 
nil de la binale și. din administrații at: mers 
chiar pentru a-şi supune sperantele cele mal 

scumpe: aprobării Înnălţimii Sale Împărăteşti. În 
sfirșit, prinţul Ferdinand, care, ca Frances, ştie 
așa de bine să fie amabil, a petrecut pe Marele- 
“Duce, nu pănă la hotarele sale,- ci pănă la ale 
noastre de către Austro-Ungaria. 

La.noi aşa ceva nu sa văzut. Mare destu- 

rare de forţe militare și polițienești. Poruncă,— 
ridicată, pentru cinstea noastră, înţeleasă cam 
tărziu, în ultimul moment,—poruncă de a se în- 
chide fereştile- şi uşile. de lă, prăvălii şi case 
pentru ca nicio primejdie să nu poată ameninţa 

pe visitatorul familiei noastre regale, coborit în 

gara pustie din vagonul săi chiurasat, .Strictă 

oficialitate înfricoşată. Drum răpede pe Calea 
Victoriei, unde, ici şi colo, pe lîngă puţinele stea- 

guri naţionale, răsăria, Şi. un economicos stegulet, - 

cu colorile alb, roșu şi albastru — sirigurul tri- 
Color absolutist. din lume — al Rusiei. Visitarea 
Exposiţiel goale, pentru a se vedea, „casa de la
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"- Poradim“, cu amintirile din 1877 şi priveliștea. 

Bucureştilor de pe terasa zădarnicului Palat al 

Artelor. Străbatere a cîtorva strade cu automo- 
'bilul lunecînd încetinel (Marele-Duce ar fi putut 

„crede altfel că Bucureştii n'a decît palatele din - 
Calea Victoriei). Strălucit prînz cu ferâștile Saler 
Tronului scînteind de lumini, la care se uitati 
puţini Bucureşteni curioși şi ma! ales vizitiil mi- 

niștrilor -romîni! şi străini, -cari închideau dru- 

mul pentru alte trăsuri decit ale lor. Visitare: 
de casărmi. Odihnă la Sinaia. 

În toasturile care s'a - ținut, sa relevat înru--! 
direa dintre familia noastră regală şi familia îm-- 

părătească a Rusiei. Principesa Maria e, în ade- 
văr,. fiica. Marei-Ducese ruseşti Maria Alexan- 
drovna, măritată cu ducele de Edinburg, iar, de: * 
curînd, un fiii al Marelul-Duce Vladimir, Chiril— 
care a fost şi pe la no!, ca şi fratele săi Boris,- 
venit şi cu acest prilej—, a luat pe sora princi- 

„pesel Maria, vară-sa, -Victoria-Melita, divorțată de: 
Marele-Duce de Ilesa. Altceva: nu sa vorbit la. 
prinzul de gală. Deci, e lucru. văzut și afirmat. 
neted, de o parte şi de alta: Marele-Duce e oas- 
pelo' Regelul nostru, al Principilor noştri moște-- 
nitori. Evenimentul e la noi de natură dinastică, 

pe cînd în Bulgaria el a fost de natură naţio- 
- mală, 

„- 

Sînt tocmai treizeci de ani de cînd Marele- 

E e
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Duce a mai fost la nol..Pe atunci nu-l păziaă 
jandarmii noştri rurali, ci Cazaci împărăteşti. 
„Era anul războiului, și tinărul fiă de “Țar. se afla 
“în suita părintelui său, care, prin. Romănia Şi” 
peste Romănia, deschisese războiul împotriva 
“Tureilor. Suliţi de puști ieşiau din vagoanele mi- 

„litare pline, gările erau năpădite de ostaşi străini, 
cari ar fi plătit ma! bine dacă ar fi ştiut limba; 
băcanii şi femeile de stradă răscoliaui în buzu- 
nări ruble grele şi poli strălucitor; furnisoril 
ov rel stringeau răpede „bumaştele“;. copiii cari: 
călătoria cu “vra-un ofițer rus, prea .trist său 

- prea vesel, închinat poate moriil, se umpleau -de 
argintul mărunt. al „malenchilori. Şi, aduse nu 
se ştie cum, de cine şi, mai ales, pentru ce, a 

bume frumos legate, “înfățişînd pe. membri! fa- 
miliei împărăteşti a Rusiei, erai în toate mîinile. 

Eram pe atunci printre copiii cari. se îmbătat 
de acel zsomot războinice, al cărui scop nu-l pu- 

team înţelege. Şi ei am avut în mîni albumul. 
"frumos legat, şi de-atitea ori l-am lipit şi dezli- 
“pit privind la Țarul Alexandru al II-l6a,. cu ochi! . 
„limpezi, mari, bulbucați — ochii Ecaterinei -a [l-a 
—, la Marele-Duce Nicolae, obosit și “aspru, la. 

prințul moștenitor Alexandru, gras, blajin, mnul- 

" tămit, la Sirghie, — cel omorit de bombă dă- 

-unăzi—, un băietaș frumușeal, cu părul lins, bine. 
“pieptănat, şi încă.fără mustață, la, triumfătorul. 
general Ignatiev, tata panslavismului, osînzos şi
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unsuros, cu faţa ca un talger șters, la Gorceacov, 

"cancelariul bătrîn şi duşman, la generalul Miliu- - 
tin, supusul ministru de Războiă, care închidea. 

seria, şi la Marele-Duce Viaăimir, foarte distins. 

și corect, cu lungile fuyorite: blonde. Slova ru- 

sească o învăţam, o giciam după inscripţiile de: 
supt aceste chipuri pe hirtie lucie scrobită. 

Acuma tînărul fin și plăcut e un .bătrîn cu: 
barbete albe, cu ochi! la pîndă. Supt fratele său 

Alexandru al Ill-iea n'a jucat niciun rol politici. 
„Dar, cînd, după moartea acestuia, slabul principe: 

romantic care e Tarul de azi s'a, suit pe 'tronul 

tuturor Rusiilor, cînd planurile de reformă înce-: 

pură să umble, mulțimile să se mişte, sîngele să” 
curgă, întrun șivoit care nu sa mal oprit, du-. 

cînd cu el puterea şi fericirea Rusiei, atunci Ma- 
rele-Duce Vladimir se impuse ca represintantul 

„neclintit al tradiţiilor autocratice, al mijloacelor 
represiunii neînduplecate, al negaţiei absolute: 
faţă, de present şi viitor. E i 

A învins? Nu. Cine poate învinge ? > e destul. 
-că a „reprimat“ mult și tare. D. Carp are pe: 
cine admira. Dar, după atita jertfă de-'vieţi, a 
treia, Dumă se ridică, şi cele dintăiui cuvinte ce: 
va rosti, vor fi tot cuvinte de provocare către 

„Spiritul cel vechiu. Cînd se va serie însă! istoria. 
definitivă a Rusiei vremilor noastre, dacă despre: - 
ceilalți „Mari-Duci, — tineri aristocrați ducînd. 
cunoscuta viaţă a acestei  tagme de oameni —,. 
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nu se va spune nimic, se va însemna că reac- 
ționarismul militarist s'a întrupat pe pragul une! 
ere nouă în Alteța Sa Împărătească Marelo-Cneaz 
Vladimir Alexandrovici. . a 

„Neamul Romănese” din 4 Octombre 1907.



„Tinerii-Turcă“ și mișcarea din Macedonia 
> Pi ———— 

Începe în sfirşit a se vorbi de Macedonia şi 

“altfel. Şi. orice om care cunoaşte valoarea etnică 

a poporului turcesc, împrejurările în care a cu- 

cerit peninsula balcanică şi desfăşurarea istorici 

sale, va simii mulțămire că se vorbeşte și în 

acest sens. 
De zece-douăzeci de ani ţipă toată lumea, acolo. 

Bulgarii, înnainte de a se încredința bine că 

Slavii. din așa-numita Macedonie sînt Bulgari, 

cer să li sc dea lor întreaga provincie în puterea 

neamului-şi limbii, fără a vorhi de drepturi is- 

torice, pe care le pretinde toată lumea. Sîrbil, 

fără să se gîndească la nevoile şi la păcatele 

lor, socot că dreptatea cere să se mărească te- 
„ zitoriul lor de matrapazlicuri politice şi de gos- 

podărie rea, de intrigă, hrăpiri şi haos, prin vi- 

laietele macedonene. Greci, ca moştenitori, prin 

testament autentiticat într'o tavernă din Smirna 
,
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sau din -Marsilia, al lui Alexandru Machedon, bi- 

ruitorul de purici, se tînguicsc că lipseşte o parte 
din hlamida de purpură a, Eladei şi că, în loc să 
acopere unele goliciuni ale patriei zeilor, ea, Ser- _ 
veşte 'Turcilor ca să-şi şteargă papucii. De al 

noştri nu vorbese: acolo. ca, şi orlunde, cl sînt 
oameni cuminţi. 

Turcii își dădeau toate silințile, sai ceva mai 

puţin, pentru a combate deosebitele bande, care 

"apărati „interesele naţionale“ cu iataganul şi cu .; 
flinta și pentru a mulţămi: pe diplomaţii euro- 
peni, cari sînt mal pretenţioşi în Turcia săracă 

şi robită capitalurilor europene decît în ţerile 

lor de bogăție şi ncatirnare. De la Stambul ve- 
niait porunci — mai des decît bani -și decît trupe 
— bietului bătrîn năcăjit IHilrni-Paşa, şi. functio- 

narii, ofiţerii, soldaţii apărat după putinţă stă- 
pînirea, Jur Abdul- Hamid în“ Macedonia, pe cînd 

acolo, la Stambul, unde „Buropa“: bate din pi- . 

cior, se. căpătaii de toți reclamantii,  Sfătuitorii 

"şi tutorii toate concesiile. Aa | 

„A se tîrgui întruna, a părăsi în poteci stră- 

lucitul veșmînt de cucerire pe care: l-au lăsat 

„strămoşii, a se umili şi a se despoia — sînt lu- 

cruri de care oficiali „Turci —— adesea Armeni, 

Greci și vrei — nu pot să se desguste, fiindcă 

prea le fac de multă vreme. Sar fi crezut că 

sînt numai el în Turcia. Ofițerii cari s'au ridicat 

pentru a înnălța iarăși steagul mîndriex musul-
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mane, al demnităţii naţionale, al strălucitel tra-: 
diţil istorice, -aceia, — zică-li cineva „tineri Turcl“ 

* sai cum vrea — au dovedit că may sînt şi alte 
suflete în Împărăţia, lut Osman. ! 

Şi iată-l laolaltă, uniţi prin credinţă şi jură- 
mînt în jurul aceluiaşi ideal. Lucrează Şi scrii, 

luptă, și predică. E scurt şi cuprinzător crezul 
lor: Macedonia e pămînt osmaniiă, cîștigat cu 
sînge, apărat cu jertfe, iubit cu patimă; e al lor,” 
și nu-l daii. Nicio primejdie nu-i înspăimîntă, cînd 
e vorba, de cea mai mare datorie ce poate po- 
runci unei ființe omeneşti. . 
Ce ta, fi cu er? Vor smulge bani! împărătești 

pe credincioşii din legiunea, învierii Islamului Și 
conștiinței osmanice? Îi vor sdrobi .redifit Asiei, 
cari ai uitat poate din ce neam sînt ? Vor muşca 
ţerna, străbătuți de gloanțele austriace? Cine 
“Ştie > Cind omul pleacă să îndeplinească o che- 
mare, el n'are dreptul să întrebe ce-l va aduce 
viitorul. ; | 

La cîrma unei activităţi nouă, or în spînzu- 
rătoare, la zid înnaintea gurilor de puști, pe cîm- 
pul sîngerat al înfrîngerii, ej, acești ofiteri tineri 
vor fi dat un îndemn de viață, o “dovadă de cre- 
dinţă, un exemplu de loialitate faţă de neamul 
lor și de vitejie conștientă, „din acelea, care ri- 

dez din mormîntul lui un popor. 
- Noroc bun, vitejilor ! 

„Neamul Romănesc“ din 16 Iulie 1908; 
A ——— 

.



„ Constituţia turcească. . 

Supt ochi! noştri se petrec: evenimente din 

cele mai mari ale istoriei Lumil. Între acestea 
trebuie să se înscrie acum, de o săptămînă în- 

coace, faptele care alcătuiesc revoluţia, militară 
„tinerilor Turci“ şi proclamarea Constituţiei în 

Imbărăţia Osmanilor. 
De cinci sute de ant şi mai bine, peste o ju- 

mătate.de mileniu, Turcil. din moştenirea, bătri- 

nului Osman, întemeietorul, trăia - în Europa, 

_întăită cucerind falgerător, apoi stăpînind cu pu- 

tere, iar, de un timp, siliți a părăsi provincii. şi, 

“ajunşi în decăderea, virtuţilor de odinioară, să 
-xabde, după pagubă, umilinta, — dar păstrind, în, . 

toate timpurile, vechiul lor fel de orpanisare. Sus 

un Sultan,—Han. Împărat, Padișah, Calif—pur- 
tind toate titlurile, cele may strălucite, ale Isla-. 

mulul, stăpîn peste trupuri şi suflete şi răspun- 

zător numai înnaintea lul Allah : din ceruri. La:



„60 - ROMÂNIA, VECINIE SĂI ŞI CHESTIUNEA ORIENTULUI 

mijloc, „robii“ lui, Viziri. miniştri de modă nouă, 

ostaşi în mundire europene, linguşitori şi spioni, 

uneltitori şi.exploatatori,— toţi, umbre trecătoare 

ale soarelui împărătesc fără, întunecime. Mal jos, 
mulțimea, Tureilor, săraci, -cinstiţă, cavaleri, plini 

de credinţă în Dumnezeu, care ştie singur de ce . 
mișcă lumea, aşa cum o face, ducîndu-ne pe noi 

cu .dînsa, şi de supunere față de urmașul părin- 

“telui Osman, de.la care li vine toată stăpînirea 

şi gloria de pe pămînt. În sfirșit, creștinii, su- 
“puşii prin biruință, plătitoril- de dăjdi și răspîn- 
ditorii de bacşișuri și mită, oamenii fără alte 
drepturi decit acelea pe care ștăpinii fireşti, prin 

drept dumnezeiesc. şi omenesc, au bunătate să 

le îngăduie. - | 

Mulţă dintre aceşti creștini, ajutată de coreli- 

gionariă din “Apus, şi-au căpătat ţara înnapol, cu 
sau fără tribut faţă de” Tarigradul decadentei. 

Alţii începură, la rindul! lor, să freamăte supt juz, 

să se înțeleagă între sine pentru desrobire, să 
lucreze în -ascuns pentru dinsa, sau, în Creta, 

acum pierdută, în Macedonia, pe cale de a se 

pierde, chiar în Rumelia adrianopolitană, mai 

răpede potolită, să iea în mini îlinta banditulul | 

„politic. Euiopa, harnica dătătoare de sfaturi, care 
totdeauna, se bat cap în cap, alergase, milostivă, 

cu notele, propunerile, conferințele, ultimatele şi 
ofițerii el. de jandarmi „în serviciul 'Turciel“. Şi 
'Stambulul zăbovia sai părăsia, — mîngiindu-se 

.
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prin despret sat prin nădejdea î în Dumnezeă, care, 
după ceasul pedepsei, poate răstoarce ceia ce s'a 
pierdut,—o provincie după cealaltă. 

În taină: însă, ideia lucra. Licăriri trecătoare 
„nu puteaii da o părsre dreaptă despre puterea, 
el. Mulţi au ris de „tinerii Turci“ - cari tineau 
„adunări revoluţionare în Paris sati Parlament: 
„de exilați în Bulgaria, cari puneaă, prin ziarele 
Egiptului liber, pe „sîngerosul“ Abdul-Hamid în. 
caricatură și se plîngeau, uitînd mînâria îndăti- 
nată a Islamului, înnaintea tribunalului presei 
creştine și ovreiești a Europel. Cînd un întreg 
corp de armată, se ridicâ, proclamînd Constituţia, . 

„în Macedonia, pe care toată Jumea ştia, s'o îm- 
partă fără a, întreba mal întăiu pe stăpinul, legiuit 

„al ei, a fost o uimire, 
Ar fi crezut oricine că reservele asiatice vor E 

merge să împuște pe rebeli, să taie și să spîn- 
zure, pentru ca pe urmă Austria să alerge. ca 
împăciuitoare, aruncînd ceva fărimături, și Gre- 
cuşorului lacom sai lăsînd pe Bulgar să smulgă 
şi el, cu îndărătnicile lui fălci tari, o bucată din 
pămîntul - macedonean. 
"„N'a fost așa însă, şi meritul e al lui Abăul- 

- Hamid al Il-lea. . ” - - | 
-. Ar fi zis odată bătrinul trist, cu ochil ară, 
deschişi larg ca pentru a vedea, supt ceața, de- 
melancolie, tot şirul de Împărasi al războaielor 
triumfătoare, at cuceririlor măreţe, ar fi zis că
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„se poate să fie dinsul cel din urmă Sultan, dar 

cel din urmă, Calif— menit a cădea în umilinţă - 
și ruşine — nu va fil“. Orice ar zice oposiţia 

aprinsă care stăpînește împotriva, lu! "tiparul eu- 

ropean, sîngel6 lui Osman se simte în sihastrul. 
împărătesc de la Bosfor. Şi legătura de rasă cw 

aceia cari cereaii căderea lui pentru binele nea- 

mului, aceia s'a dovedit mai tare în sufletul lui. 
de încercat privitor asupravieţii decît orice altă 

consideraţie. La urechile Sultanului acoperit de 
blăstămo- strigătul de revoltă a ajuns ca un ră- 

"sunet al strigătelor de luptă din vremurile care 

ştiau să învingă. Şi, fără părere de răi, fără 
umilință, el a cedat în aşa chip, încît şi astăzi, 

“ca Sultan constituţional, el rămîne tot așa de 
sus în cele materiale, iar, ca suflet, de sigur 

mai sus. De 
Lucruri necrezute se întâmplă acum acolo. Un - 

mare avint de entusiasm, la care se adaug, ca 

totâdeauna, șireţii: Vlădicil greci, preoţii bulgari, 
cari sărută pe „tinerii! Turci“ în nădejdea cîş- 

tigului, răscoleşte o lume întreagă. Pe cînd zia- 
rele, atîta timp mute în ale: politice, încep să 

vorbească, alaiuri de oameni cu sufletele înflă- 

cărate străbat stradele Stambulului şi aclamă 

ara cea noua. Şi una din cele mal drămatice 

privelişti din timpurile noastre a trebuit să fie 

acea aparitie a lui Abdul-Hamid la un adinc ceas 
de noapte sus la fereasta, palatului din care-și 

+
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făcuse o temniţă măreaţă, acea ivire a slabulur 
bătrin trist, care .la strigătele - gloatelor de cre- 
dincioşi doritoare. de a-l vedea a crezut că tre- 

buie să se' înfăţişeze şi — minune între minuni — 

să vorbească el, osînditul la tăcere,să vorbească .: 
limpede și călduros cslor ce-şi închipuiati că aud 
un glas coborîndu-se din cerul înnalt. |. 

- Faţă de asemenea, scene și faţă de tilcuireă 

pe care o dă tot trecutul Osmanliilor, nu putem 
crede, ca, arhi-cuminţii Evrei din presa, europeană, 

într'o prefăcătorie trecătoare. Turcii sînt un popor 

prea serios pentru jocuri ca acestea, şi, dacă 
glumesc şi ei, reservă gluma pentru legăturile, cu 
Europenii. 

„Neamul Romănese“ din 20 Iulie 1909, - -



Turcii şi Grecii. 
— Ce păstrează viitsrul — 

  

Turcii se găsesc destul de bine în Constituţia 
lor nouă. nouţă. Alegerile vor începe : în cursul 
lor Grecii, Slaviy, Armenii și alte popoare. vor da . 
la iveală păcatele de. patimi, de intoleranță, de: 
viclenie, care i-ai deosebit totdeauna şi pe care 
nu le vor.părăsi pentru că Stăpînii li-aii văpsit 
închisoarea, în colorile roşu și verde ale Consti- 
tuţiei. EX însă, Osmanliii cuceririi, neamul curat 
al întemeietorilor Împărăției, musulmanii crescuți 
în poveţele şi poruncile altey legi, el vor trece li- 
niştiță și siguri şi prin aceste încercări. Fită în- 
credințaţi că vor alege, mai cinstit, mai desin- 
teresat, oameni mai nobili, idealişti de o mai 
mare puritate decit ar face-o un Colegiu electo-.. 
ral „european“ “care să fi dat pănă acum un 
“lung şir de deputaţi sai senatori. Şedinţele Par- 

| lamentului comun fără îndoială că nu le vor tul- 
bura el, cari sînt . deprinși cu liniștea. senină şi 

5
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cărora agitația febrilă,. istericalele și scuturătu- 
rile epileptice ale unor Parlamente creştine sati . 

iudeo-creştine, ca acelea din Pesta şi Vicna, nu 
li-pot inspira decît un desgust îndreptăţit. Cu 
puţina înlăturare a prejudecătilor neştiinței, vetă 

putea găsi la acel fruntași, negustori, medici, 

hogi, ofiţeri, — căci se vor alege, cred, — ceva, 

care, dacă nam respecta prea mult anticitatea, 
clasică, sar putea numi simplicitate şi gravitate 

romană. 

Interesanţi sînt însă, în toate aceste preface, 

Grecil. Firea, acestora, — o simţim destul în po- 
litica, noastră și în viaţa noastră, socială,—e cea 
“mal impresionabilă, mar ușoară do .aprins, mal: 

lesnicioasă -de întreţinut în stare de căldură, 
„pentru idealele cele. mal nebune. Grec şi Ture 

sînt cel doi poll ai Răsăritului: Grecul e neastim- 
părul, Turcul liniştea; Grecul, un ac magnetice 

care se zbate veşnic, osîndit să nu-și găsească, 

niciodată Nordul, Turcul calm ca un chiparos 
de cimitire; Grecul vorbăreţ, exagerat, mincinos, 

nu fără oarecare naivitate, de care Apuseni! sînt, 

lipsiți și cînd mint, Turcul scump la, cuvinte, 

cumpătat la gînd, chibzuit în tot ce spune, ca 

şi cum din ceruri l-ar stenografiă cu dumneze- 
iasca, lui mînă Allah însuși. Turcul e deprins a, 

face istorie, Grecul a o servi, a o'aţâta, a o con- 

rupe, şi a, o serie. 'Turcul, stăruitor, decis, mo- 

dest, pudic; Grecul, zăpăcit, nestatornic, lăudăros 

5 

.
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și nerușinat—avînd însă în el şi acel fond naiv 
pe care ar fi nedrept să nu i-l recunoaştem. . 

Odată, Grecul a, fost învinsul şi Turcul stă- 
pînul. Unul nu se uita la altul. Apoi Grecul şi-a. 
oferit serviciile. Pe urmă şi le-a făcut scump 
plătite: sa părut că l-a apropiat de diînsul. Atunci 
a oferit pacea, cu condiţia de a, fi el spiritul, 
cellalt braţul. A mers și aşa; numâi un timp; pe 
urmă a vrut altceva, țară slobodă de la Atena 
la Ierusalim, trecînd prin Constantinopol, şi de 
la lași la, Smirna, atingînd şi cuprizînd aceiaşi 
Capitală a Imperiului. Europa, deprinsă a măr- 
geni pe Elini în Elada, clasică, i- a dat-o pe aceia. 
N'au trecut zece ani, şi, în restul Turciei, Grecui 
„Supus otoman“, Grecul „taiă“ a ieşit la Aveală. 
În anume clipe a plins împreună cu Turcul asu- 
pra înfrîngerilor acestuia, care i se părea numai 
crescătorul îngăduit al viitoarei „Basileia“ a, ta- 
turor Grecilor...Ce-răiă li-a părut de Bulgaria, Ji- 
beră, și mai ales de Rumelia, unită cu dinsa! 
Astăzi cl ar face tot. ce se poate ca să ţie pe 
"Turci. în picioare, pănă ce ar veni ceasul lor. Şi, 
pentru: că îl cred venit, în Macedonia ca și în 
Creta, de aceia supusul . credincios a luat Șuşa- 
neaua cu o mînă, pe 'cînd pe cealaltă o întindea 
pentru pomana Europei, ca banditul spaniol din 
„Gil Blas*. >, Pi 

ŞI, acuma, iată Statul turcesc” liber, printr'o 
revoluție naționalistă, Statul care, fireşte, va lua
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un caracter naţional, va-fi afirmarea uner rase, 
a celei mai îndreptăţite prin numărul poporaţiei 
chiar, nu numal prin opera istorică ce a înde- 

- plinit.: Să-l combată, se tem; să-l primească din 
„toată inima, li-i milă de ei înşişi. Deocamdată cel 
se fac uitaţi, caută să se confunde şi să se as- 
cundă,-şi doar în vre-un sat macedonean mai fac 

paradă de eroism, cu femeile purtind flinta pe - 
umăr, femei, trebuie să adăugim, din alt neam. 

Dar mine, după ce, înnaintea Parlamentului şi 

în cuprinsul lui, își vor fi rnulțămit patima, de a 
vorbi frumos și fără miez ? 

Mine, să se păzească Turcii ! Cu atit mai: mult, 

cu cât-li vor bate. mai mult în strună Grecii. 

Cu toată naivitatea, lor. gasconă, aceşti. oameni 

stii să se strecoare pentru a stăpîni. Ati toate 

însuşirile neamurilor parasite, şi ei pot fi pentru 
dinșii ce sînt- Jidanii pentru noi şi, încă mal - . 
bine, ce ar fi dacă dd. Tache Ionescu și Bădărău 

ar ajunge la putere ca săli dea, drepturi politice. 

„Neamul Romăresc“ 27 Auaust 1908, 

n



Ruşini şi primejdii dobrogene. 
  

Din “Tulcea, ni se scrie, din. cînd în'cînd, o co- 
respondenţă; gazote romăneşti pare că nici nu 
mal sînt: de vre-o revistă pentru folclor, etno- 

"rafie, istorie, arheologie, pe acest pămînt, așa. 

de damic pentru... Museul din Sofia, nici se po- 
menește. Constanţa, ni trimete o foaie de partid, 

şi nu ne îndoim că este şi a doua, ba nu înțe- 
legem de ce n'ar fi trel în această „provincie“ 
a Romăniei, care, de cînd Duhul Sfint în chip- 

de vultur “al Moldovei a făcut „democrat“ pe d. 

Tache Ionescu, are trei partide. Odată un Mace- 

donean scotea o revistă, de literatură pe care o 
închina marelui nume al lui Ovidiu. 

La Constanţa e prefect d. Scarlat Virnav, un 

om foarte cult şi: un gospodar bun, un funcţio- 
nar care ştie să impuie, dacă nu să cîştige, şi, 

cu toate că, aparţine unei generații care vorbește
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altă limbă; care ține foarte mult la privilegiile 

sociale de castă şi care admite legăturile de tot 
felul. cu toate neamurile creştine, e, fără, îndoială, 

“un bun Romiîn, şi unul prin faptă, ceia ce e mai 

greu. La Tulcea a stăpînit odată unul din puținii 

prefecti de autoritate al Romăniei, d. Luca, Io- 
nescu; apol Guvernul liberal a dăruit judeţul cu 
provisorate şi cu conflicte regretabile între ju- 

det, şi comună, pănă ce, în sfîrșit, a fost trimes 
acolo unul care nu e un om de rînd,d.I. Atana- 

“siu de la Galati, de şi ziarele spun că, în loc să 

simtă însemnătatea covirşitoare a chemăril sale, 
d-sa se crede în Tulcea ca Ovidiu—care făcea 

versuri însă şi era un răii patriot—la Tomis.. 
Mai ştiam că în Dobrogea este un partid ds 

advocați romîni, care, în numele: autohtonilor, 

cere drepturi pentru Dobrogea, şi iarăşi știam 

1, pe lîngă 'Tatari cari. mor de infecţie prin 
bordeie, pe lîngă 'Turci cari-trec necontenit gra- 
'niţa, pe lîngă Lipoveni cari nu fac serviciu mi- 

litar şi ţin balta pentru Rusia, ca suverani ne- 

tulburaţă, pe lingă Greci cari ni servesc nevoile 
si viţiile, ca băcani şi proprietari de cafenele 
cu... cîntece şi fete, pe lîngă Jidani, cari ai drep- 

turi cetăţeneşti, dar nu aleg nicăiri (că atita, ar 

mai trebui !), mai sînt "Bulgari, cari, mai în fie- 
care zi, ne poftesc să ieşim din Dobrogea, lor. 

Şi iată că două casuri recente arată că, în 
adevăr, orice ar-zice unii despre greşelile: de as-
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prime ale lu! Neniţescu la Tulcea, despre zădăr- 

nicia, terierilor şi nevoia unei politice de curată 

administraţie, sînt Bulgari dv aceia: în "Tulcea o" 
ceată din ei ai rupt tricolorul tocmai în ziua: 

de amintire a luptei carei-a desrobit, iar un in- 

divid îmbrăcat în uniforma regelui Carol a scris 

la „Vecerna Poşta“ din Sofia—n'o fi unul despre 

care se vorbia mal dăunăzi aici, un bacalaureat, 
un student, care striga în gura mare batjocuri | 

în obrazul Romînilor din orașe, un ncam nespus 

de mișel în apărarea ţerii şi neamului lor ?—, a 

scris acolo.că doreşte un “războiui între Romini , 

şi Bulgar, pentru a zvini arma şi a trăda,?- 

Pe cel de la „Vecerna“ fiți sigur că nu-l prinde 
nimeni; pe cei cu steagul cică i-ati prins, dar 
mă întreb daca-i vor pedepsi. 

| Faţă de aceste casuri însă,. întrebiul se pun, 
- întrebări grele: Cum de am ajuns aicl, după trei- 

zeci de ant de stăpînire, şi ce putem face pentru 

a crea, altă stare de spirite, căci, orice sarzice, 

de la starea de spirit. a locuitorilor "unul pămînt, 

de la aceasta în rîndul întâiii,atîrnă soarta po- 
litică a părointului aceluia ?, 

Am ajuns aici, pentru că n'am știut să admi- 

nistrăm nici: acolo, cu pretecţii schimbător ar 
celor două partide, cu ciurucurile liberalilor şi 

„ale conservatorilor în toate funcţiile de Stat şi 

în toate comunele, cu un regim care dădea Do-
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"brogil toate pacostile politicei romăneşti, fără 

niciunul din avantagiile el. Am ajuns aici, pentru 
că am plecat de la, blăstămatele idei de indife- 

rență națională și n'am ajutat de loc. elementul 
romănesc în fireasca Iul înnaintare. Am ajuns 

aici, pentru că n'am dus cu. noi nicko activitate 

economică prin care toate ncamurile să fie prinse 
la aceiași muncă — nici pănă azi -Tulcea nare 

calea, ferată care să o lege cu. Constanţa şi cu 
porturile dunărene mărginaşe Galaţi și Brăila—,- 

pentru că nam adus o activitate culturală ro- 
mănească, pănă în cel din: urmă sat străin, spre 
a cuceri sufletește şi definitiv, pentru că n'am 

descoperit prin ştiinţă pentru oricine, prin ştiinţa 

răzimată pe, cunoaşterea metodică a, “Tinutului „ 

că nu fugarii Bulgară din Basarabia-de-sud colo- 

nisată cu ci în veacul al XIX-lea pot pretinde - ă 
drepturi istorice asupra fostului sangeacat de . 

Tulcea, plin de sate romăneştă încă din veacul 
al XIV-lea. 
Şi am mal făcut marea areșală « de a fi păstrat - 

“pănă astăzi caracterul provisoriu; fără măcar un 

aspru regim militar, „acestei „provinoil“ cucerite, * 

. de a fi oprit-pe locuitori dela o. activitate Do- 

litică normală, aruncîndu-l astfel în braţele unel- 

titorilor de conspirații ce se furişează. de peste 
hotarul Bulgariei. 

Unii cer drepturi + pentru. Dobrogeni, cum am 
„spus; cer  deputăţie și senatorie dobrogeană, pen- 

.
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tru... pentru dumnealor, fireşte! Adecă cer poli- 
ticianism romin de partid. Şi, dacă e vorba de 

„aşa ceva, bine că nu se dă. Îi mai trebuie Do- 
brogil şi această, riie! o | 

- Dacă însă pe. ruinele actualelor partide de clici 
exploatatoare, ale actualelor societăți cooperative 
“pentru stoarcerea, ţerii prin budget și pe lîngă 
budget, se va îndeplini, cum dorim și căutăm a, 
face, marea schimbare care va da, ţerii întregi o 
viață politică adezărată, partide nouă, răzimate 

„pe înterese reale şi pe tălmăciri originale date ne- * 
voilor noastre, dacă ne ajută Dumnezeti a curăţi . 
gunoaiele lui Augias, care ni trimot în nas, supt: 
formă de „polemică“, parfumul pe care-l simțiţi 
şi d-voastră cetind foile lor, atunci sar preface - 
la noi dintr'o zi pe alta, ca dincolo, pe alt teren 
de putregaiă politic, în Turcia, toate împrejură- 
rile. Sar ști atunci limpede pentru oricine din 

“Dobrogea, chiar pentru cel ce au poftă să rupă 
tricolorul şi să, serie la, „ Vecerna, Poşta“ că zvâl 

-puşca şi trădează, cum că Dobrogea, care nu e 
a lor prin dreptul istoric, care nu e a lor prin 
proporție -numerică, nu se poate părăsi de Statul 
vomănesc decit odată cu viața. .. 

Sar şti că Bulgarii sînt liberă a-și alege” de- 
putați naționaliști întrun Parlament romiîn, unde, 

"în scurtă vreme, li s'ar face. o educaţie cetă- 
țenească, ori li sar dovedi, nevoia de a trece 
cit. mai curînd în Parlamentul din Sofia. Star şti 

.
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însă şi aceia că Romănia are cu ce potoli toate 
furiile celor de alt neam cari stai între hota- 
rele el şi că ea, are cu cine îndeplini, pe tot te- 
ritoriul ei, misiunea de- cultură superioară pe 
care în Răsărit nu i-ar putea-o disputa nimeni. 
"Tar, cît va urmă, tîndăleala trîndavă a parti- 
dismului decăzut, vom avea, pe lingă celelalte 
nenorociri, o: chestie dobregeană, - din c6 în ce 
mal acută, primejduină, ca şi chestia, terănească 
Și ca și chestia evreiască, însăși viaţa Statului 
nostru în forma. lui firească,—,de la Munte la - 
Mare“, cum proclama. acum. cinci sute de ani 
marii: Voevozi cari aă creat Moldova luptătoare 
Și prin ea, viitorul Romiînilor.- 

„Neamul Romănescă din 7 Septeznbre 1908. -



Un Napoleon grecesc: d. Rhallis. 
  

“Un redactor al „Universului“ întîmplîndu-se, ca. 

Macedonean, să ştie grecește, şi soarta aducîn- 

du-l la Salonic în vecinătatea lui. Rhallis, fost 
prim-ministru al Greciei, i-a cerut un interview. 

D. Rhallis, de şi e acel mare diplomat care a 
făcut,-din partea, luy, ce i-a stat.în putinţă ca 

să aducă şi să ascuţească vrajba, între ţara, sa, 
şi țara noastră, are, totuşi, ca un urmaş al reto- 
rilor ce-este, el6cuţia, uşoară. Fără să stea pe 

gînduri, a fixat, pe cartea sa de visită,—pe care 

ni-o închipuim imposantă, mare aproape cît re- 
gatul Eladel şi cu slova cît o insulă din Archi- 

pelag,—un ceas de seară pentru audiență, şi i-a, 

"vorbit destul pentru ca zisul corespondent să 

poată umplea, trei coloane cu slovă mică, după 

puterile noastre, de şi ar fi.fost de dorit ca 
„Universul“ să întrebuinţeze o literă mai... me- 

galomană, ca, firea, d-lui Rhallis (după ortografia. 

a
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din. Atena,. după cea din Brăila şi “Galaţi Rah 
curat, în. sistemul Academiei). - 
„Interesant interview ! Amintirile d-lut: Disescu . 
despre recenta cucerire morală a Europei pe care 

„a săvîrşit-o "în admiraţia, „Viitorului“, nu sînt 
nimic pe lîngă declaraţiile? acusaţiile, recrimina- 

-țiile, blăstămurile, spumegările şi ridicarea de 
pumni a d-lui Rhallis; se poate chiar ca din 
cînd în cînd corespondentul: să fi fost bătut pu- 
tintel, ceia, ce, din eroism macedonean — eroic . 
trebuie să îi fost măcar fiindcă a putut să asculte 
astfel de rechisitorii —nu vrea, să spuie. 
_-De la Napoleon încoace — care se ştie că se 
arunca asupra ambasadorilor, îl apuca de piept, 
zvîrlia pălăria - jos, -o călca în picioare, bruscă * 
femeile, spunea necuriințe reginelor, dar era om 
genial şi, pe lîngă aceasta, se făcea — nu s'a mat 
pomenit un aşa... interview. Din două cuvinte - 
— d-sa e laconic, de şi n'o fi născut în Lacode- 
mona, și, oricum, nu pe vremea Spartanilor pe 
cari-l știm nol — d. Rhallis s'a lămurit ce fel de 
gazetă e: „Univ ersul“; apoi a, cerut: socoteală Ma- a 
"cedoneanului, care a avut „curajul să nu se bage 
supt masă pentru urmarea, interviewului, -de 
obrăzniciile ce s'a săvîrşit la. „Bucureşti faţă de 
Grecia, a înlăturat peremptoriu toate - confusiile 
oaspetelul săi în ce privește Biserica, din Con- 
stantinopol care mi ţi-e una şi politica, din Atena, 
care .mi ţi-e două — Grecii din Regat şi cei din



76 ROMÂNIA, VECINII SĂI ŞI CHESTIUNEA ORIENTULUI 

Turcia n'a niciun fel de legături politice; do- 
vadă însuşi” d. Rhallis care venia să facă alege- 

rile în Macedonia! Sa bucurat, ca un bărbat no- 

bil, demn de timpurile antice —. kalokagathos! 

— de moartea generalului Lahovari, vechiul său 

adversar, a, întrebat dacă d. Sturdza e modern— - 
şi nu era ironic de loc, ironia mutîndu-se din 

Grecia de la divinul Platon — şi, la urmă, a fă- 

cut semnul de concediu Macedoneanului, învitîn- 

du-l să ni comunice pe ce cale ne putem mântui. 

_Şia rămas încredinţat că „a 'băgat mesa“, 

cum se spune în „adunările poporului“ care 

joacă cărţile la Galaţi şi la Brăila, şi. pe Mace- 

donean, şi pe „Universul, şi pe toată naţia 
„Vlahilor“. 

„_- Acuma, se zice că la Berlin, la Viena i s'ar fi 

spus d-lui Sturdza să facă -pace cu Grecij, în- 
demn pe care d-sa nu e omul să-l desprețuiască, 

Fie: să se facă! D. Rhallis pare ca spus şi ce 

ambasador să i se trimeată cu solia pocăianiel. 

" Dacă se poate, — asta cu: -pocăiania, nu,. fie şi 

pentru un prînz la cancelariul german; d. Tache 

Jonescu ar face-o, d. Sturdza să sperăm că nu. 

“Dar să facem pace. Că războii n'avem de ce, - 

şi mal ales n'avem cum, și nici cu ce scop. Să 

meargă cineva la Atena şi să vie cineva la Bu- 

curești. Toată cinstea pentru acesta, de la tră- 

sura regală cu lacheii scăldați în argint pănă 
la amabilităţile de zile mari ale diplomaţiei. Dar,
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.. pentru Dumnezeii —, să nu: vorbim cu el serios, 
să nu tratăm nimic. Aceşti oameni au altă... 

„orientare decit toată lumea; de la vorbă, ajungi 
„la ceartă personală, de la ceartă personală'la 
conflict, și de la conflict, la războiul cu note 
peste Peninsula Balcanică, şi de aici la napo- 
leoniadele d-lui Rhallis, acest mare diplomat. 

Şi păro că avem ceva mal bun de făcut! 

„Neamul Romănesc“ din 17 Septembre 1909,



“Bulgarii şi căile ferate orientale. 
  

Vecinii noștri, Bulgarii, sînt într'o stare de su- | 

„Net deosebită. Nu zic: într'o fierbere, fiindcă su- 
pușii prinţului Ferdinand nu fierb. nicio dată, ca 

Grecil sati ca... Bucureştenii, pentru a se: potoli 

îndată ce sa stins focul trecător -aprins de o 

bătaie a vîntului care călătoreşte. Ni,la el cele 
mai neaşteptate lucruri sînt de mult timp pre- 

gătite, studiate cu o răbdare de fier pănă în cele . 

mat mici umănunte, şi executate punctual, de 

Guvern, pentru ca, în urmă, naţia: întreagă să 

se ridice, fără deosebire de partid sau de clase 

sociale — ei nici nu le ai —, pentru a sili Gu- 
„= xernul, mandatar naţional, să nu capituleze, să 
„nu dea îndărăt, să menţie punctul de vedere fi- 

Tesc pentru desvoltarea, naţională, orice sar în- 
tîmpla pe urmă. 

Aşa ai făcut totdeauna ş şi tot aşa fac şi acuma 

cu internaționalil, mai mult jidani “de-al baronu- 
lui Hirsch, — cel care a, vrut să deie, ierte-I 

Dumnezeu păcatele!, Honigmannilor şi Blumenfel- 

N.
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zilor. o patrie în Argentina, — cari ţin şi exploa- 
tează, supt nu ştiu ce control turcesc şi garan-" 

ţie europeană, vagoanele și păduchil de lemn,— 

mai mulţi decît aceia pe cari aderenţii d-lui Bă- 
dărăă i-ai împrumutat Căile Ferate Romîne, pănă. 
la clasa, I-ii, de cînd, ca mari proprietari, mari 

arendași şi mari comisionari, călătoresc și pe : 
dînsa, —, ai Companiei Orientale. | 
„De: mult presența, acestor funcţionari de cale 

ferată cu altă uniformă, alţi şefi, alți superiori 

-şi altă.chemare decit, chemarea, naţională bul- 

gărească, pe care singură voiesc s'o recunoască 

Bulgarii acasă la-ei, li era ca un ghimpe în ochi, 

“Ca unil ce se gîndesc întruna la război, ce 

dorese numa! războiul, ce “aşteaptă totul de la 

război, el nu puteai îngădui o stare de lucruri 

care ar fi. împiedecat esenţial, în acea clipă bine- 
venită a războiului, concentrarea, dislocările ar- 

matei bulgărești. 'Aui pîndit numai clipa potrivită, 

el, acel cari stai veşnic la pîndă, pe cînd not 

umblăm morţi după petreceri, şi, stîrnind o falsă 

grevă a funcţionarilor -lui Iirsch, au sechestrat, 
milităreşte linia. Şi declară că în ruptul capului 
n'0- dai, cum, în detaliu, al lor în țara noastră, 

cari sînt zarzavagiii și bragagiil noștri... natio- 

-nali, n'ar da în ruptul capului înnapoi banul care- 

lia întrat odată în mină. Ce vreţi, aşa sînt el: 

ieri au scos pe Greci din toate cetățuile lor, azi 
7
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şi-au pus în minte -să scoată pe internaţionali 
de. pe.linia Rumeliei. . 

Pe_vremuri am sechestrat și noi o linie, dar: 
pentru că nu mai putea, merge de sine. Ştiţi, li- 

_nia „Lomberg- -Czernowitz-Jassy“, care dăduse. 
Moldovei-de-sus înfăţişarea, unul: teritoriu “ocupat 
de Poloni austriaci, cu uniforme de conductori 
şi şefi de gară și cari ni procura plăcerea, de-a, 
auzi la, opriri: „Verest, fiinf Minut'“. Nol însă, 
oameni „legali“, cu Stat „de ordine“ — orice ar 
îi, şi- oricât am păgubi, — cu. „misiune-de civili- 
saţie“—, oricît ne-ar costa—, cu legături înnalte 

"în lumea cancelarilor la cari cărăm apă de mult 
pe gratis, noi am luat-o domol. Şi am plătit so- 
lid. Şi am .făcut: cîte temenele ştie numai d. 
Sturdza şi câţi aă purtat negocierile. Avem linia 
în “sfrşit. Bulgarii, cari negociază ceva mai pu- 

țin, vor, avea-o şi el pe-a lor. Dacă nu' azi; mîni 
“de sigur, fiindcă că, dacă nu: izbutesc odată, Te-. 
petă fără greş. 

Europa întinde protocoale. Aşa a făcut totdea- 
“una. Şi cînd Cuza-Vodă — pe vremea, eroică a 
noastră — gonise pe Greci din mănăstiri şi înlă- 
turase capitulaţiile. “Cu cât. protestă mai multi, 
cu atit e mai mare zarva între ei, şi o nație 
cuminte își face, pe tăcute, afacerile, ceia ce 
pare a fi datoria el. Vor scoate din.teacă tine- 
rii “Turci sabia, strălucitoare, înnoită ca în vre- 
“murile de glorie, a vitejiei lor? Poate nu, pro-
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babil nu. Dacă unil bătrîni mal suspină după 
Bulgaria, vechiul xilaiet al Dunării, după vilaie- 
tul Rumelier-de-jos,—.stăpînii de azi, prin spirit, 

credinţă şi hotărire, al Turciei știi cit. qi de 
făcut în lumea, realităților înnainte: de a se gîndi 

să învie umbrele. Pentru „succesori Ilirsch“ şi 

pentru punctul de onoare turcesc în legătură cu 
interesele „succesorilor Ilirsch“, nu va curge Sîn- 

gele .cel bun al Musulmanilor. DI 

“Si, în momentul cind prinţul Ferdinand, deşi 
nu face politică de măgulire a nimănui, călăto- 
reşte triumfa! în ţara lui Francisc-Iosif, Bulgarii - 

vor fi făcut-o şi pe asta. Şi n'avem de ce să ni - 
pară rău, odată ce sîntem oricind în măsură să 

li fixăm un hotar. 

„Neamul Romnănese“ din 21 Septembre 1908,



- Țaratul Bulgariei. 
  

mîndru trecut împărătesc se face în vechea Ca- 
pitală împărătească a 'Tirnovei şi locul'unde sa 
luat hotărîrea a istorică: e o sală de bibliotecă po- 
poraliă. - " 
„Pe trecut Şi pe popor se razimă noul Țarat, 

Tocrnai. acele elemente de care oamenii cari 
ait în mînă. puterea la not nau știut şi n'a voit 
să ştie. - 

Nu invidiem pe” Bulgari. Sînt vrednici, prin 
“muncă, prin patriotism, prin credință faţă de 

tradiţia istorică, de ceia ce an astăzi. 
Dar inima ni sîngeră cînd ne gindim cui ne 

prinde pe noi acest mare fapt. 
“Două clase dușmane, care se urăsc. Tabăra 

permanentă a 500, 000 de Evrei protivniel. O leotă 
de politiciană ce nu se mal satură. Ilaos de am- 
Diţii mari la oameni mici. Nielo ideie: ura, des- 

s 

Bulgaria liberă e arat. Legătura, cu cel mai
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prețul idei. Nicio hotărire: e nebun cine nădăj- 
duieşte şi vrea ceva mal rare, mal [ frumos, mal, 
nobil. 

Şi, în clasa mijlocie, în popor, în tineret chiar, 
cari merg turmă după Bădărăl şi Ionești, după 
moștenitori de ministerii, după trufaşi, reacţio- 
nari senili,— cea mai absolută abdicare de sine, 
laşitatea civică. 

Săracă, — dragă Romănie! 

„Neamul Romăneze“ din 26 Septemlne 190%.



Serbia tragică. 
  

Nenorociti Sirbii pentru că, trăind în hotare: 
mici, mîncaţi de boala urită a politicianismului, 

sărăciţă. şi necinstiţi . de 'dinsa, avînd pe lingă.. . 
„aceasta: un rege cum îl vreau politicianil decă- 
-zuță, un rege luat cu mîni pătate de sînge, din- 
“tr'o mansardă de la. Geneva, de către complicii 

săl, — adaug la aceste păcate şi blăstămuri îdea- 
„ul, pe care nimic nu-l poate îndepărta din ini-- - 

“mile jor, un ideal mare şi curat, pe care- 1 iubesc 
în adevăr. '*, 

Aceasta-l face poporul tragic al . Peninsule. 

Balcanice. - Bulgarii 'sint prosă curată, logică, si- 
gură, limpede" şi . practică. Grecii fac operă-co- 

„mică, și deci n'au 'ce căuta în tragedie, pe-care 
“au născocit-o strămoşii lor totuşi. La, Turci, ideia 
datoriei naţionale, simţul măririi istorice le au 
numai cîțiva tineri, pe cînd mulţimea, doarme 
încă pe perina, moale a fatalismulul. religios; lă-
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sînd toate în sama lui Allah ocrotitorul. Noi sîn- 
tem slabi, sfişiati, căzuţi cu. totul în minile po- 
liticianilor noştri, cari sînt mal fini, şi nu mal 

" buni: decît al Stbilor, dar ni lipsește acea cre- 
dinţă fanatică întrun mare ideal politic, acel 

cult al unel țeri ma! mari, al_ unui neam între- 
git, acea strinsă legătură cu cel mat buni ant 
din viaţa trecutului, care adaugă elementul tra- 

gie, deci nobil, la turpitudinile “zilnice sîrbești. 
Vorbim. şi noi de alte hotare, de cucerirea care 

ni le-ar da, de „fraţii“ pe cari i-am alipi la not; 

am vorbit-de coroană împărătească, de moşte- 

nirea lui “Decebal bătrinul și de datoria pe care 
ni-a lăsat-o Traian străbunul, — dar acestea sînt, 
bine înțeles, cuvinte de paradă, idei de zile mari, 
podoabe de retorică. Le-a luat cineva în serios 
vre-odată + Cei ce le-au spus mar des, încă mal 
puţin decît ceilalti! AD Pe 

Pe cînd, de la înjshebarea, cu multe greutăți, 
după îndelungate lupte de ţerani şi poreari îm- 
potriva boierului turc, împotriva Paşel şi a bei- 
lor, Sirbii ai avut ochil aţintiță către Serbia cea 
mare: Serbia lu Duşan Țarul, Serbia hotarelor 
fireşti, Serbia neamului sirbesc. De un. veac 
aproape, şcolile o arată copiilor de la oraş şi de 
la ţară, şi, între - îndeletnicirile lor pentru a-şi 

„cîştiga, pînea, între zbuciumările lor pentru a-și 
cuceri un loc mai sus în lume, între greşelile Şi. | 
rătăcirile lor, toţi păstrează amintirea uitimulut 
scop: cealaltă Serbie!
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La 1878, după ce au fost bătuţi; art luat peste 

cele dintăin strimte hotare, Nișul. Apol au rivnit, 
“pe de o parte, la “Macedonia, care părea fără: 

stăpîn, iar, pe-de altă parte, la Serbia de peste 
Drin, la Bosnia; la Ilerțegovina ma! depărtată, 
spre -€are întindea mînile însă și celalt prinţ 

sîrb, rival duşmănos, Nichita muntenegreanul din 

Cetinte, în rîvna lui de a întemeia pentru sine 
vechea. Serbie adriatică, a Domnilor Zentei de 
odinioară. Acasă- puteau fi. dilapidările,. trădările 

politice, uciderile de rege şi regină, _desorgani- 
sarea, conrupția, tachismul înnainte şi fără de 

d. Tache lonescu, — vînt curat bătea însă. de la 

hotare: vintul idealului, al datoriei, al speranţelor. ” 

Că erati Austriacă la Seraievo si la Mostar, 

aceasta se siliau Sirbil a'o privi ca un lucru 
trecător. Doar” tratatul din. Berlin: a dat numal 

dreptul de ocupaţie militară, de administrare tre- 

cătoare ! Va 'veni vremea cînd se vor duce Aus- 
triacii, va veni, de sigur! Cum? Cine știe, poate 

printro răscoală a Sirbilor. din provinciile- sub- 
jugate ! Aceleaşi. gînduri pe care le aii mulțicu. 
privire la „subjugaţii“ noştri, cu acea deosebire. 

că noi nu aşteptăm «şi că el nai întrerupt nicl- 

odată aşteptarea. . 
O așteptare însă, fără pregătire. Oastea, ca val 

„de ea, ieşind: dintro înfringere. Politica, o cloacă, 
prin care se tirăsc dire de -singe: pe care: pă- 
mintul nu vrea să le înghită. Finanţele: pe rînd 

.
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isi cufundă în ele minile pănă la coate (tachişti, 

lingeți-vă buzele: halal de țară !). Suveranul: şi-o. 

îi iubind, prin rasă, patria, dar, la, fiecare miş-.. 

“care, tronu-i, aşezat pe omor, lunecă în noroiul 
voşu al temeliilor- sale. . 7 

„Şi atunel Austria â făcut ce era de asteptat, 
co era datoare să facă—în caracterul sfint al. 
tratatelor sc știe că din toată Europa este un 

singur oin care crede, acela pe care avem feri- 

cirea (și zăti, căci în zare se ivește d. Tache 10- 
. nescu, făcindu-şi loc printre sfărimăturile vechi- - 

“lor conservatori) de a-l păstra ca prim- -ministru, 
d. D. Sturdza. Ă 

Ce strigăt de durere la ielarad, ce: „mişcare 
frumoasă de 'entusiasm cuprinzînd un popor în-. 

treg! Demonstraţil pe străzi, înrolare în cete de 

revoluționari, împărţire de puşti, cuvîntări ale 

unui - principe tînăr, care se vede a fi crescut 

cam slab şi anu ţinea seamă de autoritatea, pă- - 
rintelui său,. oferte de ban!, pănă şi din partea 

coreligionarilor d-lui Fagure (amicul intim al mi- 

niștrilor bulgărești şi al noului far chiar). So-': 

maţie către Scupştină să declare războiul. | 
Fa se adună, şi, în cea ma! mare emoție asu- 

tetelor, nu-l declară. 'Totul cade ca un biet ba- 

“lon crăpat, — unul din cele „care se credeati cu - 

„Cîrmă.: - | ' i - 

De la Sirbi se poate învăta cultul unui ideal -
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„politid. Mergeţi aiurea ca să găsiți pregătirea, . 
unul viitor mal mare. 

Şi aveţi nevoie, buni cetăţeni români, din tur- 
mele d-lor Sturdza, Carp şi Tache Ionescu, aveţi 

nevoie, cînd vă veţi sătura de a behăi pașnic 
pe urma acestor păstori cari nu pot opri.lupul 

să vă mănince, aveti nevoie. şi de creşterea în 

ideal şi de o disciplină de muncă în vederea lul.. 

„Neamul Jomănesc“ din 5 Octombre 1903.



y 

Un prieten sirb, 
  

Acum cîteva zile a plecat din Bucureşti învă- 
țatul istorie sîrb Iovan Radonici. D-sa e un prieten 
al ţerii noastre și al neamului -nostru, care a. 

visitat'cu interes vechile noastre biserici, mănăs- 

tirile de odinioară, în care a văzut cu admiraţie 

strălucitele opere de artă în pictură, sculptură "n 
“piatră şi lemn, făurire în argint." A cercetat cur- 

țile boierilor de-pe vremuri, şi în ruinele lor ca 

Şi în bisericile ce se păstrează neatinse a prețuit 
cu simpatie ucea „continuitate istorică în cul- 

tură care înnalță Romănia mal: sus de Statele 
mici din vecinătatea eri. 

D. Radonici are de oîndsă ţie la Univ ersitatea - 

“din Belgrad un şir de lecţii despre istoria Ro- 

mînilor, pe care 6'în măsură a o trata, ca unul 

care a scris de curind în cartea sa „Sirbil și 

„"Purcii în veacul al XV -lea& istoria Peninsulei Bal- 

cânice în. acel veac. Şi-a arătat” şi intenția deu -
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păstra într'o carte amintirea celor văzute în Ro- 
mănia, ajutind pe compatrioți şi conaţionalil săl . 

-a ne cunoaşte mal bine. 
A fost vorba cu d. Radonică ca unele din co- 

vurile noastre să facă, în primăvară o călătorie 
la Belgrad, unde li sar arăta lor toată prietenia 

pe care Sirbil o au pentru neamul romănesc. 
Marţia îiecută am trecut din Severin la Cla- 

dora, un .tirguşor sirbese plin de oaste şi de 

mulţime neliniștită. De aici sa trimes d-lul lta- 

donicI aceustă telegramă la care se va asocia, 

de sigur, opinia publică: a 

„În momentul cînd Romănia oficială dă la 

iveală din non atirnarea-i politică, esclusivă de 

Austro-lingaria, vă trimetem expresia simpatiel 

noastre pentru dreapta voastră causă naţională. 

N. Iorga și tovarăşii de călătorie“. 
„ Prietenil se cupătă gien pentru popoare ca şi 
pentru indivizi. A-I înlătura cînd se înfăţişează . 

singu:i, e o prostie. Iar cînd e vorba de un Stat, 

creat pe base naţionale şi luptind.pentru între- 

firea neamului său, care e cotropit şi el.de Un- 

uri, prigonit ori umilit de dinşii,- de un Stat. 
[ee . sa OEI 

căruia i sa răpit de curind speranţa legitimă de. 

a-ȘI alipi elementul naţional supus străinului, — 

a nu li se răspunde cu prietenie numai pentru | 

că e vorba de o nație mică și săracă ar îi o în- . 
fumurare ciocoiască. 

„Neamul Românesc“ din 9 Novermnine 1908, 

 



- Politica de Stat romănească și Macedonia. 
  

Va să zică, avem un deputat romin în Parla- 

mentul turcesc. Avem „unul singur — cu acela 
vom- răminea de sigur! ---, avem pe: doctorul Mi- 

şea, și nu pe d. N. Baţaria, mai încercat în cele 

politice şi mai in .stare să facă a se auzi dorin- 
"- zele Arominilor, și nu era să-l avem nici pe-acust 

singur deputat. La pretenţiile și întrebările noas- 

tre rivnitoare, realitatea, care nu se poate înşela, 

„nici preface, ni dă acest răspuns. 

Unul, mal crud, nică nu se poate închipui. 

„_ CiţI sînt acolo „fraţii noştri“ ? Cine vorbia de 
S00.000, era taxat de rău patriot. Patrioţii cei 
mal buni licitaui şi pănă Ja un inilion. Un milion 
de oameni, și oameni ca aceia, nu bietţi terani. . 

de al noştri deprinși cu căciulelile,cu „sărut-mi- 

“nile“, cu pocloanele și cu toate. formele şi-ur- 

mările robie! politice, sociale -şi economice, ci. 

“ munteni aprigi, deprinși a înfrunta adese -ori
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moartea, ori dirji tirgoveţi, . negustori, meşteşu- - 
gari, cari nu sînt la cheremul' nimănul și nu tră- 

iese din fărîmăturile ospățului altora, — ce nu 
„se poate face cu atîția oamen!! 

Cît sa, cheltuit de această săracă şi oraaată 

Romănie a noastră în Macedonia ? Adunați bud- 

getele şcolare, vechiul budget politic al lu! Apos-. 
"tol Mărgărit, ajutoarele date, pe urmă, altora, 
spesele de publicații şi de reclamă, abonamen- 

tele, .anunciurile, subvențiile la foile „macedo- 

nene“ care iese la... București, nu uitati nici ve- 
locipedele d-lui “Tache Ionescu, şi admiraţi suma. 

Ce nu sar fi putut face -cu atiţia bank, — între-! 
baţi numaj, pe Greci, pe Bulgari, pe Sirbr! 

lar noi vedeţi ce avem acolo: şcoli de batjo- 

cură, erescînd Macedoneni de - -export; nicio or- 
ganisaţie politică; niciun fel de legături econo- 

mice, şi un deputat în “Parlamentul unde Greci, 

Bulgari, Sîrhi, vor formă partide ori măcar grupe. 

De ce acest ruşinos resultat? Sa spus dese 

ori aici: din lipsa, organisări! locale, după nevoile 
terii, din lipsa muncii reale, din lipsa chibzuieli:- 

- bune, din hrănirea exclusivă a „parasiților scuinpi 
şi: leneşi. 2 

Dar mal e ceva. „Romînul de la Pind& c 0 spu- 

nea mai ieri. Cum prevedeau, tărecii au știut 

” să-şi facă un loc larg şi în Turcia cea nouă. 

“Dacă” atiţia. dintre ei sai ales şi se -vor mal 

alege, aceasta, nu se datorește numai puterii lor,
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ci și puterniculuă sprijin dat de comitetele junilor 

Turci, E 

Pretuiţi, vă tog, dibăeia. Oameni tuturor răs- 

coalelor, duşmanii de moarte a! Turciei, repre-- 

sintanții „Marii Idei“ a elenismului biruitor îm- 

- potriva „barbarilor“ şi „păginilor“,—ei-au ştiut 

prin Statul lor, să încheie cu noul regim: din 

Turcia înţelegerea priincioasă, ale cării roade le 
- culege acuma." , 

lar Romănia, biruitoarea inimoasă din 1877, 

prietena, sinceră, pănă la orbire, de după Războii, 

“partisana declarată a fiinţei Statului turcesc, 

Romănia noastră, rugată călduros de oamenii noi 
"Gari conduc azi Turcia, rugată mal mult decit. 

oricine şi mal înnainte de oricine, lomănia i-a 

răspins hotărit și brutal. ! - 
Dacă, Arominil stau acum cu mîna goală; la. - 

împărțirea, mandatelor, meritul e al politicel d-lui 

-D. Sturdza, care e şi politica partidului liberal 

şi politica amînduror partidelor istorice, cu cite 

codițe tirăse după ele. 

„Neamul Romănese: din 12 Novembre 1908.



Cuvintarea d- lui dr. Mișea î în Parlamentul 

otoman. Ă 
  

[. de sigur un însemnat eveniment pențru lo- 

minime cea dintăii cuvîntare ţinută în noul 

Parlament otoman 'de'un deputat aromîn care 

venia să apere--şi le-a apărat cu un superior 

curaj—interesele romănești înnaintea acelora cari 

sînt acolo dușmanii fireşti al neamului nostru, 

Grecii, şi înnaintea acelora de la cari se poate. 
“căpăta mult, umblind. pe căile drepte, înnaintea 

Tarcilor de rasă şi “aliaţilor lor statornici şi lo- 
ic, Albanesil și Arabil. 

D. dr. F. Mişea. singurul deputat romănesc în 

„Camera din Constantinopol, din „Pole“, cum zice 

ei, după grecește, a vorbit după provocarea ve- 

nită din partea a do! deputaţi—nu Greci, fiindcă 

aceia, cu musca pe căciulă, ştii să se păzească, 
—ci Macedoneni de altă obirşie. D. Mişea a vor-. 
bit pentru ca să arăte două lucruri: că .Grecil 

r 

o 
aa

n 
a
i
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umblă cu” şoalda față de Împărăţie, urmărind 

scopurile lor naţionale revoluţionare şi” că, în 
schimb,: Împărăţia mare cetăţeni mai credincioşi 

- decît Arominil. 
Amîncouă, lucruri uşoare de dovedit. Cină s 

încercat vre-odată din partea fraţilor nostri a o 

mişcare anti-osmană ? Şi de ce, în vederea. cărui 

scop practic, căril schimbări posibile ar fi făcut-o ? 

- Pe de altă parte, Greci, cari aşteaptă în cu- 

rind Creta, după ce ai căpătat; prin cerșit, Te- 

salia, Grecit. cari primesc în Macedonia pe. Bali, 

fost prim-ministru şi politician militant din Gre- 

cia, cu steagul Statului grecesc, cari introduc în 

scoli acel spirit de răscoală care face pe şcolă- 

rițe să sc fotografieze cu acelaşi steag elin. în 

_miînă,—Grecil, pot ei să se apere împotriva. în- 

- xinuirilor de iredentism? | - 
D. Mişea, care cra foarte bine şi dibaciii pre- 

gătit, adusese şi .probe impresionante, pe care 

le-ai înțeles mulţi dintre deputați mat mult de- 

“cit însăși. cuvîntarea; de şi ţinută întrun stil 

atît de potrivit poporal. A arătat cărți poştale . 

cu Patriarhul de o parte şi de alta regele Gre- 
ciel cu familia lui, şi alte ilustraţii pe deplin lă- 

muritoare. a 
Documentind, în partea positivă a- spuselor . 

sale, că Rominil sînt o nație recunoscută în Îm- 

părăţie,: recunoscută de Sultan şi chiar de Pa- 

triarh, d. Mişea a, cerut ca acestui şef naţional 

Y
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să i se iea dreptul de a se amesteca în rostul 
altor naţionalităţi, împiedecîndu-le şi prigonin- 

du-le. . | 

Ceia ce interesează tot aşa de mult ca şi cu- 
_prinsul cuvîntării, -e însă efectul. Grecii se aprin- 

seseră de o minie pe care n'o puteai, cu tem- 

peramentul lor, ascunde. Au întrerupt des şi au 

fost uşor ținuți la locul lor: unul, ca fost func- 
ționar la consulatul elin, altul ca renegat, ş. a. 

Bulgari! ai “aprobat pe cel „cu: dreptatea“. Iar 

“din partea Turcilor, a Albanesilor,:a Arabilor, a 
răsunat des strigătul de „Frăiașcă Romiînil“ (a-. 

șasin Vlahlar). 
EI e recunoaşterea neamului nostru peste Du- 

năre de cea mail mare putere. presentului : ma-- 
joritatea naţiilor liber represintate în Parlamentul 

otoman. -. | ai | 

„Neamul Rowmănese“ din 8 Februar 1909.



  

Tulburările din Constantinopol. 

Noul regim turcese trece printr-o nare pri- 
mejdie. _ .. 

„Fondul mişcării. care l-a produs era cinstit și 
serios. Encrgia rasei sa trezit în. tinerii ofițeri 

cari ati făcut Revoluţia, zdrobind atotputernicia 
Sultanului condus de '0 camarilă. de linguşitori: 
şi de spioni, înlăturînd necontenitul amestec al. 

făcătorilor- de pace și vinătorilor de afaceri din 

Apusul european şi ' înzestrind: cu un regim par- 

„lamentar-6 Turcie care trebuia să trăiască. 
Numa! laude se puteai aduce, în această pri- 

rinţă, prefăcătorilor în bine al Împărăției osmane, 
ostași cavaleri, viteji fără frică, patrioți fără greş. 
Fo ma acestei mişcări a tinerilor turci putea - 

fi, de la început, supusă critice. A învia vechile 
aşezăminte era cu neputinţă; a găsi altele, 
de caracter modern, dar avindu-şi rădăcinile în 
organisaţia care a dat Turcilor de acum cîteva 

m. 
.
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sute de un! strălucitele lor biruinte, era foarte 

greu. Ofițerii înnoitori erai şi fiil cugetării po- 
litice europene, şi ustfel er înţelegeaii, în senti- 

mentalismul şi ideologia lor, să facă binele prin 

introducerea libertăţilor: publice, prin adunarea, 

_unui Parlament, prin mișcarea opiniei Capitalei. 

Sultanul? ziceai mulţi din ei; un tiran! Să-l. 
dăm jos, după ce-i vom răpi toate privilegiile, 

unul după altul. Islamul, -sfinta lege a Cuceriril 

şi a Glorie? o superstiție, biruită, ca şi cele- 
lalte superstiții — toate, de Ideia. modernă, fără 

Dumnezeu. Exclusivismul Turcului, care nu în-: 

țelege să îngăduie lingă el pe creştinul de orice 
neam, un „ghiaur“. inferior? o veche rătăcire, 

„de, care un om inteligent și „emancipat nu ține . 

" seară, _ a 

Aşa at. lucrat, consecutiv, energie fără a se. 
“uita în urmă. - 

Şi iată că — - multăraită, de sigur, și. unor agi- | 

tatori, dintre acel- cari fuseseră jigniţi în inte- 

resele lor, — o lume întreagă de oameni'din po- 
, de provinciali cu mintea ma! simplă, de. 

aspri oștaşi veniţI din statele unde rostul lumil 

-se încheie în, Coran şi Padişah, în lege și Împărat 

se pune în mişcare, furtunoasă, 'sălbatecă, avînd 
"în" frunte pe clerici: imani, cadii,.ulemale, adecă: 

preoti, judecâtori, studenti în teologic, — oameni 

"atinși în conștiința ca şi în meşteşugul lor. As- 
tăzi lupta se dă cu învierşunâre între cele două
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partide în cuprinsul Stambululul chemat de cu- 
xînd la o viaţă nouă. 

Ferdască Dumnezeii de biruinţa reaciionarilor! 
Ea ar chema înnapol, la lucruri „de pradă, ele- 

mentele cele" mal. rele. Dar, biruind, progresiști! 
prin Revoluţie vor avea o învățătură de păstrat: 

că un popor nu se poate despărţi, la poruncă, 

-de un trecut întreg, care e un lucru nespus de 

respectabil. 

„Neamul Romănesc”, din ă April, 1909,



pf - ă - 

i 
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Împrejurările din: Constantinopol.  - 
  

Sa săvirşit un nou act al tragediei din Turcia: 
Mişcarea reacționară din Constantinopol pornia * 

san -ba. de la Sultan, care se va fi bucurat mal 

mult. sai mai puţin de izbinda ei pentru a plăti 

“apoi cu straşnica frică şi desăvirşita, nesiguranţă 

în care trăieşte astăzi,-şi cu privire la Domnia, 
şi chiar la viaţa lui. Ati stirnit-o de sigur cei 

cari ştia că prin ploconell fără muncă şi prin 
rapoarte piritoare fără adevăr pot ajunge răpede şi 

“trăi bine, ca şi anume predestinaţi din Romănia, 
constituţională şi atit de liberă, din anul 1909. 

Înnainte de toate însă, a fost zbucnirea, miniei 

fanatismului revoltat al clasei preoţeşti, care 
stringe sute de mil de. oameni: din. Imperiu în 

» jurul Coranului, cetit, tâlmăcit şi aplicat de dinsa.. 
Înriurirea, unor clerici asupra soldaţilor de rind 

_era firească, — în "Turcia “musulmană ca și în 
orice ţară creştină, dacă mai e creştină şi are o
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lege. Sa adaus plebea, de obirşie adesea asiatică, 
deci închinătoare a trecutului, din- Constantinopol. | 
„Şi atunci sau petrecut acele lucruri neaştep-. 

tate. “Ocuparea de soldaţi, cari-și ormoriseră “ori 
izaoniscră -ofiterii, a Pieţil Vechiului Ipodrom, 
„uciderea unul ministru care îndrăznise a vorbi 
potrivit cu situația sa, rănirea altuia, căutat cu. 
furie. setoasă de sînge, fuga preşedintelui Parla- 
mentului, înlocuirea. lui samavolnică cu un altul, 
de o minoritate înțeleasă cu conjuraţii,. jiufuirea 
redacțţiilor, urmărirea vînzătorilor de ziare, şi cîte 

„alte sălbătăcil, supt un Ministeriii de Palat, alcă- 
tuit în pripă dintre, liberalii 'nerev oluţionari Și în 
fruntea căruia stătea, desonorîndu- ȘI gloria, Iidhem- 
Pașa, pedepsitorul Grecilor. . 

Multi au cîntat -veşnica -pomenire pe presu-' 
“pusul mormînt, pătat de singe nobil şi nevinovă at, 
al ideii nouă şi al.noului regim. _ i 

EL ar îi trebuit: să se gîndească însă la aceia 
că Revoluţia din 1908, carea cucerit Stambulul 
intrigant şi reacţionar, anarhist Și fanatic,. n'a 
pornit de acolo, ci de la o armată din Apus, 
"armata macedoneană, care se atla încă În cvar- 
tierele ei.de acolo. Putea primi această armată 
și cea, de la început înțeleasă cu dînsa, din 
Adrianopol, schimbarea criininală, care distruge 
o întreagă operă de entusiusm. şi patriotism, 
pentru greșeli care se pot recunoaşte şi repara ? - 
Şi acolo soldaţii se. vor emancipa de ofiteri
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pentru a lucra la moartea. teril lor?.Va găsi 
! acolo reacţiunea, un sprijin -hotărîtor între .Al- 

banesi; cari pare că tind a dovedi că ști numai 
să tragă cu puşca ? 

Luarea Ohridei de miile Amnăuţilor sa, dâvedit. 
o minciună, Salonicul a aclamat încă odată pe 

- Tinerii Turet. Multe elemente —- şi cele mat bune— 

dintre naţionatităţile creştine ai declarat 'că, în 

primejdia nouă ca şi în biruinţă, păstrează pactul 

„cu dînsa. Cu siguranţa, matematică a unei bune. 
armate — o învăţătură pentru cine visează îm- 

“părăţia Turciei —. trupele macedo-adrianopolitane 
ati strîns un cerc de fier în jurul Capitalei. 

-.. Cele din Constantinopol, cîştigate din -noti prin 
frică, nu sau putut ridica mal sus decît bravura 
elementară în apărarea păriă la sfirșit a rătăciril 

„lor. N'a fost niciun plan, nicio încercare a unel 

"apărări sistematice. Pe cînd marina întreagă se.” 

preda, soldaţii din unele căsărmi, și. ma! ales de 
la Ildiz, unde Sultanul se. afla şi se ată încă, 
Sai împotrivit. Ca dușmani -al ordini! legale, ca- 

-- militanl rebeli, el au fost distruși. 
Abdul-Hamid răsutlă încă din mila biruitorilor 

săi. Nau binevoit a recunoaşte 'ei întrinsul pe 
suveranul constitutional cu persoana „inviolabilă. | 
și sacră“, oricind şi. după orice. Păcat! Tinerii. 
Turcă părcaii, ca orice "Turci, oameni de omenie. i 
Pe de altă parte, irebuia să se recunoască și 
aceia că Sultanul care a creat Turciei o armată
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„oricare ar îi greşelile sale politice— h'a “dat 
înnapoi şi nu sa coborit pănă la 0 umilinţă. 
Odată zicea că nu va sfirşi ca un ultim repre- 
sintant al unei dinastiY degenerate într'o ţară, 

pierdută.. Aceiaşi mindrie -se desfăcea azi din 
atitudinea, lu! faţă de priinejdia internă. „- 

Actul al treilea se pregăteşte. Orice prietena! 

omenirii, orice înţelegător al frumoaselor însușiri 

pe care le aie poporul turcesc, doreşte 'ca el să 
„consolideze, fără, jertfe de sînge și învierşunări, 

pe atit de criminale, pe cît de zădarmice, ceia 

ce sa ciştigat prin biruinţa, legalităţii, răzbunate 

cu arma soldatului loial în mînă. 

Neamul Pomănese“ din 17 April 1909, *



„- 

„teze în războiul pe care-l doriau, san 

_ Studenţii Bulgari în București. 
  

. N s - “ _ ._. i - 

Un mare număr de studenţi bulgari visitează 
Romănia. Desigur că ei formează expresia stu- - 
dențimnii din Sofia, cu toată întrunirea de pro- 

“testare care sa ţinut acolo de „cutare „societate . 
rivală“ care nu vrea să-vadă în oaspeții Bucu- 
reştilor, represintanţii legali al tineretului 'uni- 
versitar bulgăresc. Ni | 

Şi cel cari an protestat însă, ni-au. dat-asi- 
gurarea 'că păstrează cele mal bune sentimente 
Romăsniiei şi poporului nostru. Ziare care nu pă 
siait odinioară destul venin pentru a scrie despre 
noi, ziare de atitare la sfintul război de „eli- 
beraro“ a Dobrogei, şi acelea, uitîndu-și cores- 
pondenţii «din 'Tulcea, cari făgăduian.să deser- 

„arăbit 
să amintească tot ceia ce ne leagă, de la ve- 
cheă Împărăţie a Asăneștilor pănă la adăpos- 

tirea în Bucureşti, Brăila și atitea orașe ale:
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pasi a pribegilor. bulgari; scriitori şi luptă- 
oi pentru libertate, și, în sfirșit, pănă la acel 

Razi din 1877 pe care l-am purtat pentru noi 

— trebuie so spunem, — dar am: folosit şi al- 

tora, şi ni face plăcere cina primim mulţâmiri, 
pe cure astăzi începem a le crede sincere. 

Căci o schimbare cu privire la Romănia sa 
petrecut în sutletul acestor vecini ai noștri. Pă- * 

văsind acea stare de copilărie a spiritului care 

face pe un popor să creadă că nu mal este altul. 
ca el şi că tot ce vrea se şi poate, eşind-din 
fasa copilăriei care se suie îr virful picioarelor, 
se purguţă la orice.şi bate din. picioare de ne- 

4 

răbdare, €X îşi dati scamă că un popor trebuie. 
„să cheltuiască. o parte din" silinţile lui cele mai 
„harnice pentru buna sa, alcătuire” interioură. EI 
vor. afla tot: mai mult dintrun studiu obiectiv al 
istoriei că Dobrogea, de și numită după Dobro- 
tici, a- fost în cursul veacurilor, nu o- ţară bul-. 
găreasciă, 'ci un şleah, un drum mare, locuit de 

“paznicii popasurilor — adecă în “ultimul timp, de 
Tatari —, ori -de colonişti de peste hotar — şi 
cel mai lung hotar al- Dobrogii a fost cel apu- 
sean, re către noi. - E 

| Ca să ujungă—cel puţin față de noi-—la o' fe- 
-ricită stare de echilibru al -sufietulul naţional, 
tineretului bulgăresc îl lipsia un lucru: să ne 
cunoască altfel decit din scrisorile nemulțărmito- 
rilor dobrogeni, din articolele încrezute ale foilor
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de ațitare, din lăudăroşiile militarilor cari fagă- 

duiati să-şi fumeze ţigara în nu stiii cite ceasuri . 

pe podul Carol L-ii, dacă nu pe trotuarul dinna- 
intea Teatrului Naţional. , 

Venind la. no, văzînd oraşele noastre, cerce- 

tindu-ni monumentele vechi și noile aşezărmninte 

- de cultură, vorbind cu tinerii noştri, cari azi ştiri 

„ce vor și pot răspunde orlcul, studenţii bulgari - 
se vor întoarce acasă mai bine informaţi, deci 
mal cuminti. 

Si va fi bine, pentru el, pentru nor, pentru 
pâcea de care avem nevoie de o potrivă. 

„Neanrul Ronănese“ din 20 Mai 1909,



Schimbări în Balcani, fără noi şi împo- 
_triva, noastră. 

  

„Se știe că vestita, noastră Românie, fiică a Romei, 
„nu poate privi fără 'desgust la câia ce se chiamă, 
„Balcani“ ; ba chiar epitetul de „buruiană bal: 
canică“ îl întrebuințează și poeții de dincolo, cind: 

„aă:de batjocurit oameni cari numai răti nu li-ai 
făcut vre-odată, ca ' europeanul domn Goga, cu 

' foaie redactată de colaboratori bucureşteni cari 
ştia să rămiie nobil Furopeni în mijlocul acestul 
Balcan buruienos al Romăniel. Dacă, în căutarea 

-de insulte nouă pentru. cine nu l-a poftit la ban- 
chetul său, cutare înnăcrit „bărbat politic“ nu 
mal găsia, o vorbă destul de ţare, recurgea, la 
„balcani“, Şi „balcanic“ era adoptat îndată, de 
toată, presa dușmană acelei persoane, şi d. Ion. 
-Nădejde,.a, căril obirșie se pierde în noaptea nea- 
“murilor celor mai întunecate și nocturne, numai 
cu „balcanicule“ ÎȘI trata adversarii,
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_0O fi cum:o fi Balcanul. dar în spre dinsul avem 
o largă graniță, în el avem o provincie scumpă, 

în el mii şi mil de Romiui întocmar ca și cer de' 
aici, cu mult mai inulţi Aromiîni ; spre dinsul ne 

- îndreaptă paginile cele mâl nulte şi atitea din 

cele mal.glorioase ale trecutului nostru, interese 
„comerciale de cel mai mare folos se pot crea în 
Balcani şi de la dinsul. ni poate veni prietenia 

cea mai folositoare ca şi duşmănia cea mai aprigă. 

Dar, orice ar fi, pe inimă.nu ni putem călca, - 
şi în Balcani nu ne putem amesteca. Vine un 

stăpînitor de acolo odată, de două ori la noi; ne 

facem a uita căi se datorește întoarcerea, visitel. 

Var ce înjosire ar fi dacă ar merge Regele Carol . 

-orl Prinţul Moștenitor la Sofia, la Euxinograd, 

pentru a vorbi-numai de aceste locuri! De bună” 

seamă că umiliţi cu cel mari şi trufaşi cu cel 
miei — inicl, dar nu faţă cu noi — face -parte 

din tradiţia politică romană ! Toţi coconaşii ele- 

ganţi. toți diplomatii de salon crescuţi în Parisul 
bunelor: maniere se, expediază la Sofia, - Belgrad. 

Atena; Constantinopol, unde ar trebui mâdeşti - 

“oameni de ştiinţă, conştiinţă şi muncă, iar, dacă 
se nemereşte, din greșeală, cite unul din aceştia, 

- — prin secretari din speța celor dichisiți şi prin 

ordine necompetente din București —, îl împiede-” 
căim de a face un singur pas. 

A izbucnit Revoluţia în 'Turcia. “Tineri Turci 

au greutăți şi mari_greutăti. Sau gindit la not:
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întăiu. pentru a le învinge. „Li primim frumos 

misiunile; d. Morțun dă un banchet d-lut Nari- 

dunghian: ofiţerii noştri se joacă de-a, războiul 

înnaintea, ofițerilor lor, se împart decoraţiile de 

rigoare... Şi atit. Noi.urmăm cu atitudinea bo- 
ierului mare aşezat undeva la ţară, care primeşte 
zimbind pe oricâre- dintre aborigeni, li serveşte . 

aceleaşi maniere îngheţate, aceleaşi complimente 
jignitoare prin artificialitatea lor, : dar, de tapt, 
rămîne singur în măreţia şi disprețul'săti. Numai 

dacă nu l-ar ajunge primejdia, ca să vadă. ce 

„folos poate să uibă de la aceşti oameni! : 

„Pe cînd sunati furculițele la banchetul senio- 
rial al d-lui duce Morţun, fost socialist .egalitar, 

un simplu Bulgar, greoii de sigur şi mărgenit, 

Sarafov, vorbia, presintîndu-se Sultanului ca mi- 
nistru al unul Stat neatiruat, în cuvinte neobiş- 

nuit de călduroase și propunea făţiş o alianţă, 
„care. ar da Turciei şi Bulgariei unite acel des- 

prețuit „Balcan“.. Şi armele turceşti sună, provo-,, 
cător la granița Greciei, de a cării politică n'am 

avut a ne lăuda vre-odată şi unde apare acum 

ca personalitate conducătoare Rhallys, duşmanul 
hotărît al elementului aromănesc în Macedonia 

„elină“, şi insultător public de mal ieri al Ro- 

măniei, 

„Va fi xăzboit în “Balcani, ori nu, cine s8 poate 

'gindj la aceste nimicuri,. cînd, prin Arhiducele 

„Francisc- Ferdinand, Austria ni-a făgăduit asoci-
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area, Ia Imperiul vasalităţii Romănier şi vieţii î în 
- robie politică a 4.000.000 de Romiîni! 

Continuaţi, domnilor! Ziua socotelilor e încă 
foarte departe....! Dar “mie-mi! pare răi! că nam 

„50 apuc! - - a Ă Ne 

„Neamul Romănesc“ din 10 lulje 1909.



Un congres aromînesc ? 

De mal mult timp. se vorbeşte în presa de zic 
| și în singurul ziar, cam Slăbuț ca entusiasm şi 

"chiar ca orientare, al Arominijor despre un con- 
gres al lor. Ziarul vorbeşte chiar în ultimul n-r 

“de ţinerea acestei adunări fără a ne putea lă- 
muri încă asupra dezbaterilor urmate şi a hotă- 

Tiril ce sa luat.  -- - 
Motiv pentru o asemenea consfătuire îl putea. 

da măsurile bisericeşti puse în perspectivă. de - 
“Cabinetul constituțional turcesc, priritr'un proieci 
de lege care încă “na fost supuş Camerel. El a 

-fost analisat cu pătrundere în foaia din Salonic. 
Proiectul a fost alcătuit cu ochil în același timp 
la Bulgari „prețioşi aliaţi, la Greci, supuși foarte - 

“ neastimpăraţi, la interesele. turceşti propriu zise, 
care cer pentru multă vreme liniştea trebuitoare 

„consolidării. El mal are cusurul. că tinde a preface 
'în' stare legală o veche ordine de lucru care .-
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nu a fost de loc legală, ci se răzima-pe o serie 
inextricabilă de privilegii şi pe alta de abusuri, 
si mal inextriabilă. Cel tari pot dori o asemenea 
prefacere, căci el sînt în stare a dicta condițiile: 
nouă. Cel slabi, bucuroşi să.scape de abusuri, nu - 

_ştit. cum şi-ar apăra mal bine privilegiile. 

Slabl, de tot slabi sîntem no! acolo. Slab, ca 

poporație locală. Atît de mulţi, din cei mal bo- 
-- gată, sîut desnaţionalisaţi aproape 'cu totul, pier- 

duti fără speranțe ; ceilalţi, ori sînt răzleți prin” 

felul lor de „viaţă, ciobani. prin toate văile, eini- 

granțţă prin toate ţerile, ori prin dihoniile dintre 
- el, Nu sai adunat niciodată, căci toate vin de 

la Bucureşti, n'a cetit mai, niciodată, căci” cele 
scrise dragă-doamne pentru e, „numai. rare ori 

sînt pe mintea, lor. De organisarea locală, nici 
vorbă: alegerile parlamentare at dovedit-o. 

Slabi sîntem şi prin neacțiunea şi nepriceperea. 
_Guvernelor din Romănia. O politică macedoneană 
imutabilă, fără deosebire de Guvern și partid, ser-. 
vită de oameni de încredere, populari acasă, n'am 

- “avut-o sșin'o atem. În politica externă sîntem 
| „vemorcaţă: de Puterile centrale. În preschimbarea 

Turciei am refusat orice rol, şi:nu putem pre- 
tinde la niciun fel de recunoştinţă. De la Minis- 

teriul nostru de Afaceri Străine n'a pornit nicio 
- mişcare la, alegerile din Turcia, şi nu va porni 

nicluna în chestia bisericească şi şcolară. Iar, 
cind se vorbeşte de congiesul menit să scoată
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un strigăt de desperare—de răbdare, val nu !—, 
primul-ministru, care păstrează şi în străinătate 
păreri cu totul exagerate despre partidul săti și 

despre sine, declară, făcînd bezile Evreilor euro- 

peni, că nici geografic, nici moral nu facem parte : 
din Balcani, şi miîngiind apol pe Turci cu o notă 
rnediocră, la purtare. 

Uşor de prevăzut că ni se va, plăti poliţa. Si: 
în aceste împrejurări interne și externe, ce poate 

fi congresul aromănesc decit o dovadă de nepu- 

tinţă adausă la toate celelalte? Şi se pare că 

simțim .nevoia de a da în vileag din vreme în 
vrome insuficienta noastră. 

- „Neamul Românesc“ din 7 August 1909, - 
1.



„Creta în faţa, Europei. 
  

"Sînt multe feluri de Greci, şi noi cunoaştem, 
„ori am. cunoscut, de 'obiceii pe aceia curi sînt 
mal puţin simpatici. Fanarul ni-a dat în număr 
mare pe Grecul slugă turcească, gata a-și trăda 
stăpînul după ce i-a pus în seama lui păcatele 
sale. Din insule ni-ai venit atiţia aventurieri 
apucaţi, cu sufletul zguduit pe viaţă de frigurile 
norocului. Am făcut cunoştinţă apol, spre paguba, 
dar” une ori și spre marea noastră veselie, cu 
Grecul din Elada nouă, a vechiului Othon on a 
Mărie Sale Gheorghios Danesul, speță de Grec 
care socoate că, în cel mal scurt viitor, viteaza 
oştire elină va desăvîrşi regatul de astăzi prin 
anexarea Constantinopoiulur: şi Ierusalimului, — 
lucru de'la care a fost oprit deocamdată. din 
deosebițe motive interne. Şi să nu uităm pe fa- 
naticul Grec din Macedonia, care plăteşte ucigași 
din mijlocul neamurilor chiar pe care voieşte să 
le distrugi în moştenirea, lul Alexandru-cel- Mare..
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Serios, viteaz, entusiast, neînfrînt e însă poporul 

avut el de cînd umbră lul Minos nu mal judecă 

„în ceruri şi firul Ariadnei sa pierdut pentru tot- 
deauna în peştera Minotaurului ! Arabii ati stă- 
pînit îndelungat în cea mat mîndră insulă din 
Răsăritul Mediteranel. Apoi Bizanțul roman de 
limbă grecească sa întors, Pănă a nu i se în- 

cheia, cu totul viaţa, Venețienii ani prins rădăcin! 
în Creta, căreia, i-ati-daţ o nouă viață feudală şi 

„grec din vechea Cretă a basmelor. Ce soartă.n'a 

y 

latină, ale căreia urme nu vor peri niciodată. 

Grecii n'au fost totdeauna bucuroși de dînsa, şi 

răscoala lor din veacut al XIV-lea a zguduit pu- 
terea Republicel. 'Tărziii de tot,-pe acest pămînt 

răzleţ, menit parcă să păstreze mal: îndelungat 

stăpînirile străine ce se sting, regimul iiscal ve- 

"neţian a fost înlocuit, acum ceva mal mult de 

două sute de ani, prin alt regim liscal, mal blind, 

sprijinit pe o putere -militară ma! de temut, al 

Tureilor. 

" Cretanii ai serbat cel două sute de an! de la 

anexare printro îndirjită răscoală, care a pre- 
cedat războiul de la 1877. Peste cițiva anl ai 

început din noi. Cu arma în mînă, jeitfină multe 

vieți, 'aii izbutit ei să capete 0 administraţie spe- 
cială, garanţia jandarmeriei europene, sprijinul - “ 

contingentelor militare ale Puterilor şi un guver- 

năâtor-general adus din Grecia, — întăi în per- 
.
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soana “unul „prinț grec fără tact şi fără talent, 
caro a trebuit să se îmbarce înnapol. | 

Aşa a mers pănă la ivirea 'Turciel nouă, care 
vrea, să trăiască şi nu ştie tocmai bine cum. 

Cei ce vorbesc de vechea, glorie osmană şi nu- . 

mesc perioada, decăderii „un timp de transiţie“, 
pănă la „glorioasa. revoluție din lulie*, nu pot 

părăsi şi Creta după ce au xîndut Bosnia şi Her- 

tegovina şi an fluierat a pagubă după Bulgaria 

pierdută. Niciun regim care face apel la puterile. 

de viață şi la sentimentele de mindrie ale unet. 
„rase nar putea. resista la mal multe jertfe ca . 
acestea: Deci, Lurcia cea, nouă fiind, nu atît o. 
stare de lucruri, ci mai mult „0 stare de - spirit; 

ea, nu poate renunța la Creta. Mai curind. caută 

un război cu tirecia, — adecă o. biruinţă asigu- 

rată, şi se expune a-şi vedea înnecată toată ilota, 

moștenită de la vechiul regim, de ghiulele eu- 
ropene. 

Cretanil ridicaseră steagul elin albastru i alb, 
cu crucea, în numele căreia at luptat. [ă nu ştiă 
cite ticăloşii sau făcut şi se fac supt acest steag: 
doar sint aşa de departe ! Din Grecia ei văd 
numai libertatea, triumful rasei lor, idealul. Şi de: 
aceia ţin morţiş la, unirea cu Metropola neamului. 

În faţa protestărilor Turciei, Puterile, care eva- 

cuaseră insula, ati trimes un detaşament, care a 
împușcat în sulița steagului neîngăduit. El a căzut. 

„unde se vedea, mai bine, în portul Caneii, dar-în
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atitea, colţuri ale Cretel el filfiie încă în vînt, ca 
o manifestaţie şi un jurămînt de luptă mal mult 
decit ca o provocare. 

Va fi dat jos şi acolo, făcînd să se verse ace- 

leaşi lacrime sfinte ca la Canta Cu greu. Cre- 
tanii, oricum, nădăjduiesc să-l poată păstra. Lu- 

rind cum fac, el nu se întreabă dacă tulbură 
calculele înțelepte ale Europei. Un neam vrea să 
trăiască după nevoile lui, aşa cum le înțelege, 

greşit ori ba. "Turcia poate păgubi, şi multora, - 
între cari şi 'nouă,. ni pare rări că se întîmplă 

aşa. Ce are a tace! Neamul să trăiască! : 
ȘI cine cugetă aşa şi lucrează consecvent după 

acest cuget, are, orice sar întîmpla, ultimul cu- 

vînt, Interesul trecător al altora de a împiedeca 

nu: poate fi mal puternic decît hotirirea veşnică 
de a, trăi de sine. 

„Neamul: hommănesc* din 19 August 4909,



Romănia și Bulgaria. - 
  

Noul ministru 'romănesc la Sofia, d. C. Dia- 
mandi, foarte cunoscut în cercurile ae toonatice, 
a ţinut o cuvintare către regele Ferdinand, î 
care vorbia, numai de două popoare care at aut 

| aceleaşi suferințe şi pot avea acelaşi viitor. Unul. 
era al nostru, altul, cel bulgăresc. 

Deosebireă pe care eram obișnuiți a o face, 
amintirea. datoriei de recunoştinţă din 1877; dis- 
„păruseră, în chipul cel: mai amabil. 

„Regele bulgar s'a ferit s'o amintească minis- 
trului - Romăniel. | : 

Şi iată că se deschide Sobrania bulgară. Ale- 
sagiul nu cuprinde un singur cuvînt pentru Ro- 
mănia. Interpretindu-l, primul-ministru a vorbit . 
de recunoştinţa faţă de Rusia, de loialismul faţă, 

„de Turcia nouă, de sinceritatea ce trebuia să fie 
- faţă de Serbia. .* 

: Romănia, nu există. Cum nu există în NICIO - 
socoteală persoanele prea amabile. 

„Neamul Romănese* din 11 Novenmbre 1909. 
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"Ce represintăm în Dobrogea. 
(Idei dintro couterință ţinută la Tulcea în ziusi de Hi 

anuar 1910.) 
  

L | , 

 Înhainte și după acordarea, drepturilor politice, 

'care sînt și nu sînt, şi cine ştie cînd vor ajunge 
o realitate, se va. vorbi în oraşele şi-tirgurile 
Dobrogii de multe de toate, despre superiorita- 

tea, unul partid asupra celorlalte, a unei indivi- 

dualității politice mai presus de oricare alta. 

„Și, pănă a nu se acorda drepturi politice în 
Dobrogea, în alte adunări, cu. un caracter. națio- 

nal deosebit de al] nostru, se vor agita fel de fel 

"de chestii care: nu ne privesc totdeauna şi nu: ne 
„sperie niciodată. | . , 

Înnainte de orice însă, pe nămtntul d&brogsan, 

Rominii adunail la un loc. trebuie să ridice, cu: 

orice prilej, chestia care-e pentru no! cea mai 

mare și cea mal firească. anume chestia dreptu-
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rilor pe care ni.le dă aici cel.mal apropiat tre-. 

cut, chestia moştenirii de putere şi civilisație pe 

care o. represintăm. | 

Li place unora să ne întituleze venetici pentru 

că numai de la 1877 steagul tricolor filfiie aici. - 
“EX ar fi, vezi Doamihe, cei vechi, oameni cu drep- 

-turi şi rosturi, iar pe no! ne-ar fi aruncat pe 

“aceste stînci şi ţermuri un vînt tomnatec al în- | 
timplării. Şi astfel ei, băştinaşi de cea mal mare 
vechime, privesc de sus la noutatea fiinţe! noastre 

- pe acest mal drept 'al Dunării, care li s'ar cu- 

veni lor pe; temeiul întregii desvoltări istorice. 
Aşa să lie? 

Ai trecut vremurile visărilor sentimentale și 
trufașe. ale singurel şi autenticei: origini romane. 

Ştim acum ce sîntem în trupul nostru şi într'o 

parte însemnată a sutletului nostru chiar. Din 

cea mal depărtată anticitate, din văile Carpa- 
ților pănă la întreaga „linie a Dunărit-de-jos,' de 
acolo' pănă în muntele Balcanului, de aici pănă 

„la Constantinopolul împărătesc, pănă la albas- 
trele ape--ale. mărilor de Miazăzi se întindea un 
singur neam, care a privit pe Romani mult timp 
cu ura dușmanului şi la sfirgit cu durerea în-: 
vinsului pe care vrednicia lul nu l-a putut mîntui. 
Unora dintre ei li zicem de obiceii- Daci, Get; 
neamul întreg e însă marele neam al Tracilor. 

Barbarii pe cari să-l fi înlocuit civilisația ro- 
mană ? Sălbateci fără statornicie, fără omenie,
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fără lumină ? De sigur că -nu. Civilisaţia lor, mat 
slabă. de cît a Romanilor, era'o adevărată și ar- 

-monioasă, civilisație... Ea. cuprindea -munca- "0g0a- 

relor, clădirea, gospodărească a casei, simtul vi- 

eţil de Stat, noțiuni religioase superioare, care 

„se ridică pănă la, nemurire, de care erai străini 

„alţi păgîni, mal civilisați; şi cereâu jertfe de care 

numai neamuri foarte viteze pot fi în: stare. 

“Da la aceşti strămoşi, avem, nu numai ceâ 

mal mare parte a sîngelu! nostru, dar şi aproape 

întreaga noastră cultură poporală: casa, gospo- 
dăria, lucrul! pămîntului, arta, pe lingă virtuţi * 
esenţiale, ca atîntul, îndrăzneala războinică, stă- 
ruința în luptă. 

Ca .represintanți al celui . mar vechii: popor 

care a locuit în toate aceste părţi. dindu-li cele 

dintăiă elemente de civilisaţie, ne întățișăm noi 
astfel aici în Dobrogea. 

De Romani sîntem 'legati; nu atît prin. rasă, 
cît prin sullet. Roma ajunsese o Austrie de multe 
neamuri cînd a colonisat Dacia. Legătură între 
„neamuri era numa! graiul roman..:Graiul acesti 
l-am moştenit noi, şi de două mil de ani el fră- 
mîntă sufletul nostru dîndu-i virtuti latine, de 
disciplină şi limpeziciune. 

Dar Roma înfățișează cea mal desăvirşită con- 
cepție politică a anticităţii. Ea sa impus prin 
armele şi voința organisatoare a lui Traian pe 
pămîntul Daciel desființate. Cultura latină ca şi
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forma de Stat romană au creiat în Răsărit o 
homania, pe care Bizantinii, îndată, grecisaţi, n'at 
moştenit-o decit întro anume privință. Bizanțul . 
însă de mult nu mai este, şi el.nu poate fi nici- 
odată ceia ce a fost; moştenitorii Romaniei, între 
altele și ca drept, sîntem noi, Rominil de: azi, 
cari vorbim 'cu' un suflet ajuns latin, limba Romel.. 
stăpinitoare ce poartă cu dinsa neuitate amintiri 
Și trezeşte strălucitoare speranțe. 

- Nu-mi închipuit ce. documente arputea aduce 
ceilalți de aici: nouă însă fiecare monetă ce se, 
desgroapă din adincurile pămintului dobrogean, 
fiecare fiîntură de marmură albă care vede: din 

"noi lumina soarelui, fiecare placă de bronz în- 
verzită,  care- -ŞI lămureşte literele romane supt 

“ochii noștri, sînt dovezi hotăritoare ale unuia 
din drepturile noasțre asupra malului drept al 
Dunăril. | 
„Cu a suta parte din ce sa risipit și furat aicl 
am fi putut alcătui în acest Tinut, care îmbo- 
găţeste cu. ce daii săpături întîmplătoare ale ţe- 
ranilor atitea Musee, de la cel din Sotia pănă 
da cel din Viena, un mare: “Muse al neamurilor 
celor mal bătrine, un bogat şi strălucit Museu, 
care n'ar fi numa! o însemnată operă de cultură, 

ci şi o hotăritoare afirmaţie de drept.” ” 
Dobrogea n'arg încă, măcar pe lingă statuia 

lui Ovidiu, monumentul lui 'Praian. Şi totuşi pe 
“ Traian ni-l aducem aminte destul, dacă nu pentru
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alta, măcar pentru. a scusă „prin mărimea “ul, 
micimea noastră de moștenitor comozi. Unul pe 

care l-am uitat însă cu: totul e regele eroic în 
care s'a întrupat puterea, de - luptă 'şi setea, de. 
viaţă neatîrnată a neamulul tracic, Decebal-stră- - 

bunul. L-am îngropat în înfringerea lul. Totuşi, 

în luptele dintre: oameni nu hotăreşte, cînd, ve- 

nim a le judeca, izbinda, sati nenorocirea, hotă-- 
rește. gîndul pentru care sa pornit lupta şi vrâd- 

nicia: cu care ca sa purtat. Şi, daca e astfel, 
multi ar putea fi puși alături-cu strălucitul bar- 

bar, care, desprețuind toate făgăduielile biruito- 
rului, a singeratr din rănile poporului său, a băut 

veninul celei din urmă desperări și a perit în . 
Hăcările rugulur cu fruntaşi! neamului s său care 

peria ? 

Un monument al recunoştinței noastre pioase 

şi, în același timp,al drepturilor noastre veşnice, 
ar putea uni pe cei doi străbuni, al trupului și 

„aY'sufietului nostru. Două mil de ani după ve- 

chea dușmănie sîngeroasă, după vechile dureri 

şi triumfuri, după ceasul focului și singelui, care 

a fost şi începutul sorții unul alt.neam, să stea, 

“ întrăţiţă în bronz şi marmură mucenicul sfint al : 

apărării neamului şi ţeril. sale și i seninul Împărat: - 
cuceritor. 

Şi alt sînge s'a vărsat însă aia decit al bar- 

barilor şi al legionarilor de la hotarul scitic. Sint * 

multe biserici in această țară, și, între ele, cele 

4
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„ortodoxe, ale pravoslavnicel credinți răsăritone, 
“sînt cele mal multe. În multe limbi se spun 
aceleaşi rugăciuni, se face aceiași slujba acelu- 
iași Dumnezei. Slobod e să se închine fiecare în 
limba lui, fie şi pentru a cere lucruri pe. care 
le îngăduim în margenea legii şi a dreptului 
nostru. Limba nimănui nu o voim s'o răpim, 
sufletul nimănui nu voim să-l cucerim, idealul 
nimănul nu voim să-l interzicem. Sîntem destul 

„de mulţi şi destul de mîndri de nor pentru a 
nu cerşi de la nimeni adesiuni politice intere- 
sate. | 

Dar asupra. crucil aurite a bisericilor romă- 
neşti, oricit de mici şi sărace față de altele mal 
bogate şi mari, razele soarelul se' coboară mal 
mîngiietoare, De ce: Creştinismul ortodox al 
celorlalți n'are mucenici, nu e creștinismul smuls 
în jertfa de singe, la. ceasul cel mare al hotări- 
rilor. Cei ce au „mărturisit“ şi au pătimit aici 
pentru lege, cel ce sai glorificat în suferința lor 
Tostiaii în clipa cînd sufletul lor: se ridica spre. 

„ceruri afirmarea ultimă a legil lor, credinţa lor 
în Isus mîntuitorul, din silabe latine. Şi, ori de 
cîte 'ori cel mat vechiu creştinism din Dobrogea” 
se 'vădeşte prin fărîmăturile monumentelor sale, 
recunoaştem. pe 'strămoşir” noştri, cari ai” luptat 
şi ai biruit pentru credinţa răscumpărătoare a 
sufletelor. : | 
Au venit apoi barbârii. Cu mîndrie, cel ce 

N
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duşmănesc stăpinirea noastră firească Și îndrep- 
tăţită pe acest pămînt, se vor-fi gîndind la a- 
cești cuceritori, din zilele visigote pănă la ceasul 

“lu Asparuc Bulgarul. Îi vor fi văzînd cu hainele . 
lor stropite de singele celor din urmă lupte, cu 
armele lor amenințătoare, cu steagurile filtiinde 
în vintul de la Dunăre şi Mare. 

„ Mindrească-se cu ce pot şi cu ce au! Nol vedem 
însă, lingă cele mal triumfătoare alaiuri ale acelor 
barbari, altceva decit bietul fugar civilisat. care. 
caută munţii pentru a trăi în ascunzătorile. lor. 
Să înlăturăm şi această. legendă de înjosire. 
Naveai strămoşii noştri inimi de fugari ingroziti. 
Si nu erau oameni -gingași pe cari barbarul 
zdrențos cu vorba aspră,: cu ochii lacomi să-l. 

! despuste. , „Delicateţa“ aceasta, boierească e lucru 
notă la Romini, de cind s'a sfărimat vechea, so- 

lidaritate eroică, de cind pănă şi în trecut am 
ajuns a vedea pe un Ştefan-cel-Mare.călărina în 

„ bubuituri de tun şi fanfare de musică, încunjurat 
de strălucitul alaiu al boierilor în mătasă Și Ca-. 
tifea, pe cînd, de fapt, la sunetul de clopot din 
turnul ridicat de dinsul, vechiul Voevod trecea, 
smerit şi simplu şi ?n preajmă-l filfiiau doar 
aceleaşi cămăşi albe, pe care le văzuse așa. de 
adesea, ori umflindu-se pe braţele vînjoase în ne- 
biruita vijelie a luptelor. sale. 

Nu ne-am dat în lături, ca un neam bine 
„crescut, pe care Îl jigneşte barbaria. Eram și
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atit de sărăciți de vremuri, atit de, slăbiți în 

cultura noastră moştenită! Dar şi în cele mal 

„aspre zile nu ne-am confundat cu năvălitori. Ceva , 

ne-a ţinut mal presus de dinșil. Nu vitejia, î 

dărătnicia, setea de pămînt și de stăpînire, apri- 

gul duh avar care: și astăzi deosebeşte pe unit 

conlocuitori - în Dobrogea al 'Romînilor. Au, cei 

ceva mai nobil. În margenea cetelor răparețe 

care cutreierau această țară scitică era, totdeauna 
un om fără urme care scormonia pămîntul pentru 

a-l lua, darul pînil binecuvintate de Dumnezeul, 

şi a o frînge, dind o parte din eacelor al casel 
lui, iar pe alta aruncînd-o cu despret sălbatecu- 
lui care trecea. Cu acest modest om de cultură 

ne mîndrim mal mult decit cu sute de biruinţe. 
„E strămoșul nostru, pe care-l represintă orice 

“ţeran romîn din Dobrogea. 

Mi 

Pe atunci acest Ţinut nu era, de fapt, în stă- 
pinirea nimănui. Era un drum bătut de oştt.. În 
margenea -drumului, unde se văd oamenii n'am 

“stat. Au e obiceiul nostru. Nu stăm în astfel de 
locuri pentru a cerşi ca Rusul, pentru a vină 

„ cîștigul ca Evreul, pentru a prăda ca Bulgarul, 
pentru a rătăci tot mai departe pe şleahuri ca 
Tiganul. Dar drumul n ar fi putut trăi fără veei- 
'nătatea muncii noastre, statornice.
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A venit însă vremea închegărilor de State, 

„Departe de aici, pe plaiuri argeşene, s'a făcut 
tară nouă, Țara-Romănească, menită pentru toți 

Romiînil de pe amîndouă povirnişurile Carpaţilor, 
"de pe amîndouă malurile Dunării. Ea a venit, 
prin Basarab bătrinul, întrun timp cînd stăpîni- 

rile se sfărimau în Balcani de urgia viforului 
turcesc. Împărăția grecească se stîngea. Bulgaria 

împărătească trăia în tre! fărime fără, putere. 
„Una ar fi Dobrogea, tara lul Dobrotici, țara 

bulgărească a lui Dobrotici Bulgarul. Cine i-a zis 

aşa.? Turcii. De ce? Fiindcă numiau ţerile după 
stăpînitorul pe care-l apucaseră şi întindeati nu- 

mele acestuia pănă unde era potrivit. pentru 

practica lor administrativă. 

Dobrotici. e, fiul lui Dobrotă. Era un usurpător, 

un parvenit. Din ce neam? Numele sluve dom- 

nesc din Arhipelag pănă în adincul Carpaţilor. 
-Nu sînt ale Bulgarilor, cum nu sînt ale noastre. 

Unde stăpiniă? Pe atunci ţerile nu eraii hotăr- 

nicite ca astăzi, cu atît mal puțin astfel de ţeri 

improvisate., Hotarele nu erati scrise. în' Atlas, 

“ele nu erau păzite de ostași, naveati biurouri 
de vamă de-alungul lor. Înt'o cetate stătea .un 

"Domn, rege ori Împărat. Stăpîniă pănă undei. 
se da bir și contingent de oaste. Asttel, hotarul 

se schimba, aproape zilnic. - | 

Şi unde stătea Dobrotici? 'Toemai la Varna! 

De acolo pănă la Tulcea 'era mult loc şi mult 

/ , .
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. E ă 

„pustiu. Şi slabe inijloace de stăpinire. La Dunăre 

..
 

chiar stătean Genovesil italieni, întrun timp 

cînd toată Marea Neagră era a lor, stăpinită, de 

contoare genovese de la Catia Crimeii, sus,pănă . 
jos la Pera, de la Constanţa la Apus, pănă la 

stincile din Răsărit ale Caucasulul. Cu Ivancu, 
fiul lui Dobrotici, Genovesil au făcut tratat. De 

frică? Recunoscînd un drept: Nu. Ci pentru a 

fi în linişte de spre partea lor. Cu cîţiva buni 

galbeni de aur din" Genova ei își cumpărat li 
nişte de la un biet şef-de bandiți. 

Şi iată că Domnil din Argeș, față de această 
stare a Grecilor, a Bulgarilor, faţă de starea. ase- 
mănătoare a Sirbilor, faţă. de micul număr şi 

de rostul exclusiv prădalnic al celor d'intăiă 

Turci, pornesc spre. Dunăre, spre strălucirile ră- 

" sărite, ca și barbarii înghețaţi cari veniati din 

stepa cutreierată de furtune aspre pentru a căuta 

la Bosfor livezi înverzite şi grădini minunate, 

lumină, și aur, Văd un mare vis împărătesc, prea 

curind isprăvit. Vlaicu-Vodă are poate Silistra, 

are de sigur Nicopolul, Nicopoia noastră, Vidinul, 

Diiul Rominilor. Dacă Bulgarii ni aduc înnainte | 

pe Dobrotici trecătorul, noi putem aduce înnainte 

trecătoarea stăpinire a Voevodului nostru cu - 

apucături regale pe malul lor, unde, dacă ni se 

cere aici, putem cere şi noi aceste cetăţi de 

veche. stăpînire romăncască, mal fiind și azi în- 
„ cubjurate de o puternică poporație romănească,
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- Urmașul lui Vlaicu; Mircea, apare şi el ca lup- 
tător pentru lege şi civilisaţie înnaintea cetelor 
“osmane. i stăpinit Dobrogea. Yorbim într'una de - - 
„realipirea la mama-patrie“, În locul zădarnice- 
lor formule sentimentale; e bine să vorbim, după 
obiceiul romănesc, scurt şi cuprinzător, prin fapte 
netăgăduite. Atunci, a stăpîni o tară: însemna 
să-i al cetăţile. Dar Silistra cuprindea pe căpi-. 

tanit lux Mircea, iar, la celalt capăt dobrogean, 
Chilia din ostrovul: Dunării era a.lui Mircea. Ba- 

- sarabia cea adevărată, al căril nume l-aă întins | 

* Rușii abusiv pănă la TIotin, în anul: furtului. 

1812, înseamnă - doar tară biisărăbească, Ţara- 

- Romănească'a lu Basarab din Argeș. Cine avea 
un mal, căta să aibă și pe “celălalt. Rostul Ro- 

miînilor din vechea Chilie insulară era a supra: * 

veghia printrînsa cele două maluri ale Dunăril- 
de-jos. Şi, fiind. no! în Silistra şi. în Chilia, sin- 
uurele două cetăți, a. cui - putea: să fie ţara des- 
chisă a Dobrogil? i 

“XII, 

A trecut iarăși vreme. Valurile puterii turcești 
mau mai putut înnainta, neoprite, pănă în' aceste 
locuri. Venise pentru Dobrogea, şleahul cel mare 
al neamurilor, clipa; colonisăril. 

Cine a colonisat-o ? - Cine o; “poate - colonisa : Ed 

ara” vecină. Pe cel mai mare hotar, pe lingă, 

9
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„câre cel de spre Bulgari, linia Mangalia-Ostrot. 
e o nimica. toată, ţara vecină 6ra însă Țara-Ro- 
mănească. Şi tocma! atunci se săvirşia întrinsa 
un mare proces de prefacere economică și so- 
ciălă, care trebuia să aducă o neapărată mișcare 
de pribegie în massă a omului sărac. , ă 

Veacuri întregi ţeranul nostru trăise fără ban. 
Ogorul, turma-I. dădeau hrana şi îmbrăcămintea. 
Femeia, stăpină, regină în margenile gospodăriei 
sale, purta toate -rosturile. De-odată a venit_birul 
împărătesc, către Turci, tot mal des, tot mai 
mare. El se plătia numai în banL. Dornil av cau. 
însă bani doar de la vămi, din mîna negustori- 
lor străini. cerură deci ţeranulul bogat în 
pămînt şi în turme -bani, de cari acesta era 
lipsit. Boierul,. vecinul lul, făcăa negot de vite în 
străinătate şi avea în scrinuri şi lăzi pungi pline. 
EI împrumută, împlini, „cumpărâ-, „pe preţuri de 

- nimic, brazda. : 
Dar îI trebuia şi omul de: muncă. În cumpără 
si pe dinsul, dacă nu pe femeia lui, rămasă to- 
„tuşi liberă. Un mare Domn cuceritor, ca Mihai 
Viteazul, ascultînd şi de îndemnul lingurilor din 
Ardeal, opri rătăcirea țeranului, ca: măsură. de 
„rînduială“. Omul de la tară era acum „Şerb, „ru- 
mîn“; aproape iobag. 

EI nu vru să primească această stare înjosită, 
„. Mal bine trecu hotarul, în ţara Turcului, unde 
„nu era, robie. Astfel veniră aici, sute, mil de fa-
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milil de oameni liberi, mîndri, războinici—nu de 
slugi pentru moşieri! bulgari, ca veteranii de -- 
azi, monument omenesc viu” de -înjosire: naţio- 

_nală pe lingă zădarnicul monument de bronz, de 
marmură al dorobanţului tînăr, care nui e decît 
acelaşi veteran în ceasul luptel şi al biruinței. 
Cu viaţa mîndră a oamenilor acestora—atit de 
dirji, încît e! țineau piept Domnilor noştri cînd 
treceau Dunărea; pentru că aceștia veniaii din 

„țara robiei omenești;—aducînd cu el elementele 
unei adevărate și armonioase culturi rurale, am 
colonisat noi astfel, încă de pe la 1600, Dobro- 
gea pustie, în toată laturea de către noi, cea: 

„anal frumoasă şi roditoare. i 

Poste un veac era plină de: biserici. Cercetaţi 
„pe cele. mal vechi dintre: ele, ori cărţile care vin 
de la insele în clădirile mal nouă de "astăză 
Veţi găsi cartea bulgărească de pe la-1860, cartea 
Tasească de la 18%0; încolo numai. cartea TO- 
mănească, purtînd pe ea'în graii romănesc în- 
“semnarea vechilor preoți şi. dascăli, vechilor cti- 
tori țerani din neamul nostru. Astfel, după o co- 
lonisare aducem o cultură, în singura formă cu - 
putință atunci, cea religioasă.. 

. Încă - nu de mult prisosul vietii romăneşti în 
Ardeal mînă pe păstorii mocani pe plaiurile mun- 
tene, pe şesuri, pe margenea „dunăreană, pănă
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și mai departe chiar, pe stepă, pănă la : depăr- 
„tatul munte caucasian, al: „Capcasului“, de care . . 

pomenesc amintirile lor. După ce ati iernat aici. 

mulți ani cu turmele, Mocanil sat prefăcut în 

plugari.. Generaţia următoare a dat negustori 

buni, isteți și economi. Astfel a doua oară co- 
lonisain Dobrogea, Turcului, şi anume, nu cu pri- 

begi rătăcitori. şi săraci, ci cu cele ma! bune şi 
mal mîndre eleinente ţerăneşti. - 

„Atunci, numal atunci au -venit Bulgarii în Do- 
brogea-de-sus. 'Turcii aduseseră încă de pe la. 

1600 aşezarea Tatarilor în Basarabia-de-jos, pentru 
a fi la îndămină oricînd împotriva l)omnilor: 

noştri. Războaiele rusești goniră din Bugeac în-: 

napol în -Crimta, pe Nogal. Cind, la 1818, Ruşii 

ajunseră stăpini pe acele locuri, el afară pus- 

tictate. Pentru-a-I- da viaţă, aduseră ce găsiră, 
ce putură, ispiti: Nemţă, Lipoveni, Ruşi de cel- 

lalti, Bulgari, Romîni, din părţile basarabene mai. 

de sus. Deocamdată toţi aveai mari privilegii, 

între care şi scutirea de oaste. Cind aceasta, în- 
cetă și se făcu recrutarea cea d'intăii,. fugiră 

toate aceste, neamuri - aici, la Turc.: De atunci, 

de prin.1810, datează baştina, autohtonia Bul- 
garilor aici. Mai are treizeci de ani pănă să îm- - 

y -
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plinească ve eacul, şi aceasta față de no), un neam 
a cărui legătură: cu pămîntul acesta nu Sa des-. - 
făcut nicrodată şi care face să nu putem îi zu- 

grumaţi gecît ca vechiul Anteă, smulgindu-ne 
de la dînsul, răpindu-ni puterea pe care ni-o tri- 

mete necontenit această țărână, mama noastră! 

A venit războiul de la 1877-8.. Uni ati fost, 
miluiți cu pămînturi de către Europa, ca Grecii 

cu Tesalia. Nol nu sîntem pomanagil. Plătim şi 

locurile asupra cărora avem cele mai vechi! şi 
mal 'sfinte drepturi. Le plătim bine, scump. Do- 

brogea. am plătit-o astfel ca: nobil sînge şi am 

plătit-o cu o dureroasă jertfă. Rușil ni-aii luat 
Basarabia-de-jos. Cine vrea să ni facă proces, nu 

ni 'arăte pumnul aici, ci meargă să îngenunche 

la, „traţii* din Petersburg. EI ai făcut comedia! 

Dar în zădar sar plinge. Stăpînind cu atitea 

“drepturi Dobrogea, no avem nevoie de dinsa 

“neapărat. Aceasta o vreaii, nu: strămoşii, ci 0 
putere mai mare decit a lor, puterea sfintă a 

“ul Dumnezeii, care a făcut aceste locuri cum 
„ sint. Nu putem trăi, nu putem răsulla liber, nu 
putem ajunge în legături: cu lumea largă fără 
Mare. Fram o, putere cînd o aveam, cînd lun- 

„trașii noştri. tăiau apele ei sărate, purtînd la 
cîrmă steagul “Moldovel. Abia am mal fost ceva 
după ce am pierdut-o. Astăzi o luăm pentru că - 

„ni trebuie: ţerii de azi, neamului întreg în ox- 
pansiune spre viitor. ME i 

2
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lată co represintăm în Dobrogea. Iată ce drep- 

turi avem aici. Din.. ele trebuie să pornească o 

cliemare, o datorie. Nu vi le spun :' căutaţi-le în 
conştiinţa şi inima “d- voastră. 

„Neamul Românesc“ n-rele 8-9 din anuar 19102



“În Macedonia...“ 

intrun „frumos articol «publicat de „Rominul 

“de la Pind“, d. T. L. Duma ne chiamă în Mace- 

donia pentru « side ce este,pentru a ne încre-" 

dința că, munca în acele părți n'ar fi zădarnică, 

nici banii nu sar: risipi: cheltuindu-se pentru 
păstrarea conştiinţei romăneșşti la fraţii noștri: 
din văile Pindului, că, în sfirşit, Rominii nau 
primit numai, ci ai şi dat, că alipirea lor la. 

marea. politică românească i-a costat scump. 
Are dreptate scriitorul macedonean. Mult s'a, 

„pierdut pentru: un ideal care e al lor ca şi al 

nostru. Case în flacără, turme ucise, vieţi stinse, 

un negot; înfloritor strămutat la noi, fără să se: 

simtă aici şi: simțindu-se straşnic acolo. 

Cine trezeşte o chestie, cine crează o stare de 

“conștiință, cine face să strălucească un ideal şi-l 

cîştigă închinători, acela trebuie să aibă puterea 
de a-şi îndeplini toată datoria. Nu numai cu ba-
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nul, dacă-l are; nu numal cu munca pe care-o - 

“poate cheltui, “dar şi cu cercetarea de aproape, 
-zi-cu zi, a împrejurărilor ce ati pornit de la ideia 

si de la propaganda dul. 

În Macedonia, n'am făcut aceasta. Am lucrat 
- ca -Qrbil, fără să apipăim măcar cu prudenţă pe 

întunerec. Şi: resultatul ni se spune acum, deslu- 
şit: paguba . noastră de bani, paguba lor de în- 

Horire, de viață fericită. “ 

Acum “Turcia! e libră. Cu mînă .de fior se ze- 
primă banditismul. Să. mergem acolo, pentru a 
vedea cu ocliil noştri. „Liga“ ar „putea „Organisu o 

_ excursie de „Paşti. Istoric.al Imperiului otoman, 
aș conduce-o cu oaretare „competenţă. Fraţii Ă 
noştri să ni pregătească excursia prin informații 

precise, un itinerarii „practic Și întovărăşire în. 
Î 

călătorie. N a 

„Neamul lhomănesc“ din 25 lanuar 1010.



Cei doi Tari. 
  

Pe cînd Țarul erdinand visitează pe Ţarul, 
ceva mal mare, de la Petersburg, de şi nu pri- 

mește, cum se zicea, de !a dinsul, corăbii de-a 

gata, împotriva noastră,—la graniţa turco- bulgară 
"se daii lupte în toată forma. | ” 

Atît sînt de încurcate, atît de iute se schimbă 
împrejurările acestea din Balcani, prin neconte- 
nitele intrigi în care acești vecini ai noștri sînt 

atit de meşteri, încît totul a ajuns fără haz: re- 
„voluţii, detronări, contra-revoluţii, ameninţări de 
războiu, conflicte de graniţă, împăcăn solemne 
și tot felul de: visite reciproce. o 

O mare ambiţie depărtată, a Rusiei, o intrigă 
permanentă, a Austriei, şi riv alităţi nepotolite, 
pentru Macedonia;pentru Adrianopol, pentru Creta, 
țin această lume întro veșnică mișcare, ame- 
ninţătoare pentru oricine-l stă în preajmă. 

Noi am fi putut pe vremuri să dregem ceva
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din această stricăciune. A fost un timp cînd Du- 

team ciştiga un mare 10], economic, cultural, s0- . 

cial, un. mare prestigiu şi o mare înriurire peste 

Dunăre. Am pierdut momentul. “AZĂ, dincolo de 

Dunăre —, s'o ştim bine! — nu însemnăm nimic, 
“dar absolut nimic. Nimeni nu ne - întreabă pe 

noi, nimeni nu se teme de nol. - 

Dar, cînd toţi ăştia fierb de setea: sîngelul şi 

a prăzii, nu ni e îngăduit a face pe pașşnicul 

plugar care lucrează fără străji. Ci. să fim ca 
acel “fermieri albi al lar-Westului american, a 

căror muncă începe numai după ce toate .condi- “ 

tiile de siguranță sint îndeplinite. 

„Neamul Romăneze*“ din 52 Februar 1910.



Visita, ofiţerilor romîni în Rusia... 
  

Pe -cind Regele Carol: trimetea o cunună pen-. | 
tru monumentul din Sofia al „Ţarului Liberator“, 
— pentru Bulgari, și al Țarului aliat pentru noi, 
înnainte de a fi Țarul crud şi lacom al celei de-a 

„doua. răpiri a Basarabiei —,.un grup de ofițeri 
al noştri, tineri şi mal ales bătrână, porniari spre 
granita, oricum .de sigur prea mult și prea ho- 
tăritor închisă, a Rusiel. 

În. zilele cînd ne cutremurăm cu toţii de veş- 
iile rele ale infrîngerilor suferite, în alegeri, de 
frații noştri din Ungaria, de pe urma ticăloaselor 

__abusuri ale oficialității maghiare, neapărat. că, 
„drumul la Petersbtirg e mal firesc pentru noi 
decit drumul la Viena,. care trece, cum se ştie, 
prin Pesta. Cu sau fară intentie, visita ofiterilor 
romini în husia apare astfel ca o” demonstraţie, 
venită la vremea, el şi salutată simpatic: de toti. 

Nol. nu ni putem uita, ce e dreptul, pierderile
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şi nu ni putem înnăbuşi durerea pe care.0 sim- 
tim pentru ele. Dar vecinul cellalt a fost ovare 
mai puţin răpareţ față de îngustul nostru pă- 
mînt: Ie Ruși ne leagă măcar ceasul unel ca-: 
maraderii de arme victorioase. . 

Această camaraderie sîntem datori a ni-o aminti 
şi a li-o aminti. E dreptul nostru față de dinșii, 
pe. care l-am cîștigat prea scump că, să-l putem 
părăsi vre-odată. Şi, astfel, bine s'a făcut cînă.. 
sa trimes înnaintea lui Nicolae al. II-lea bătrânul 

ofiţer de marină față de care, unul din îndrăz- 

neţii Diruintelor din 1877, era de reparat o „ui- 
tare“ a lui Alexandru al Il-lea. 

Cercurile oficiale rusești vor fi putut să vadă 
că lomănia: are o armată numeroasă și bine ox- 
ganisată, în fruntea căreia stau ofiţeri culți, demni, 

crescuţi în tradiţiile victoriei, şi vor fi ştiut, cro- 
dem, a trage" încheierile. cuvenite. Ile nu pot fi - 

„în paguba noastră. 

„Neamul homănesc” din l-iă Iunie 1910.



Iar conflictul cu Grecia. 
— Ce ns doare — 
  

“ Să fim răbdători! Conilictul cu Grecia se va 

isprăvi cindva. Or azi, or miîni,.— de ce ne-am 

grăbi + O nație tare cși o nație care nu se pri- 

peşte. Şi noi sîntem o nație tare. 

„De sigur că nimănui nu i-a trecut prin minte 

să caute cu orice pret a umili pe Greci. 'Trufia 

“nu întră în firea, noastră, Să, căpătărn satisfacţii 

strălucite pe. urma, stăruinților diplomaţiei Italiei, 

care confundă însă pe eroii lui Ilomer cu mem- 

bril Lige! Militare din Atena regelui Gheorghe, 

aceasta nu e cea dintăii dorință a hominilor. 

Dar, în urma unul întreg şir de greşel,,am 

ajuns la volnicia din Pireti. Nimic n'a fost uitat 

din! ce 'sîntem datori a, respecta: nici steagul 

ţeri, nici prestigiul dinastier. Nam văzut vre-un 

semn de căință care să ne poată îmbuna. Și atunci 

am cerut satisfactie, tot aşa, de solemni cum. 

>
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începe și se mîntuie astfel 1. 
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ştim a fi în toate ocasiile mari. Am- pus termin, 
am redactat decretul de represalii şi în această 
-atitudine războinică ' am adormit, rămîind ca Ita- 
lia, Rusia să ni facă vînt cu evantaliul celei maj 
perfecte ştiinţi. diplomatice. i 

Minia noastră trece iute. Mar că am uitat 'de 
amănuntele jignitoare. ale actului de piraterie de 

_dăunăzi. Ceia ce ne doare este însă alteev a, 

Ne doare că am somat şi nu ni sa. răspuns - 
prin satisfacţie, că am pus termine şi Sau călcat, 
„că am amenințat cu măsuri de represalii şi nam 
îndrăznit a le pune în aplicare. Ne doare această 
politică ţigano-levantină a umțlăturilor măreţe, 
care se: mîntuie cu schounături la ușa, celor mai 
mark decit noi. - 

Şi să nu proteste conservatorii împotriva el! 
Aducă-și aminte de conflictul cu Bulgaria după 
omorul lui Mihăileanu. Ce mal răţoieli boiereşti 
şi atunci! lar la urmă sa, văzut că. toate le 
avem, numai ban! şi oaste nu. RE 
Dar opinia publică, ca, are dreptul să proteste. 

împotriva politicei externe a vechilor partido care 

„Neamul Romănese“ din 29 Iunie 1910. 

  

"1 Foaia eru în maşină, cînd altu. că saă făcut, ieri, 
scuse la Pirei. Nu era prea de vreme. Aşteptăm şi restul, 

. . 
- ” . - ” 1.



__ Visita, studenţilor turci. 

Un număr de -studenți ture! — credem : un 
_ mare: număr — vine să ne vadă, adecă nu numai 

pe studenții. romîni, şi mai ales pe cel d6.va- 

canță, cu președinții lor, ci, prin studenţi, această - 
tară, acest neam. "Duminecă ei vor fi în Bucu- 

ești și, în lipsa d-lul rector, şi neexistînă niclun 

pro- z6otor,î în sfîrşit în lipsa autorităților univer- 

sitare, îl vor primi cine se va întâmpla și cum 

se va întîmpla. 

Nol nu vedem decit cel mult pănă, la Dunăre : 

mai departe știe doar fiece băiețaş ferchezuit-de 
- pe Calea Victoriei că e barbarie: bulgărească, 

„turcească, etc. Barbarii văd mai bine decit noi; 
“văd mal bine situația lor şi interesele lor. Şi 

iată dar că studenții din Constantinopol trec | 
Dunărea,—pe care de atitea or! strămoşii lor ati - 

_trecut-o ca duşmani,—în calitate de adevărată şi 

-călduroşi prieteni al unul popor care nu li poate 

face "decit bine în desv oltarea sa.



„, - 
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„Ca unul care de mulți-anl mă ocup cu Istoria. 
Statului Osmanilor şi care lucrez şi acum la în- 
cheiarea unei opere întinse ce-i este consacrată, 

mă: bucur în deosebi de presența la: nol a repre- 

sintanţilor poporului viteaz, loaial şi sisur, care, 

în conștiința de trecutul săi şi de valoarea sa 
actuală, sa ridicat dăunăzi. printro revoluţie, 

abia, stropită cu sînge, la o nouă viaţă modernă, 

“şi salut pe aceşti tineri, cari vin la luptă în cea-- 

sui grele şi vor avea nevoie 'de'toată vrednicia 
lor, de toată puterea.lor de muncă -şi de jertfă, 

pentru-a face din cucerirea de ieri 0 realitate 

întemeiată și trainică. 

Nu ştiti ce: vor învăța, universitari! turci de la 

„nok. Cit îl ai împreună cu dinşii, studenţii noştri 

- ar face bine să-i întrebe, cît ma! mult şi cît mal 

serios. Vor cunoaşte astfel ceia ce nu cunosc încă 

de ajuns: puterea şi frumuseta sufletului tînăr, 

care, desprețuind toate ispitele unul present ti-. 
z 

călos, ştie să se ridice la acea înnălțime de unde 

idealul se vede în față,—pentru a nu fi pierdut 
din ochi nictodată. Înnainte de a deveni com- -. 

„pliciă unei oligarhii putrede, priviți bine pe aceia. 
cari at ştiut să fie, la ceasul cel mare, între: 

regeneratoril poporului lor! 

„Neamul Romăneze din 49 Iulie 1910.



7 

„Congresul aromănesc din Bitolia. 
  în 

În zilele de 10-12 Iulie s'at adunat la Bitolia: 

„represintanții a patruzeci şi trei de comunităţi | 

aromănești, -pe lingă cari saă adaus delegaţii: 

„Societăţii de cultură macedo-romîne“ din Bucu- 
reşti, -al Liceului din localitate, al „Asociaţiei 

corpului didactic şi bisericesc din Turcia“, depu-. 
tatul aromîn Filip Mişea, care vorbia şi în locul 

„senatorului Baţaria, bolnav, apot'un revisor şco- 

lar şi un functionar din „Administraţia, şcolilor“, 
cari €i ştiu ce.rost vor fi avut şi ce rapoarte vor 

„A aşternut Excelenței Sale din Bucureşti. Să: nu 
uităm pe comisarul Guvernului otoman, pe omul 

Tinerilor Turci, Salih-beiu. 

Congresul avea o. întreită calitate. Pe de-o 
parte el se aduna în ziua aniversară a procla- 

-mării Constituţiei otomane, ca să documenteze 
“încă odată “credinta elementului aromănesc față 

de: noul spirit politic al țerii lor. Pe de alta, e 

10
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era în legătură cu chestia, bisericilor, pe care 

- factorii intluenți lă Constantinopol al fraţilor noştri 

au ştiut în sfirşit so resolve, spre turbarea Fa- 

narului, în sensul lor. Si, în sfirșit, adunarea co- 
respundea dorinţei, vechi, de a se da 'vieţii bise-. 

riceşti şi culturale, deci vieţii naţionale a Aro- 
miînilor o formă în legătură, nu. cu intrigile şi 

vicisitudinile din Romănia, ci cu puterile, întere- 
sele şi 'viitorul celor de acolo. 

Din aceste tre! rosturi -se desfăceau tre ten- 
dințe. Beiul ar fi'preferat pe cea d'intăiu, Tinerii 

Turci avind, de fapt, — şi aceasta se, înţelege —, 

pe lingă desarmarea materială, în programul lor" 
şi desarmarea morală, încetul cu încetul, a „na- 

ţionalităților“ de la el, care trebuie să se piardă 

sufletește în conştiinţa otomană unică. 1). Mişea, 

cu tact, aitul fără tact, ai cerut să se ocupe 

Congresul cu chestia bisericească. Iar majoritatea . 

celor adunați, între cari, pe lingă “profesori şi 

clerici, erau destul negustori și meşteri pe cari-l 

şi vedem în fotografia amintitoare, îmbrăcaţi în 

hainele lor modeste, a crezut că acesta e: mMo- 

__mentul cînd se poate da o expresie limpede şi - 

“caracteristică vechii dorinți de autonomie „Cultu- 

-rală a „Macedonenilor. - 

“Astfel s'au făcut declarațiile voite de Guvern, 

declaraţii care nu na costă nimic şi care se pnt 

„aproba şi de la Bucureşti, Otomanul neputind fi 
nictodată, din atitea cause, ce este şi va fi tot-..
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_deauna, Maghiarul. Sa ţinut seamă: de noua des-. 

legare dată în Parlament chestiel- bisericeşti şi 
s'a ales o delegaţie care va merge la Patriarhie, 

ca Î. P. S. S. Vlădica din Sibiiu la Kuen Heder- 
văry. Dar hotărirea cea însemnată e constituirea” 

„Eforiei centrale a: şcolilor şi bisericilor“, cu cel - 

cinci membri aleși pe dol anl,— doi dascăli, do! 
oameni din popor, un preot —, Cu membrii săi 
adauși, cari o vor preface în „Consiliu general 

al comunităţilor“, îndatorit a se întruni odată 

pe an, cu „însărcinaţi pentru suprașegherea șco-" 

ilor“, cu „Cercuri culturale“ şi „Consilii regio- 

nale“ alese de dinsele. Protopopul 'Peodor Con- 

stantin, cunoscutul erudit Pericle Papahagi, dd. 

Bendu, care a vorbit foarte bine şi popular la 

Congres, C. Narte şi G. Zuga formează Eforia. 

-Basele sînt bune. Aparatul administrativ pare 

„practic. Viitorul acţiunii începute atirnă însă de 

la o muncă îndărătnică. Numai ea va putea in- 

teresa la mişcarea 'naţională elementele pierdute 

"si cele amorţite. Lrăm celor..cinci efori să gă- 

sească timpul şi rîvna ce trebuie pentru această 

„operă, pe atit.de grea, pe. cît ar fi de folositoare 

în urmările el. 

„Neamul Romănesc“ din 26 Iulie 1910. 

 



Politica „Tinerilor Turci“. 
7   

Marea experiență politică osmană urmează. Un 
“ziar d la noi, 'ce-I dreptul, cîntase veşnica po-.: 
menire noulul regim pentru cine ştie ce răscoală, 
de trupe menite a: face rînduială în Hauran. Se 

„pare că na fost nimic „sau numal prea puţin 
lucru. Un complot al politicianilor de Palat, scoși 
din rosturile lor, a fost zădărnicit. Guvernul Ti- 
„merilor Turci, după oarecare nesiguranțe, desem- 
-nează liniile de căpetenie ale acţiunii sale. | 

Pe de o parte; Împărăţia, în forme constituțio- 
nale şi cu oricită libertate cînd va veni timpul, 
trebuie să se păstreze osmană, să tie nai osmană 
decit oricind. Albanesii să nu mal scrie cu litere 

” latine, ci cu alfabetul arab, chiar dacă ar ieși de 
aici o răscoală, care va fi domolită cu orice preţ. 
Arominil să învețe turcește, Bulgarii să-şi pără- 
sească visurile iredentiste. Greci! să se ducă în 
Flada, lor. Un spirit osman, ajutat pe cit se poate
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de limba, turcească, a Statului, să stăpînească 

totul. | . . 

În al doilea rînd, să fie liniște, rînduială în 
tot cuprinsul hotarelor aceștei monarhii înnoite. 

Albanesii, oricare li-ar fi fost meritele faţă de 

“Turci, vor fi jertfiți dacă se vor mişca: Măcelu- 

rile. de creştini vor fi privite ea adevărate crime 

şi.pedepsite cu cea din urmă asprime. Trupe _ 
vor merge să arăte fanaticilor, prin împuşcături 

şi spînzurări, că anarhia nu se mul poate în- 
dreptăţi prin niciun „entuziasm“ religios. . 

“ “În această operă. Tinerii 'Lurci nu ne vor area 

ca duşmani, ci, din potrivă, îl vom urmări -cu 

toată simpatia cuvenită unor patrioţi cutezători, 
cari vrea să-şi scape ţara de peire. Arominil 

noştri să înveţe turcește și să-și zică Osmani: 

vor rămînea destul de Romîni ca să putem păstra, . 

față de dinşii ca şi “față de interesele Statului * 
„nostru, -un anume rol în Balcani. FI iese din cercul 

drepturilor istorice şi al posibilităților geografice 

de expansiune ale Romăniel. i | 

Această simpatie. Tinerii Turci o cunose şi 
caută să o întărească printro prietenie cinstită 

care nu ne poate lășa reci. Cînd cutare demnitar 

mare Otoman a “ieşit înnaintea învăţătorilor ro- 

mini la Constantinopol,  îngrijindu-se ca sabia, 

spre cinstea oaspeţilor, să-l fie la coapsă, cînd d! 
a vorbiţ de vechile noastre lupte, dar şi de pre-
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“tuirea pe care un neam o dădea celuilalt în toate 
clipele de încercare vitează, ceva a răspuns în 

inimile noastre acestor semne de respect pentru 
nația romănească. Dacă studenţii otomani, cari. 
tot zăbovesc, ar îi. ştiut să se anunţe celor cari 

"aud, n'ar fi uitat felul iubitor cu care ar fi fost 
primită. - 

Aceste rînduri nu vor fi cetite la Constanti- 
nopol, unde cred că nimeni nu-și bate capul că. 
„după Hammer și Zinkeisen, un Romiîn scrie într'o 
limbă de răspîndire universală, cu nepărtenire, 
istoria lor. Dacă am putea fi auziţi, am îndrăzni 
însă a da două, sfaturi, care sînt ale unul istoric ” 
şi ale unul prieten al 'Turcilor. _ 

Unul e să nu desprețuiască tradiţia. E un ele- 
ment de viaţă care nu se înlătură fără primejdie 
și pagubă. În ca sînt elemente bune, cărora li se 
datoresc zilele mari din trecutul osman. „Iluriet“, | 
Libertatea, cu cele două surori ale acestei per- 
soane europene, e adesea numai o firmă: tra- 
diția e mai mult decît coaja, bună de aruncat, . 
a unul miez care a hrănit alte vremuri. E un 
produs istoric al rasel, şi în această calitate tre- 

-buie păstrat. - | 
Altul e să nu se creadă în internaţionali: noului . 

"regim, tot așa, de falsi ca și al regimului vechii. 
Despartă-se de Greci, cari visează căderea ireme- 
diabilă a Turcimii, dar înlăture cu despreţ, acea
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„pleavă de Jidovi cari maimuţăresc totdeauna li-. 
vertatea politică pentru a răpi națiilor libertatea, 

economică şi culturală, de la care atirnă totul. 

Cu aceste două condiţii numal, se va putea 
face lucru trainic,—la Constantinopol ca și aiurea. 

. „Neamul Romănezc* din A August 1910.



Marele-Vizir la Sinaia. 
. 

  

De mai multe luni de zile IHachi-Paşa conduce 

Împărăţia turcească înnoită. Om cult, profesor de 

drept, el a mai fost ininistru şi a ocupat citva 

timp postul de ministru turcese în Roma, ale 
căril simpatii grecești sînt cunoscute. le: cînd a 

luat conducerea Guvernului, rolul săi personal 

nu se simte, acţiunea sa. proprie.nu iese la iveală, 

dar e netăgăduit că Turcia a ştiut să iasă bine 

dintro mulțime de greutăţi, ma! ales diplomatice, 
în care acest diplomat cu experienţă și price-. 

“pere își va îi avut rolul. _ 
- Hachi-Pașa merge în Apus pentru căutarea 

sănătățil—ceia ce arată că la Stambul e pers- 

pectivă de bună pate. În cale visitează Suverani 
"şi miniştri, după obiceiul şefulut de Uuvern în 
vilegiatură. Era de aşteptat, date fiind şi exce- 
lentele noastre legături cu Imperiul otoman, ca 
o astfel de visită să se facă şi la Sinaia,—şi ea. 
s'a, făcut. |
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Va fi reușit Marele-Vizir să trezească în cercu- 

„zile noastre oficiale acel interes pentru noua Turcie 

care poate fi roditor în bune urmări, mai ales. 

pentru 'no1? Am dori-o. Cind un popor are:inte- 
vese care se potrivesc pe deplin cu ale noastre, 

cînd, el, care ne-a stăpinit cîndva, se apropie de . 
no cu cea mai adevărată iubire, cînd salută în 
noi, cu entusiasm, fiil ma! mari al Libertăţii şi 

Civilisaţiel, păstrarea ciocoismulul. nostru diplo- 

matic, — ignorant, ncinteligent şi trîndav, ar fi 

- mai mult decit'o mare greșală : €l ar fi o -ade- 

vărată crimă! 

. „Xeamul bhomânez sc” din 3 Aust 1910.



"Primirea Oaspeţilor Turci. 
  

. Ospitalitatea. oficială romînă e alcătuită din 
bunătate, discreție şi bun gust. 

La, primirea Turcilor aceasta, sa dovedit cu , 
prisos. 

D. rector al Universităţii lipsia. Pe profesori 
d-sa nu i-a înştiințat. Na dat nicio delegaţie ni- 
mănui. D. Bianu, Turc foarte vechiu, n'avea nicio 
chemare de a primi pe niște Turci juni şi cari 
ştii franţuzeşte. Studenții de vacantă n'aveaii 
ideie de datoria lor. şi n'ati. ştiut nici cum să 
ospăteze pe musafirii lor. Ati mers umili î în coada, 
oficialilor, arătind că, nu sînt de stofa celor cari, 
biruitoră peste oficialitatea, lor, veniaă să găsească 

„1ă noi libertate și demnitate, iar nu servilism şi: 
linguşire. 

Guvernul de azi a trimes pe un 'secretar-ge- 
neral şi citiva prea cunoscuţi inspectori, plus Po 
liția, pe care Junii Turc o iubesc ca: holera. D.
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Haret sa lăsat invitat la masa. dată de... minis- 

trul "Lurciei compatrioților săi şi a tratat gra- 
- matica francesă ca Sfintele canoane. . 

Guvernul de mîni, d. Disescu, şi-a ris de Bi- 
zanţul creştin, a arătat că de Turci ne leagă... 

credinta întrun singur Dumnezeu și a făgăduit - 
că nu va mai fi bucluc (propriul d-sale cuvint) 
între noi şi Otomani. Apol a întins spre săru- 

tare (0 spune un ziar) augusta sa mînă, 
- Primăria a combătut. limba, francesă, vorbind 

Turcilor în limba lut Mihail Viteazul. Conştiintă 

"națională, d-lor! Oaspeți! au mincat unde ati 
putut.: - . 

Compania Lirică a luat plată mal mare , de la. 
visitatorii noștri, birjarii ar fi cerut dublul tari- 

fului, restauratorii -vor fi făcut socoteala greşită. 
Mai lipseşte deraiarea Căilor Ferate Romine, 

Francesii an avut-o. Ă 

 „Bocluc*“ a zis d. Disescu Turcilor Îa primire; 

la plecare, Turcii vor zice de sigur: Aferim!. 

Şi. cărdăşia va fi fost pecetluită... 

„Neamul Românesc“ din 13 August 1910. 
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În Muntenegru. 
  

La Curtea simplă a bătrinului Cneaz Nichita, 
"în Cetinie, din fundul -goilor “Munţi Negri, e de 
“un timp bucurie. O aniversară mult serhătorită, 
nu fără planuri politice, între care ar fi și acela 

“al creătii celul de-al doilea Regat sirb, care, mal . 
mic, decît cellalt, are o situaţie tare, un caracter 
militar, o disciplină naţională, o credință în vi- 

„- tor, care lipsese celuilalt. Un Stat de eroi supt 
un stăpinitor care îmbracă în veşmîntul poesiei” 
vechi visuri slave ce ar. putea ajunge cîndva şi 
un adevăr. | IN 

" "Ţarul Bulgariei. sa grăbit, înnaintea regalului 
socru italian al lul Nichita Liu, să fie însuși de! 
față în aceste zile: mari ale Muntenegrului. În: 
același timp, arina sa mergea la Sinaiă să dea 
acele dovezi de prigtenie care, după o boală 
grea ca a Reginei Elisabeta, sînt deosebit de 
bine primite. Ieri Sirbir de la Belgrad erai frații
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cei mal iubiţi. Şi discursul de la Cetinie al lui 
Ferdinand de Coburg nu e din acelea pe care 
orice Suveran vrea, şi poate să le rostească. Plin 
-de căldură şi de simț politic, el va fi lăsat o 

impresie adincă. ! 

A călători; a, vorbi, a se mişca şi a mișca pe 
"alti!, a iubi pentru a fi iubit sînt calităţi indis- 

pensabile azi pentru un suveran. lar a înfățișa 
pe deplin un popor, 'cum o face de atita timp 

Nichita al Muntenegrului, e a face dintro țară - 

mică un factor puternic. 
Învăţăminte pe care le culegem., 

„Neamul Romănesc“ diu 17 August 1910. 

N



. încheie un Guvern: cuminte atunci cînd e dator. 

“ Convenţie cu Turcia? 

„Dădu Dumnezei și am'ajuns şi nol. interesanţi. 
Presa francesă, care a uitat de mulţ micul regat dunărean — din dreapta ori din stinga Dunării, dacă nu către Bucara Bucureştilor chiar—, unde 
un popor latin, „ţeranul de la Dunăre“, desco- 
perit de: la Fontaine, vorbește. limba nemurito- 
Tului fabulist, de și un rege german „germani- - 
sează“ Romănia, — şi-a, adus aminte că trăim, că 
avem 0 armată şi-o politică. Bulgarii ni mai 
prezic odată sfirșitul, supt cizma fratelul. cazac, 
ridicată de veacuri asupra noastră. Turci! ni zîm-: 
besc - dulce. - Iar organele Tripler-Alianțe, cloşca 

“noastră, pui veşnic golaşi ar -Europel, zimbesc de mulțămire” tă au cîștigat. poate și pe “Turci. 
prin Romănia, cîrligul germano-austriac de care _?. Sar prinde această greutate de adaus. lar ofi- 
cialitatea noastră stă nepătrunsă ca un sfinx de 

„dimensiunile d-lui ministru “de Externe. 
Convenţie e una, alianţă e alta. Convenţia o
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so încheie pentru a nu pierde -un mare prilej 

de întărire şi asigurare: dar nu faci convenţie- 

ca 's'o ştie, ci ca s'6 simtă dușmanii! La noi sar 
fi făcut altfel, dar se știe că Statul romîn na” 

_ avut niciodată Guvern. 
Mianța, deplină, intimă, permanentă, cu Turcil, 

cu el ce nație, e însă cea dintăiii datorie pe 
care o avem în politica externă. kA au vechiul 
„lor drepi politic, no vechiul nostru drept cul- 

tural. kI lucrează la o Turcie.nouă, noi trebuie - 

să lucrăm la noua Romănie. ki nu umblă după 

avutul nimănui, ci apără avutul lor ameninţat. 

Acelaşi! e casul nostri. Cu -cît Turcil vor fi mat 
putin liberali” şi mai naționaliști, cu atit ne vor. 
căuta mai mult, şi noi îl vom căuta cu atît mal 

mult, cu cât grija neamului va birui grija. parti- 

- delor. 

Decît convenţie fară alianţă adevărată, prefer 

răm “alianţa cea adevărată, fără niclun fel de 
convenţie. Oricum, faţă de cer ce se supără fiindcă 
„zburdăciunea și lăcomia lor ne silesc la apărare, .. 

cînd am fost totdeauna gata —, şi nu de frica 

celei dintăiu armate din lume“, descoperite în. 

Balcani de „Vecerna, Poşta“—, a trăi în bună 

pace cu foşti! noștri pupill culturali, avem de 

susținut, întregimea acestui drept al nostru. În: - 
"toate privinţele, vrem să trăim? 

"nNeanuul Romănese“ din 14 Septemhre 180,



Un congres fără urmări. 
  

Aromînil au ţinut un "congres de organisare. 

Tocmai tărziii nu era. Îl aşteaptă de vre-o cinci 

“zeci de anl naţia asta de aici, din birul. căreia, 
"domnit, miniştri trimet subvenţii, până la un mi-- 

lion, fraţilor de peste Munăre. | 

- Am vorbit de acel congres. Au fost discursuri 

frumoase, în - care sati exprimat idel cuminţi. 

Hotăririle luate eraii vrednice de aprobarea tu-- 

„turora. Ea n'a lipsit. Aveam dreptul să credem 

că acest congres e un început şi acele hotăriri 

„naţionale“ un program. - ia 

Or mai departe în Orient totul e numai fa-: 
“tadă ? 

A doua 'zi după congres se ridică împotria, ce-- 
lor ce aă luat parte la; dinsul domnii redactori, 

* anonimi, al „Rominului de la Pind“. Romînul acela. 
“ÎȘI zice numal că-i de la Pind, dar, cind! colo, e 

Chiar de la Bucureşti. Şi nu numai ca tipar si
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ajutoare, dar şi ca apucătun. Sistemul de a. vorbi 
și de a tăcea e ca la noi, în Ierusalimul romănesc 
al fariseilor. 

Între „NU şti, nam.văzut“ şi între „să tră- 

iască ocrotitorii. noştri“ se poartă viața acestei 

for. Ea e aşa de bucureşteană, încît nici n' ajunge, 
mare de ce să ajungă la Pind. Sa 

Deci Pindul bucureştean. zice: ba !, „Aromînul“ 

repetă, : : da ! Dulce armonie, dacă nu harnică: aro- 
„mâiie! Polemica sa deschis. 

Şi chestia iarăşi sa închis. Nicio mişcare nu 

se vede, nicio tovărășie de muncă, niclun:pto- 
„gres de conştiinţă: Cele două foi merg, una de-o 
“parte, alta de alta, nai fericite decît „Lumina“. 
de la Salonic, care să stins, neavînd, după cit 

se pare, feştila budgetară- de aici. | 
Tar. duşmanii Arominilor, : :aceia, ştii ce vor: Şi 
fac tot -ce: “pot. ! 

„Nemunu! Romănesc? din 17 Septembre 1910. 

n



Casul de la Turtucaia. 
  

“Turtucaia (Tutracan, pentru Bulgari) e un tîr- 

gușor romănesc în Bulgaria. Rominilor de acolo - 

li merge bine băneşte, dar trăiesc rău în. ce pri- 

veşte rosturile lor naţionale. Bulgarul izgonitor 

de 'Turci nu poate fi un prea blind găzduitor al! 

celor atitea mil de. frați al noştri cari, risipiţi pe 

malul Dunării, înţeleg, în conștiința superiorității | 

lor de rasă şi civilisație, aceia. ce sînt Şi ai fost 

din neam în neam. 

De foarte mult timp, Romînil. din 'Turtucaia 

aveai biserica şi şcoala lor. Pe cea dintăiu stă- - 

pînii țeril au .bulgarisat-o, fără să fim în starea 

o apăra. Şcoala mergea înnainte. Cel cari o con- 

duceaiă, trebuiaii să fie cu ochi! în patru. Dru- - 

“ mul la Bucureşti: strică în asemenea împrejurări. 
Cel public însă, mai mult. Iar, dacă el se com- 

plică şi cu portrete şi interviewuri în „Universul“, 

o o imprudenţă, aproape vinovată. Deci Bulgari!
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- „ai procedat după firea lor, more tuvanico, ca la 

Anhial— aproape. Scoala n'a fost dărimată, dar, 
supt cuvînt că a scrie numele unul părinte ne- 
ştiutor de carte înseamnă un „fals: în acte pu- 
blice“, o parte din personalul didactic a fost ri- 

dicat noaptea şi dus la temniţă, „—de unde isa 
“dat apol drumul. 

Ce urmează de -aicr? Cred că trebuie să mul- 
țămim Bulgarilor că au dat nota cea adevărată . - 

faţă, de nol. Cel cari-și făceau ilusil după genti- 
lețele familiei regale bulgărești față -de familia. 
noastră regală le pot părăsi. -Nar fi trebuit să 

se încînte niciodată de acest ieften preţ âl con- 

cesiilor politice. Şi, chiar dacă gîndul înnalţilor 
„_xisitatori ar fi fost curat, Hincul bulgăresc are 

alte sentimențe, în de. obşte cunoscute : el in- 
vidiază Romănia din toată puterea invidiel care 

e pentru dînsul o.virtute naţională. Şi acest Hinc, 

intelectual, gazetari, functionărime, oaste, ne 

urăște şi ne pîndește chiar în mijlocul disoursu- 
rilor despre recunoştinţa eternă. - 

Se zice că „studenţil: — unde- -or fi locuind „stu- 

denţii“ aceştia cari apar. şi dispar subit ? — ar 

“plănui 0 „mare“ întrunire de protestare. Aș crede: - -: 

„că ar trebui să le mal lăsărn. Cea mal „mare“. - 
întrunire față de. duşmanii“ națiel: noastre: sînt 

micile întruniri zilnice unde se “munceşte ! 

"Neamul Romănesc“ din 12 Octombre 1910,
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Venizelos. 
  

Un popor întreg. aclămă,. pe noul “ministru 
preşedinte al Greciei sărace și anarhice, Regele-l 
sprijine fățiș, rugindu-l să revie asupra demisiei 

lui; după o îndelungată luptă cu ei. înşi), adver- 

saril s6- învoiesc a-i da o majoritate, de 200 3 îm-" 

potriva a vre-o 50 cari nu vrea să închine stea- 

gul înnaintea, lui. 7 

De sigur fenomene politice cu -totul n66biş- 
nuite oriunde şi chiar acolo, în neobişnuită țară 
a Greciei moderne. 
"Si de und6 vin ele, de unde această - “supunere, 
această abdicare, această entusiastă implorare 
față de un om despre căre acum cîțiva ani nu, 

_ ştia nimeni și care, fără rude, fără prieteni, fără. E 
| partid și clientelă, vine două. zile de drum din! 
Creta revoluţionară” pentru. „care, a, trăit „pănă. 

acum? - ” 
“T'ocinai fiindeă vine: de acălo Do zeci de anl, 

supt un îngădtitor rege constituţional, care se. 
lăsa, amenințat - “şi jitnit î “demnitatea sa per"
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sonală şi în sentimentele sale de părinte, această 
biată ţară a. pretenţioasel „Ilellade“ era, stoarsă 

- şi necinstită de bandele politicianilor nemernici, 
al căror idealism e ambiția personală şi a căror 

operă practică e averea făcută în politică. Nimic 

nu se spune și nu se săvirşeşte în Grecia decit: 
pentru ca X să-se menţie la Guvern, ori pentru 

ca vY (alt ipostas al aceluiaşi tip) să ajungă la 
putere. 

Armata a protestat întăiri În manifestarea eX 
revoluţionară era şi o revoltă nobilă şi un res- 

pectabil ideal. Na îndrăznit însă a fi crudă şi 

na putut să fie înţeleaptă. Puterea lui Zorbas . 
dictatorul i-a scăpat din mînă. | 
"Dar pe alt pămînt .grecesc membri al aceluiași 

neam 'se luptă desperaţi pentru lege şi nație. 
„Acolo se varsă sînge, acolo se fac jertfe de viaţă. 

Şi din -aceasta se ţine idealismul. trecia neliberă 
întreține putină atmosferă curată de-asupra mias- 

melor politicianismului, De acolo s'a coborit Ve- 

nizelos, şi aceasta e puterea lu. | 
Interesanti privelişte pentru. istorie. Şi pentru 

omul politic care vede mai departe: decit trivia- 
lele. lupte de partid ! 1- 

„Neamul Romănesc” din13 Octonmre 1910. 

 



Eforiile macedonene. 
  

În foile macedonene. din Bucureşti, pănă ieri 
dușmane la, cuțite, ca într'o vale de răzbunare 

acolo departe, se publică aceiasi declarație, des- 
tul de energică, puţin neclară, în care se spune 

că greşeli sau făcut de conducătorii de pănă: 

acuma, că ele. trebuie îndreptate, şi anume fără 
zăbavă — credem şi nol !—, acesta fiind un mo- 
ment unic, şi că deci, în locul „baselor“ bucu- 

reştene de partid, de coterie, de cafenea,“să se 

" primească basele pe care nu le-a creat nimeni, 
ci le dă firea lucrurilor :. organisaţie locală, deci 
eforiile. 

Această declaraţie pare. “să tie în legătură cu 

anumite visite ce sau făcut la Bucureşti de per- 

soane care fac politică romănească în Pind, fără. 
să iscălească în vre-un stat de presenţă şi fără 
să aibă astfel în- buzunar un decret de numire 
ca Aromîn. ” 
-De sigur că în minile eforiilor trebuie să, se 

puie grija intereselor aromăneşti. Rămine însă a
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se ști unde sînt, cite sint şi cum sînt? Căcl eforia, 
nu e ca muntele ori ca rîul de-acolo de acasă, 

prin fatalitatea. naturii, ci prin voinţa oamenilor. 
Şi această voință pleacă dintrun sentiment. Şi 
acest sentiment trebuie lămurit şi desvoltat, — 

creat une orl. Şi pentru a-l creia trebuie oameni. 

„Si aceşti oameni trebuie să lucreze solidar, în 
bună înțelegere, pe basa. unui prograrn, şi iată-ne 

la econgresul de care comunicatul primit de amîn- 
două ziarele nu pomenește nimic şi care a fixat 

norme. de luptă şi a deşemnat perşoane care.s'o 

„conducă, — şi unele şi altele necunoscute, se 

pare, autorului acestul manifest. . o 
El are deci nevoie de lămuriri. De la cine 

pleacă şi cu ce se leagă? Aceasta-i va arăta, va- 

loarea. 

„Neamul homănesc” din 17 Octombre 1910.
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“Călători romiîni în Macedonia.. 
  

lixeursia pe care aveam de gînd so conduce 
în părțile „macedonene“ locuite de Romini şi 

care nu sa putut face de frica ce orice om cum 

se cade trebuie so aibă de anu îi privit ca 
amestecat .în neconțenita noastră conspirație îm- 

potriva ordinil publice şi a celei mai elementare 

moralități publice, —sa putut face în alte împre- 
jurări. D. G. Munteanu-Murgoci nu e numai un 

geolog 'de mare merit, dar şi un geograf care a 

văzut totdeauna ce deserie, uri bun organisator 
practic şi un om de o energie: deosebită. Dacă 

se mai adauge că „nu face politică“ şi nare 

dușmani personali în stare, prin numărul şi le- 

găturile lor, să-i zădărnicească toate bunele in- 

tenţii, se întelege succesul d-sale. 

Călătorii, cărora li s'a fixat un foarte bun iti- 

merariă, nu sînt mulți, dar între dînşil se attă 
personalități distinse ale vieții noastre politice: 

-şi culturale. "Între alții, d. dr. Istrati, care, ca. 
fost ministru, dă acestei. excursiuni un caracter
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de oficialitate care impune orlunde și mal. ales 

prin “meleaguri. ca acelea, cu multă primitivitate 
supt anume raporturi, iar prin elocvența sa căl- 
duroasă şi uşoară. de sigur sinceră, ajută de la 

început legăturile cu „Macedonenit“, romîni şi 

străini. - i 
O foaie aromănească da cele dintăit ştiri de- 

"spre mersul excursioniştilor. A fost musică şi | 

discursuri. Fra de aşteptat. Amîndouă trebuie să 
„fi fost de bună calitate, dar mal la urmă, nare-a 
face! Vorba e: să vedem, şi mai cu osebire, să 

fim văzuţi. Cu cît vom fi văzuţi mai mult, în mal. 

multe locuri, la mai multe persoane, cu atita mal 

bine. Cei, cari cetiaii numai în ziare despre Ro- 

mănia. liberă şi bogată, vor vedea homîni cari. 
aduc la ej acea libertate, în mişcări şi cuvinte, 

iar cel, de alt neam, cari ştiau numai de bietul - 
Vlah. din munte, căruia i se pot junghia oile.și 

arde stina, vor trebui să-şi schimbe ideile despre . 

rostul pe lume al acestor Vlahi cu represintanii 

"- de aceia. înnaintea cărora trebuie să se plece ȘI 
cele mai dirze -fesuri locale. e 

- Dorim drumeţilor toată bună înțelegerea şi 

mulțămirea. .Petrecînd, cu oarecare osteneală, 
cîteva, zile plăcute, aduc un servicii, un mare 

servicii naţiel, contribuind să răspîndească acea - 
“cunoştinţă . despre' noi care lipseşte prea mult 

"chiar în cea mal apropiată vecinătate a noastră, 

unde .ne așteaptă de atîta timp mari roluri de 
=
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măult părăsite. Şi credem că această călătorie 
reuşită va îndemna 'şi la altele. Una din ele, fă- 
cută în răgaz, pe mult timp, va trebui 'să aibă 

cu sine înnainte de toate acele puteri. care ar. 
fi în stare să smulgă noi cunoștințe, de tot felul, 
asupra acelor” locuri. 

Căci în Balcani avem şi o misiune ştiinţifică 

de indeplinit, şi nu e prea curînd astăzi să ne - 
aducem aminte de dinsa. 

„Xeamul "Romănesc“ din 15 April 1944.



Moştenitorul turcesc la Sinaia. 
  

" Acela care va fi Sultanul Turciei modernisate, 

” prinţul Iusuf. Izzeddin, în drumul său spre Berlin, 
spre Paris, unde se hotărăsc împrumuturile de 

care în această clipă de crisă are încă atita ne- 
voie Imperiul Otoman, sia oprit, trecînd printr'o - 

tară bucuroasă că-l vede, la Sinaia unde-*i are 

_ xeşedința, de vară regele Carol. - 
În prieteniile dintre naţii hotărăşte totdeauna. 

tradiția, fiindcă ele se razimă pe interese per- 

manente ; răziinîndu-se pe interese une ori du- 

rabile, totdeauna trecătoare, prieteniile dintre 

State sînt hotărite de momentul. desvoltării is- 

torice. Acest moment, pântru noi ca și pentru 

Turci, cere o apropiere cît mai strînsă. 

"Ei se tem de naţionalităţile cu tendinţele se- 
paratiste, Bulgarii în rindul întăi, cu înteţirea, - 
rusească. de - care nici nu mal aii nevoie. Noi 

avem împotriva, noastră. Statele cu tendințe nă- 

vălitoare sau. provocătoare ale aceloraşi naţiuni, 

cu aceiaşi înteţire rusească, pe care o suferim
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şi direct, prin zilnice jigniri. AI noştri din Împă- . 
răţia turcească pot învăța fără primejdie limba 
Statului; el nu sînt meniţi a gravita, în altă. 

parte, căci orice schimbare de stăpînire ar în- 

semna pentru el de zece ori mâi rău decit ce 
este acum. 

Aceste lucruri le ştie toată” lumea 4 şi le înţe- 

lege și cel din urmă particular care a salutat la 
trecerea uniformei aurite, cu caracter străin. a 

„prințului. N | ! 
Cine le înţeleg mal puţin par- a fi acei cari 

tocinat ar trebui, ca oameni de Stat, să- trasă 

conclusiile. Îmi aduc aminte de unul din ei care 
se revoltă Ja ideia unui tratat: de asigurare re- 

ciprocă. Ciudate concepţii despre mijloacele prin 

care poți căpăta ce-ti trebuie * A încheia un act 

- de îndatorire cuprinde de sigur un risc, dar aş 

- vrea să văd naţia care fără a fi riscat foarte 
mult-ar fi cîștigat vre-odată ceta : măcar sigu-. 

ranta între 'cele mal înguste și nedrepte hotare,— 

ceia ce se vede că e: singură noastră dorinţă. 

Aceasta n'ar mal însemna o aventură. Dar ceia . 

ce facem nu e decit laşitatea care a furat veş- 

miîntul de prudenţă în care se ascunde. * 

„Neanul Romănesc“ din 23 Auuust 1911.



Italia în Tripoli. 

“După tulburările de strada “din Franța și din 
Viena, în care cele mai straşnice nevol „ca, şi! 

cele .mal sălbatece porniri ale stratelor populare 

- uitate de „democraţia“ modernă at ieşit la iveală, 
după încă o ret irsare de lavă revoluţionară pe. 

pămîntul vulcanic al Cataloniei, după schimbul 
de fulgere: diplomatice dintre Franţa, şi Germania 

„pentru rămăşițile Marocului decăzut, —talia dă 
lumil- în acest vijelios început de toamnă .0 pri-. a 

velişte de cotropire războinică. Partidele, în afară. . -. 
de socialişti! visători, s'ati înţeles, trupele sai 

„strîns, ofițerii. au fost chemaţi la locurile lor; 
chiar şi zina „mari! fapte“ 'e hotărită. Neîncă- 
pind pe alt punct al. malului nord-african, Italia, se. 

va aşeza la Tripolis și, fără îndoială, va „civilisa, 

“Nu e un gînd nou. "De atitea zeci de ay se. 

pîndia acest term întins, bun de colonisate,. “i 

“niştriă cari, altă dată, at pierdute prilejuri. ca acel! 

de astăzi, au fost aspru | criticat), Guvernanții 

actuali vreau să. lase, amintirea, “unor al „Buni, 
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patrioţi. Tripolitania abia se ţine de Turcia, oa- 

stea ce se află întrînsa e neînsemnată, comuni- 

cațiile cu o Metropolă ce n'are flotă sînt foarte 
"uşoare de întrerupt. Dacă nu vin soldaţii lui 
Victor-kmanuel, vor veni cîndva, din 'Lunis, Sol-. 

daţii .Republicei francese. Deci „ocupaţia“ se im- 

pune, fără glorie, dar cu cîştig. Iar ce zic Ber- 
berii,—parcă este cineva care să se gindească 

la locuitoril acestul pămînt şi la sutletul de om 
“din acel locuitori ? 

Dacă lucrul sar ti petrecut acuma zece ani, 
- toată lumea ar fi găsit că e bine. De atunci însă 

un fapt noi, hotărîtor pentru: orice judecată. s 

ivit în Turcia şi stăpîneşte viaţa ei trează: o 

conștiință osmană.. Şi, în mijlocul celor mal gro- 

zave greutăți, aproape. unice în istoria lumii, 

această conștiință, care-și aduce aminte de o 

imensă glorie şi e hrănită -de dinsa, îşi îngăduie 
a nădăjdui, ea luptă cu încordarea tuturor :pu- 

terilor și la- fiecare înfrîngere, la fiecare pierdere | 

_de provincii, la fiecare insultă, fără să, se plinaă, 
sîngeră. : “ , 

O Împărăţie care se desfuce din încheieturile 
„el ruginite, lăsînd pe fiecare a culege ce-l place, 

trezește numai meditaţiile: istoricului. 

Dar unde trăiește o conştiinţă caro sufere, acolo, 
la fiecare lovitură nedreaptă, trebuie să meargă 

toate simpatiile lumii civilisate. - : 
- „Neamul Romănesc* din 13 Septembre 194,



* 

„- Siluirea unui popor, şi răspunderile. 
  

Şi, va să zică, expediţia se va, face. Actul, ne- . 
cesar, cît voiţi, dar imoral mai presus de orice 
închipuire, mal imoral decît împărțirea . Poloniei 

„fiindcă 'se face „fără: frase“, fără cruțătoarea” 
formă diplomatică prin câre se crede că și cele: 

may grele situații se pot salvă, câle mal cum- 
plite umilinţe înghiţi — se va. îndeplini. Cu sau 

“fără războiu; dînd şi sînge sau primind măcar 

bani — ceia ce ar fi o a doua înjosire -a Turciei 
conştiente, după primirea galbânilor* austriac! 

pentru Bosnia și Herţegovina cu toate mormin- 
tele şi cu toti Musulmanii vil din ele—, , Imperiul 
va pierde: 'ripolitania; 

Tar lumea de azi, așa de respoctuoasă faţă de 

“morala privată, garantată cu amenzi, închisori. 

| “şi execuţii, vă trece înnainte asupra acestei mari 

_ imoralităti internaţionale. Şi abia 'dacă vre-unul - 

“din cel:mal slabi se! va gîndi la grozavul : „azi 
„mie, mîne ție“. “Cellalţă vor socoti, cuminte, că 
fiecare popor își are bucuriile şi durerile, care 
sînt numai ale ha -
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O veche vorbă romănească zice: „cum, îţi ver 

aşterne, aşa vei dormi“: Ea, are nevoie spre a 

fi. dreaptă de o complinire, în sensul formulei 
biblice, arozave: „vor mînca aguridă părinţii şi 

se vor strepezi dinții fiilor“... Aşternutul nu ţi-l 
facă singur, ci-l găsești făcut, şi dorrhi adesea 
după. cum-ţi- l-au tăcut înnaintașii. , 

„Ţerile care din neîngrijire nai luat precau- 
tiunt potrivite pentru a se păstra împotriva vio- 

"lenţei. străinilor, ai rămas şi fără cinste şi fără 

reputatie. și la. bunul plac al altora“, scrie -me= 
lancolic, în urmă .cu vre-un . veac, 'Detogenarul: 

filosof politic .Celebi-Efendi. Şi astăzi mulţi vor. 
fi purtînd la, Bosfor acelaşi gînd în. inintea lor 
tristă... | . 

“Şi eebine să ne. oprim. asupra lut. Tot: patrio- 

__tismul, tot curajul, toată setea de jertiă, toată 
disciplina guropeană, şi tot idealismul modern al 

Tinerilor Turci nu,pot face astăzi nimic, decit 
doar 0 mare și. zădarnică ' demonstrație: sînge-" 

roasă pentru onoarea lor. Cei d innaintea, lor ai. 

lucrat prea, bine şi azi. nimeni. nu mail poate în- 

drepta cu iuţeala cerută de împrejurări. | 

Şi acei vechi, cufundaţi în lenc, .induşmăniţi 
prin setea.de aceleași: plăceri, de. avîntul către 

“aceleaşi locuri, nepăsători .faţă de. incultura Mu- 

sulmanilor, şi de robia creştinilor, „faţă de imo- : 

ralitatea,. generală, şi-or fi .zis în ceasurile lor. 

bune: Ce are a face ? Imperiul, e „mare, Osman-
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lil sint viteji, gloria trecutului e covîrşitoare, şi 

Dumnezeu din car e gata să „ajute... Şi urmașii - 
lor “vor lua alt drum! | 

| Şi azi urmaşii îl zăd, dar nu:l pot! lua. Şi- ŞI 
“blastămă părinţi! din. mormint. 

- Şi această societate romănească: de azi își va 
avea urmăși, cari vor judeca-o'! 

* 

„Neamul Rommănese- “lin 20 Sevtemhre 191£



Cu prilejul războiului i în Mediterana, : 
două politice. 

  

- Cine nu sa crezut dator, în prev ederea— urită . 
de toată -suilarea civilisată -— a unui războit eu- 

“ ropean, mondial, de a-şi arăta ori a-şi schiță cit, 

de slab, ca o amenințare, atitudinea pe care ar . 

f'so aibă la adecă + Bulgarii nu zăbovese nici- 
odată cu astfel de declarații: încredințați că, 
lumea întreagă se uită numai la sprîncenele lor, 

să vadă se încreţesc ori ba, ei au făcut cunoscut . 

„tuturor Statelor şi națiilor de pe.pămînt că nu 

"vor pierde ocasia de a-și înfățișa şi sprijini re- 
vendicaţiile. Din Belgrad răsună același glas ame- 

nințător. în urechea Turcului încleştat cu Italia- 
nul, represintant al celei mai autentice civilisaţii 
creştine și moderne. Şi vor mai rorbi, pe rind, 
şi alţii. 

 Datori eram deci. să vorbim şi noi pe calea 

unei agenţii și a unel gazete oarecare din Austro- 

Ungaria. Am făcut-o, și putem fi liniștiți. Ă 
Comunicatul oticios romin arată că sîntem gata,
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că nu ne-putem desinteresa de schimbările: ce 
sar face în Balcani şi că tom şti să ni apărăm .. 
interesele, ocrotind în deosebl pe frații din Ma- 
cedonia. - a 

Pentru atita lucru nu trebuia s să se ohosească 

un condei diplomatic. Le știm. În ele-e patrio- 
tismul numit -de curind aşa de bine „de chilo- 

„ metri pătrați“. Dacă icaii alţii, de ce să nu luăm 

şi hol? „Cadrilaterul Rusciuc- Sumla-t arna pro- 

_ mis odată, într'o broșurică, de d. “Tache Ionescu, 

orice-o fi alta peste hotarele actuale Și pe Aro- 

mini să nu-l lăsăm : să cerem, neapărat o auto- 

„noinie pentru citeva sute “de mil de. oameni ri- 

sipiți prin atitea Ţinuturi şi din cari mulţi nu 

ştii că, sînt Romini, iar atiția aliil nu vrea să 

ştie. . Se _ 
Şi, în ce priveşte ceasul şi modul intervenirii, 

el ni se va telegrafia de la Berlin ori, dacă e: 

acolo prea mult de lucru. de la Viena.. Să fim 
siguri că nu se va uita. - - 

Nu criticăm această- “politică. 0 critică urmă- 

rile ei şi, mai ales, vor critica-d de acum în. 

nainte şi mal mult. - : - 

Mijeşte abia altă politică. Dacă ea va răsări | 
prea tărzii,.se poate să lumineze numai ruină, 

şi.pustietate. Cu totul deosebită de cea dintai 

„ea socotește” astfel: fiecare Siat are politica sa 
firească. O determină caracterul lut. Dacă Statul 
c un Stat -exclusiv național, în trecut şi present,
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ca al nostru, cl. trebuie să aibă politica naţiez 
„pe care o represintă, oriuude ar ji interesele acestei 
nații. 

„Un -astfel de Stât nu va unnări nimic în afară 

de aceste interese naționale evidente şi uşoare 

de urmărit. Să ni se ofere Balcanii toți, nu-l pu- 

tem primi. Oricit de provocator ar fi Bulgarii în . | 

dușmănia lor, nol nu îi putem răpi nimic: Nu -: 
numai pentru că nu ni „trebuie și pentru că 

furtul ar produce o ură mal dăunătoare decit un ” 

hotar slab în Dobrogea, dar! şi pentru altceva. 
Interesele noastre naționale cer să ni grămădim 

toate silințile noastre aiurea. Deocamdată silinți 

culturale. În viitor Sar vedea ce poate veni de 
la ele. Şi; în sfirşit, nu putem întra'în ceată. 
spărgătorilor cari dati năvală la uşile Turciei; fie. 
şi ca să furăm, nu pe păgubaș, ci pe hoţul cu : 
buzunarul. plin, şi din “alt motiv. Contra reven- 
dicaţiilor naţionale, Romănia, care trăieşte în 
rindul întăiii pentru revendicaţii naţionale, nu 
poate. ridica braţul fără o imoralitate de care 
numaă cel prea puternici, cred — şi cred foarte 

“greşit şi aceia— că se pot lipsi. 
"Şi Aromiînii? Trebuie să înțelegem nOY şi tre- 

buie să înţeleagă ci-un lucru : că se pot. păstra 
prin munca, şi conştiinţa lor mal întăi, iar nu 
prin depărtatul s sprijin, adesea neefectiv, al Ro- 
măniei ori prin milionul pentru dascăl al Minis- 
terului de Externe din Bucureşti. Să nu-i ţinem .



0 
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. în spate, căci avem şi noi un drum grei de făcut: 

să-l lăsăm să umble, să-i învăţăm a-și face dru- 

mul! lar celor ce war. putea resista Ii putem 
deschide întregi Tinutul de aici, care di nevoie 
de inițiativa şi stăruința lor: toată Moldova ocu- 
pată de provisoratul: jidovesc,. 

Oricum, chestia macedoneană nu poate îi bu- | 
sola .politicei pe care o tace Regatul Romăniel.. 

Cinci milioane de homini at nevoie de noi şi 

aiurea. Și er ai dreptul cel dintăiu la banul şi 
la sîngele nostru care nu trebuie risipit îu aven- - 
turi pentru un pămînt transdanubian varecare 

locuit de bulgari sai cine știe ce: oameni do 

altă rasă. 

„Neauuul lomănese” din 23 Septembre 1911.



Poporul italian Și “poltica,. italiană. 

! -— Două lucruri deosebite — 

„Tribuna“ din Arad salută pe Italieni în' clipa. 

_ cînd ei întră în războiul cu Tureil şi li doreşte 
izbîndă. _ 

Frații noştri din. Ingaria an mai mult decit 
noY cultul latinităţii: al origini! latine și al îră- 
tiilor latine. E lucru firesc. Viaţa lor e mal. can- 

"servativă decit a, noastră.şi tradiţiile bătrine ati 

acolo o viaţă înal lungă. . Necotenit atacați câ 
rasă, 6 ati datoria de a. dovedi, ca înnaintaşii 
lor din epoca lui -Petru-AMlaior şi a lul Lreboniu - - 
Laurian, că rasa lor e nobilă mat presus de toate: : 

celelalte. În sfîrşit ei sînt o parte dintr'o nuţie 

__care n'are griji de Stat naţional propriu: ale Un- 
_gariel n'o privesc în rindul întăiii şi ale noastre 
mu le pot purta ei mai ales. - A 

Noi însă, cei de aici, cari nu ducem războiii 
de rasă, sprijinit pe amintiri, cu niclun stăpîn; 
noi, cari, într'o viață mal iute, cu schimbări mai 

brusce, ne-am smuls “cu totul din anume ilusil, 

şi nol cari avem. un Stat cu interese bine defi-
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nite, pe Care cu toții. trebuie să le știm şi săle 

servim, Nol nu putem uni glasul nostiu cu al 

Rominilor de peste Carpati pentru a. striga + cu 

acelaşi avint bucuros: Frica Vitalia ! Ă 

Pe Italieni îl iubim, din toată inima, şi li-am 

spus-o totdeauna. Li-ană spune-o şi în ceasurile 
lor grele, cind alţii—ferească Dumnezeă!-—li-ar 

face lor nedreptatea singeroasă pe care Regatul 
taliei o face astăzi Turcilor.” Cu durere ne gin- 
dim la frumoșii şi isteții flăcă! din neamul- frate 

cari merg gata să moară supt steagul cu crucea, 
“albă a Savoil.. : 

Dar ne oprim aici. Acest război nu „nulță- 

“xneşte conştiinţă noastră morală, ca. orice act | 
Ge silă al celul mal tare. Şi aicl e, cum simte 
fiecare, o brutală, silnicie, o contrafacere şi mai 

ântipatică, fiindcă nare scopul pe care la avut 

aceia, a politicel- „de putere“ a.Germaniei. 
„Dar nu e atita numa!. Romănia are tot înte- 
resul, faţă de vechea dușmănie a Rusiei şi de 
dușmănia nouă a: Bulgariel, fată de jignirile ce-l 

aduce revărsarea şovinismului grec, de o Turcie 
iare. Ar îi primit-o şi pe a lui -Abdul-Hamid, „ti- 

“ranul“, „Sultanul Roşu“. Cu atit mai mult o: 
primeşte pe această Turcie Nouă, care înseamnă 

" “deşteptarea . la patriotism a unor robi de multă. 
- vreme, pe-această nouă forță morală la Bosfor, 
„care de la început pănă astăzi ni-a arătat res- 

pect şi prietenie.: 
, Ă -
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Astfel noi vom trimete, necontenit, cuvinte” de 
îndemn .și de mîngiiere: către acestălalt Stat şi, 
„păstrind “toată -simpatia pentru Italieni ca popor, 

vom condamna din punctul de vedere al: mora- 

lităţii şi vom combate după putință din punctul 
de vedere al intereselor noastre politica de Stat 

a Italiei, cate. numal din dorința de popularitate 
a unui Ciolitti, părechea d-lul Tache Ionescu la 
Roma, şi din megalomania unor politicianI orbi 

ca şi ai noștri-pentru miseria și incultura de-a- 

„casă, pleacă spre aventuri a căror greutate, şi i 

răspundere n "ati socotit-o îndeajuns. _ 

Şi, dacă în decorarea Sultanului de Regele 
Carol, în acest moment, este o intenţie, ca co- 

respunde sentimentului general în Romănia. - 

„Neamul Romănesc“ din 2 21 ș-Septembre 1911. 

- ,



Dreptul Turciei și Italiei în Tripolis. 
— Lămuriri istorice  — 

po 

"Întrun articol care cuprindă * aceleași senti- 
“msnte firești ca şi acel din „Tribuna“, „Rominul: 
„din Arad dă cîteva note istorice din case reiese. 
"ca Turcil la 'Tripolis nu sînt decît cuceritorii, 
exploatatorii de pe urma cărora n'a rămas nicio 
urmă de civilisație.. 
Unele lămuriri mi se par de nevoie- pentru a 
se înţelege mai bine şi aceste lucruri, ceia ce în.. 

„chip firesc va, aduce. Şi . modificarea acestor con- 
clusii. Pa aa 
_Ca şi Egiptul, ca şi Tunis şi” Agerul, “Eripolis o 

a făcut parte din stăpînirile arabe de la Nordul 
- Africel, -fărime răzlețe, eretice. ale Califatalui, 
care înlocuise pretutindenea cealaltă dominație 
universală, a Romei nouă, bizantine. Ca orlunde . 
au pătruns Arabii, poporaţia indigenă i-a primit 
cu bucurie, şi, în cea mal mare parte, a luat Te- 
ligia Islamului Astfel locuitorii din interior, de 
veche rasă,—în care se e contopiseră deosebiți nă-
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vălitori, și Vandalii, lăsînd urmași cu părul blond 

şi ochii albaştri.—Berberii, sai pretiicut în. cre- 

dincioşi ai lui Allah. . 

După inulte schimbări în lumea arabi, dinastia, | 
odată glorioasă, a Hafsizilor, coboritorit lu Hafs, 

„eră. în plină decădere Ja sfirşitul veacului de 
“nijloc. Pe atunci Spania creştină unificată rîvnia 

la moştenirea, Arabilor din basinul Mediteranei şi 

căuta, supt Carol Quintul. care avea şi alte mo- 

tive. pentru anibitia. sa, să anexeze tot ce se 

găsia._ pe coastele ei. Astfel și ostași de-al rege- 

lui spaniol și împărat - al Apusului—între el şi 
- Halieni—au stat în frumosul port african. 

Din Răsărit: venia însă altă” ambiţie împără- 
"tească,, de stăpinire a lumii: ambiția Sultanilor, 
moştenitori ai Împărăției bizantine. Piraţii turci 

- în serviciul lor, aceia ale căror nume ati fost 

alese pentru a numi chiurasatele turceşti cum- 

“părate în Germania, Khaireddin zis Barbarossa 

- şi Torghut Reis, ai cucerit de la Maroc pănă la 

hotarul. Egiptului, ocupat încă de Selim cel din- 

tăi Calif, pe vremea lui Soliman cel Măreţ, supt 

care Împărăţia osmană şi-a, ajuns culmea. ” 

Peste. cîteva zeci de ani, Tripolisul nu mai era. 
însă supt cirmuirea de-a dreptul și'de fapt a 

" Sultanilor. Aşezat prea departe, el ajunsese un 

„Cuib de pirați ca şi Algerul și Tunisul. Acești 

pirați eraii Musulmani, dar nu de rasă turcă, 
precum ţoţi luptătorii şi cirmuitorit -Osmanilor 

*
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_nu erati; pănă după 1650, de această rasă. Bar- 
„barescii era în afară de cele ma! multe poruncă 

din Stambul. Sultanul trimetea un Pașă, dar că- 

peteniile lor făceau de fapt ce voiat. Şi anume 
cele mai neauzite cruzimi. lar interiorul era tot 

al Berberilor ţerani. . 

Această, stare de lucruri a tinut, cu cite un 
„Paşă mai energic, în stare să-și lase locul de . 

moştenire, pănă ce pe la 1910, Egiptul ajunsese 

cu totul al Pașei „vice-rege“ Mehmed-Ali. care 
introduse administraţia europeană, cum făcea, 

din partea lui, însuşi Sultanul Mahmud al II-lea, 
în provinciile sale. Astfel rasa piraţilor peri de 

aici, cum cucerirea şi vecinătatea francesă î 

făcea să piară din 'Alger și Tunis. Se organisă, - 
„regența, de Tripolis*, al cări! Paşă avea cu 1 ade- 
vărat (Guvernul. 

Și, deci, cînd protestăm impotriva âtentatului 

de la Tripolis,-nu ne gindim la drepturile rasei | 

- turceşti, care nn există, ci la două alte lucruri. 

".Întăid la dreptul unui Stat cu tendințe. spre 
civilisaţie. de a-fi respectat în posesiunile sale, 

ori de: ce natură ar fi cucerirea lor. Această cu- 

cerire ad dreptul so puie în discuţie şi. S'0 răs- 
toarne numai naţiile supuse, ajunse la cunoştinţa 

dreptului lor elementar, natural, etern, impres- 
criptibil. Procesul pot,să-l. ridice. în Tripols, nu 

ltalienii pentru că republicele lor at avut acolo 

Consuli şi pentru că întreprinzătorii modern! caută
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o îmbogăţire răpede pe drumul concesiilor smulse 
ori cumpărate, ci numai Berberil. | | | 

Dar -al doilea —Berberit: nu. şi-un format o con- 
știință naţională. Probabil nu și-o vor formă nici 
odată. Islamismul e supremul lor crez, care 3 
împiedecat şi va împiedeca pe oricare altul. Astfel 
pentru dinșil—dăcă nu pentru Arabii puri din 
lemen, cari sînt în răscoală, ori: pentru Sirienil 
cari: vorbesc de un _tiitor separat al Siriel—, 
patriotism şi iubire de“ neam se confundă cu 

_nesfirşitul lor devotament pentru lege, care e şi 
a. Tureilor. - 
- ŞI Italia creştină, al căril ostaşi poartă. crucea 
pe chipuri şi chivere, nu e- bine venită acolo... 
Ea. încalcă un drept politic şi un drept religios, 

Şi chiar dacă ar veni cu giînduni de a civilisa, 
ele ar ji zădarnice: uitaţi-vă î în Algeria, anexată, 
de optzoci, de anl. Vedeţi o înflorire de: civilisaţie 
berberă? Nu! Iar de civilisaţia noastră aşa, cum 

„sînt şi simt oamenii de acolo, an dovedit că 
“Nat nevoie. 

| „Neamul Românesc: din 30 Septembre 1911. 

 



„.. ” Orgamisaţia macedoneană. 

Î. 

Am întîlnit mai ieri pe unul din cel mai dis- 

tinşi profesori şi scriitori cari sati ridicat dintre 

Aromiîni. Se întorcea din părţile de:acasă unde 
petrecuse vre-un an de zile. Găsiso casa părin- 
telui său aruncată în' âier cu dinamită, o şcoală 

fără şcolari, o eforie fără uutoritate; o diplomaţie 
"fără cunoștinți şi fără tragere” de inimă. Plata-l 

„- fusese: scăzută pe jumătate, şi ministrul decla- 

“ “rase că nu-l poate parantă nici această leafă. 

„Omul venise după o catedră :în tară, părăsind, 
poate pentru totdeauna, rostarile sale fireşti în 

țara de naștere. | 
“Şi nu e singurul care face așa. Alţil- rămîn, ca 

onorabilii sinecurişti ori clienți linguşitorr a! d-lul 

Consul. Din cînd în cînd răsare şi cite un „Oto- 

man“ care se ridică prin credința către patrie. 
kare ori doar cite un 'biet băiat cu ilusil îşi 

blastâmă ceasul cînd l-ati trimes sărac, necunos- 

“cut şi fără sprijin în acea Macedonie pe care. -
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am înscris-o cu atita curaj în programul politic 

al viitorului. | 
"Si, în acest timp pentru atita ispravă, numai 

atita, focurile se schimbă cu învierşunare. la" Bu- 
curești, între Arominil aşezaţi aice. şi dintre cari 

rar Gacă unul spune limpede ce crede, că vrea, 
și imai ales din ce motiv, personal saii imperso: 

nal, crede şi vreu. astfel, În schimb, dacă vrel . 
să ştii cu siguranță căril categorii de trădători, 

de -escroci, de oameni fără caracter îl aparţine 
cutare sau cutare dintre Macedoneni, întreabă - 

“pe altul dintre dinşil.. Nal grijă că nu ţi-l iartă. 

Politicianism la Ministeriile care ai suprave- 
ghiat-pe rînd chestia macedoneană, favoritism 

şi necunoştință de lucruri, mici tirani boierești 

prin consulate, profesori şi scriitori cari nu-și” 
cruţă nicio insultă, institutori fără eleyi şi cre- 

dincioși fără preoți. Ă 

Acest parasitism se chiamă în România „0r- 

„ganisuţia macedoneană“. _ „i. - 

„Neamul homiineze“ din 18 Octombrie 1911.



" Lucruri -macedonene. 
” 7 

- La observaţiile  presintate "foarte cuviincios. 
— pare că nu sar scrie într'o foaie aromănească, 

-.. din Bucureşti -— de „Revista Balcanică“ a d-lui 

G. Murnu, în +n-l din Octombre, declar că sint, 
bucuros să' cred: în orice îndrumare sănătoasă, 

fie de la 'Ministeriul de. Lxterne, fie în 'atară de - 

el, a chestiei aromăneşti, așa de mult compro-, 

misă printr'un lung şir de greşeli grave. Întru 

cît pot avea dreptul a-mi arăta o păr ere în aceste 

„hicruri în care mat mult decit în oricare altele 

se amestecă punctul de vedere personal, şi întrun 
fel cu care sint mai puţin obişnuit, eu judec aşa: 

că problema „macedoneană 8 o problemă cul- 
turală pentru ei, și ja politică pentr “noi. În re- 

solvirea, et acesta trebuie să hotărască. Să-i lu- 

minăm că sint de alt neam decit cele între cara 

trăiesc, să li trezim nevoi culturale şi să-l ajutăm 

a le îndeplini. Not sîntem fratele mal mare, da- 

„tor să sprijine pe cel mic, cu vorba, cu presti- 
Şiul,- cu banul, dar fără 'a-r impune ceva în cas, 

lui pe care. n'o cunoaște destul. 
.
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Așa fiind, spre încheiere, aș pune aceste în- 
_trebări precise, “sigur fiind că răspunsul va, fi de -. 
„folos pentru lămurirea lucrurilor. 
„Ce rost a avut trimoterea: d- lux Pisoschi în 
Macedonia, unde a stîrnit nemulțămiri pe care 

„nu mă pot opri de a le. găsi legitime? | 
De ce sat pierdut pentru învățămîntul mace- 

"donean. oameni de valoarea științifică superioară 
a d-lui Pericle Papahagi : 5 

De ce s'a. pus. întreaga, chestie şcolară în mîna: 
unul institutor din România — ale cării aptitu- 
dini pentru administraţia, școlară nu. le cunosc, 
dar nu.le contest —, după un simplu stagiu făcut 
Ja Sofia? - 
“De ce nu s a “începrat „reformat prin totala 

ia aro a sistemului de şcoli secundare fără 
folos, de şcoli de comert, tara organisare. de școli 
“primare fără, elevi? 

De ce se lasă diplomaţia nacedoneani, de. 0 
„coviîrşitoare însemnătate, în mînă unor tineri fără -- 
pregătire specială, fără autoritate şi “absolut fără 

“contact direct cu poporaţia, pentru apărarea 
"căreia, şi nu pentru postul consular al fiecărui 
diplomat, sint acolo? .-- . “ 

De ce sa lăsat de Statul „Tomîn, şi supt noul 
Tegim, la. o.parte problema * decisivă . a organi- 
sării bisericeşti a Romînilor. din Balcani, orga- 
nisare de care — nu- - aș? — atîrnă încă şi astăzi 
“însemnătatea națională şi chiar putinţa lor de a. : 

i.
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exista ca națic politică deosebită, orice ar spune 

„Junil Turci“, despre egalitatea cetățenească ;oto- 
mană“ ? a 
"Astfel de discuţii purtate sistematic şi liniştit . 
pot folosi ma! mult: decit: o mie de caricaturi 

biografice dintro parte şi din alta, cu sati . fără 
apendice documentar. | 

„Neumul Românesc“ din 21 Novembre 1911.



- Lucruri macedonene. - 
. 

De un timp, abia găsim vreme —cu toţii, 

cred — să ne uităm la foile macedonene „—acum 
numal donă : una acasă, în dialect, alta în limba 

literară, aici, la București —, care apar, pentru 
un restrins număr de abonati şi pentru ca anume 
persoane să păstreze oarecare însemnătate. Găsim 
interes şi pentru dulceagă pace din IJngaria si 
pentru înproșcările dintre personalităţile coltoase 
din Bucovina ; Basarabia — de și ea însăşi n'a 
vorbit un singur cuvînt — ne-a: mișcat adine în- 
nainte şi după 16 Maiuri. Dar cu privire la ce se 
petrece în Macedonia: nu serie, ba nici nu co- 
tește nimeni. - | o 

De ce? - . 
Pentru că nu se petrece nimic în Macedoni: 

și foile macedonene se ocupă mai mult cu con- 
cursul de trăgaci din Parlamentul ungar ori cu 
lupta, pentru: presidenţie între Taft şi Roosevelt. 

hare ori naţia noastră a avut să înregistreze 
dovezi mai absolute de incapacitate politică decit : 
acolo.
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Se fac alegerile pentru al doilea Parlamental 
"Turciei constituţionale. O fi fost terorism al .Ju- 

nilor, Turci, o fi fost caracterul extraordinar pe 

care-l dă un războiii care nu e fericit. Dar alte 

aţi S'aii mişcat, — toate. A noastră a aşteptat 

ca din cluburile partidului otoman la putere să 

se confirme mandatul paşnicului deputat june- 
ture „de buze valahe“ d-r Mişea. Nicko. nouă 

candidatură, niclo discuţie, nicio activitate, niciun 

"răsunet în poporaţie,—nimic. Candidatura oficială 

a unul om comod, care nu represintă nicio con- 
ştiinţă națională periculoasă. 

E războiu acolo. Faţă de dînsul pot fi pentru 

"Aromîni două atitudini. Sati conștiința de Stat 

- jignită, care poate provoca accentele cele mat 

bărbătești. Sai conştiinţa de rasă, care poate 

găsi şi ea note prin care să se imnanifeste. Dar 
- şi una şi alta lipsesc. 

“în chestia macedoneană sînt vii numar fondu- 

zile de la Ministeriul de Externe din Bucureşti, 
:Şi nici măcar acel cari le mănîncă... 

O îristă constatare. Ea 'era de nevoie ca, ş 

explice de ce, încă de multă vreme, n avem pcn- 
tru ce să ne, uităm peste Dunăre. 

„Neamul. Românesc din 15 Iunie 1912. |



" Îmvăţături din Turcia. - 
.   

Turcia se zbate în greutăţi lăuntrice din cele 
mal mari tocmal în timpul cînd un războiu fără, 

“glorie i-ar chema luarea aminte în afară. Nu 
lipseşte nimic din uriciunea dezbinărilor politice: 

" conflicte parlamentare, comploturi, pronuncia- 

mente de ofiteri, răscoale de poporatil nemulţă- 

- mite. Sultanul paşnic şi bun, care, în retragerea, 
lui îndelungată, în princiara-l temniţă fără, ter- 

min, dacă a visat 'o domnie, de sigur că nu pe 

aceasta o putea visa, a rupt cu stăpinil săi de 

pănă acuma, „tinerii Turci“, atit de: despotici 

față de dînsul, pentru a chema, în ajutor bătrina 

înțelepciune încercată a tovarășilor lui de vristă, 

de apucături şi de „prejudicii“. Un general—bi- 
ruitor la ceasul săi — din războiul ruso-turc a 
primit să-şi jertfească liniştea, după şeptezeci de 
ani, pentru a, fi Marele-Vizir al unul moment de 

crisă. Şi acuma, în Turcia şi pretutindeni unde . 

soarta "Turciei interesează, se fac prevederi cu 
+
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privire la atitudinea politică pe care noul (Cabinet 
o va avea faţă de atotputernicil de ieri. 

- În ce sa" întîmplat cu acaștia şi, prin el, cu, 
tara lor, cu acel „Imperiu Otoman“ mal plin de 

amintiri măreţe decit de puteri actuale, se cu- 
prinde o învăţătură din cele mai folositoare şi 
pentru “altil. - 

Un neam nu se poate înnoi- «decit. prin puterile 

sale și potrivit cu calitățile sale de rasă, cu întreaga 

sa tradiție istorică. Constituțiile se pot importa, ba 

încă într'o formă perfecționată, dar o viață consti- 

tuțională nu poate izvori decît din lunga ei pregă- 
tire firească. . Libertatea se poate serie pe păreli «de 

cluburi şi pe cănți postale, dar ea nu este un adevăr 

decit acolo unde vepresiută ultimul. termin al unei 

lungi desvoltări morale. Cuvintele pol uni, dar a doua 

zi interesele, rămase divergente, vor dezbina din noă. * 

Și în sfirşit zădăinicia formulelor politice iese și 

mai răpede la iveală cînd ca acopere antagonisme 
naționale iveductibile. 

De toate aceste lucruri au uitat tinerii propa- 

gandiști cari au întins hora, libertăţir-cu Fvreit 

din Salonic, cu Grecii din Fanar, cu Armenil de: 

pretutindeni, cu foştii — și viitorii — antarţi bul- 

gari. şi sîrbi, cu ce altă. spuză de natţii e acolo 

lă el acasă. -Aui aprins un mare foc de artificii: 

în adinca noapte a inculturii, în care poftele şi 

urile se zugrumau pe tăcutele, şi se miră azi că, 

acel foc n'a dat căldură şi că ultimele scîntei



198  ROMĂNIA, VECINII SĂI ŞI CHESTIUNEA ORIENTULUI 

răzlețe cad stingindu-se în nesfirşitul întunere- 
cului. | 

Au biruit prin oștirea revoltată, prin ofiţerii ei, 
căci soldaţii habar naveaii și nau de viaţa po- 

litică europeană. Nu. e nimic mal frumos decit 

ca o oştire să represinte conştiinţa. natională 

supt arme. Dar nu e nimic mal primejdios decit 

ca prin oştire să se facă schimbări violente în 

viata unei națiuni. Numai cele mai grave inte- 

__rese pot îndritui- aceasta, şi se cere, ca o con- 

" diţie neapărată, ca în acelpe cari o inexorabilă 

“uursită îl mină la intervenţia revoluționară să nu 

fie nicio picătură de ambiţie personală, niciun 

element de nelămurire. Dar n'a fost. aşa-cu ar- 
mata turcească, în care oposiţia la rîndul el: a 
putut găsi un instrument de tulburare, răsărind 
Ligă după Ligă pănă la deserțiunile și amenin- - 

țările de ieri. . 

Lucruri mari se petiec în lume, unele aşa de 

“aproape, altele mai departe de noi. Dar din ele 

toate se desface acelaşi învățămînt; de care nu 

ne putem folosi în de ajuns: că numai în cul- 

tura, cu caracter original, pretutindeni răspîndită, 

-a unul popor stă puterea şi viitorul lui şi că nu 

poate fi o crimă mai mare decit a o neglija, 
cum nu poate fi o mai mare rătăcire decit a: 

lucra, fără sprijinul şi ajutorul e! statornic. 

„Neamul Romănesc“ din 20 hulie 1912



Un om cuminte: Parul Ferdinand. 

Buluarii vreau. iarăşi războiti, cu acea încre- 
dere în sine fără exemplu, care i-ar face ca mine - 
să puie puterile-lor militare, de sigur serioase, 
alăture cu ale Rusiei orl ale Germaniei. Armata, 
turcească li. pare o biată alcătuire vrednică .de 

despreţ şi se simt în stare so fulgere cu” tunu- 

rile lor pănă în Asia. „Spre Țarigrad“ cer ofi- 
teril, cari încep, cu acel talent pentru comploturi 

câre aparţine Balcanului, să orgahiseze „Lige“ 

inilitare ca în "Turcia. Nu sar-mira un singur 
om în Bulgaria dacă odată crucea înfiptă din 

noi pe cupola Sfinte. Sofii ar fi a celuilalt "Tar, 

urmaș al marelui Simion. Cu atit mai firește Ma- 

cedonia trebuie să fie a. lor, de azi pănă mine, 
şi toată: de pretenţii greceşti, de contestaţiile 
Sirbilor, cu atît mal puţin .de părerile învăţatilor 

„“cari- nu văd în Slavii Macedoniei Bulgari carac- 

terisaţi, în sfirşit de echilibru balcanic,- de -inte-
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rese austriace şi de grija păcii în Europa, căreia: 

i se jertfesc atîtea silinţi, ni€l nu vrean să știe 

„laponesil“ Balcanilor cred că a sosit ceasul şi 

vrea să pornească, despăgubindu-ne, pănă la o 

socoteală finală, cu o încuserire regală. | 
Nu voiu asămăna această stare de spirit.: „pa- 

triotică“ de sigur, dar tot așa de sigur neobiş- 

nuită, ca să nu. zic patologică, cu aceia care 
făcea să se strige pe străzile Parisului beat de 
biruință să Berlin“, îni vara anului.1840. N'o pot 
face fiindcă vecinii noştri ne asigură că sînt „la- 
ponesi“, şi Japonezii ceilalți ai învins, cum sc: 
ştie, de două ori dușmani mai tari decît dînșii: 
Dar asociaţia de idel sa produs, şi are dreptul 
să fie înfățișată altora. . 

În aceste împrejurări, cînd în zeci de meetin- 
guri se cere imediata îndeplinire a „Bulgariei 
celei mari“, a, Țaratului medieval întreg. vu om 
nu-și pierde cumpătul. Pârînd a ceda totdeauna, 
el resistă continuu. Ceia ce nu înseamnă că 
e un paşnic din principiu; neamul Sfintului Lu- 
dovic, din care se trage, a ştiut totdeauna ce e 

„bucuria luptelor. Şi nu e un suveran lipsit de 
ambiţie: din. potrivă,. totdeauna gîndul lui a tins 
spre cele mari, și mărcile postale qe dăunăzi, 
care-l înfățișează cu diadema, împărătească şi co- 
turnii Cesarilor Constantinopolei, cum se obiş- 

„ nuiseră a purta înnaintaşii din „Preslav, Ohrida 
«şi Tîrnota, spun ceva, Dar în acest sutlet de om -
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istet şi dibaciu; cuprinzind în el prin ereditate 
"comoara unei pregătiri politice milenare, reali- 
tatea se oglindește cum este, și el știe— supremă 

virtute a unui om politic — să se închine res- 
“pectuos înnaintea maiestății ei tot stăpinitoare. 
Va lucra, va hotări, va risca atunci cînd soarta-i 
va, cere aceasta. Şi ea n'a vorbit încă -—, dacă 
va vorbi vre-odată în zilele lul. 

Nu se poate spuno cît folos a adus Ferdinand 
Tit acestei Bulgarii care fără dinsul s'ar (i istovit 
în atacur-nebune, li orice bătaie de: picior a : 
unei plebe fără educaţie politică şi indiferentă, 

„a urmările provocaţiilor sale zeomotoase. A res- 
pectat, spuind-o şi dovedind-o cu orice prilej, 
energia populară a ţerii sale şi a neamului în 
numele căruia 'pășeşte ca Tar, şi niciuna din 
tradițiile de odinioară n'a rămas fără închinarea 

„cuvenită. Dar n'a confundat capriciile lu Bai- 
Ganciu cu vointa naţională a stratelor munci- 
toare şi înțelepte. din poporul său. Celelalte l-au 
urit cu patimă, de la politicianul ministru izgo- 
nit din palat ca un om fără cuviință şi fără 
onoare, pănă la studentul pletos care visează de 
republică socială : 'i-aă imputat petrecerile de 
tînăr, şederile în străinătate, încetinelile, „laşi- 
tatea“. EI însă a resistat, și această resistență, 

„care păstrează forțele Bulgariei întregi pentru 
alte vremuri, e marele mbrit al îndelungate! sale 
Domnil: -
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Oricit sar auzi vuind supt steaguri mulţimea 

la Rusciuc, speranţe în pacea așa de folositoare 

tuturora se pot păstra.: În Palatul de la Sofia. 
stă un om cuminte, 

„Neamul Romănesc“ din 18" August 1912, |



Planul” contelui Berchtold. 
  

„Ziceam Că d. conte Berchtold, oaspetele nostru 
de la Sinaia, e mai mult decit pe jumătate Un- 

„gur, deci menit să rămiie aproape nesiimţitor la, : 
petițiile duioase ale acelui sentimental. şi idea-. 
list care ar fi, pricepeţi bine, d. Disescu. Tot ce - 

“e în legătură cu visita, sa, pănă şi la ultimele 
ecouri din presa, budapestel, arată aceasta în 

de ajuns, - 

Să ne înţelegem bine: nu că d-sa ar urmări - 

în politica monarhiei, unde un biurocrat urmează, - 

după cellalt, „genial“ în aceiaşi rutină seculară, 

"o nouă direcţie maghiară. Deocamdată, şi în 

momentul de faţă ma! ales, Viena e încă tare. 

Dar nota actiunii, a personalităţii sale e ma- 

ghiară. 

Priviţi-l în adevăr. Imperialist convins „el crede 

că e de ajuns ca. Turcia, aceasta nouă să se fripă 

cu .un războiu aproape mort şi cu o răscoală pe 

care numai ea o poate. înțelege bine în tendin- 
ţele ei adevărate, că e de ajunsca faţada jună-
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„turcă să se schimbe “pentru ca, întoemal ca pe 

_Yremurile er cele mal rele, să primească planul 

impus, nu de luropa toată, ci de cea mal pru- 

dentă din cele două mari vecine. Sar lăsa „des- 

centralisată“ fără discuție. O întreagă armată 

care nu e lipsită de mîndrie ar privi cu indife- 

renţă orl resemnare la această „descentralisare“ 

prin persuasiune. Şi, a doua zi după ce din 'Tur- 

cia ar răminea o amintire pentru istorici, „des- 

centralişaiil”, cari. nu ştiu astăzi ce armă să-și 

mai încerce pe piele, sar face un fel de Sviţe- 

_Tieni' ai Balcanilor, legali; umani, fraterul. 

Putem găsi că Jacrul, ca în cunoscuta operă 
comică, e cam „tare minunat“. | 

Dar în sfirșit nu e cel dintăiri proiect de ima- 

ginație pornit de la un diplomat mare. Să ni 

amintim numai pe al lui Hertzberg, fost ministru 

al lui Frederic-cel-Mare, totuși, care încurca, pentru 

a creşte posesiunile polone ale regelui săi, toată 

Europa orientală în schimburi teritoriale, eu care 

nimeni nu se învoise doar şi nu se putea învoi. 

Adevărat maghiar e însă și felul de presentare. 
Mobilisare a întregii prese. Sunete. de trimbiți 

- războinice în văzduh. Visite şi întrevederi. Pompă 

unde se poate. Și, la sfirșit, în presa naţională, 

" discrete suspine pentru că primirea n'a fost încă 

mal măreață. - - | 

Numal cît aceste lucruri „făloase* nu sînt 

„primejdioase“, zice vechiul nostru poet. D. Berch-
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„toldvarăminea „genial“ după „genialul:: Achrental. 

„Iar Balcanii se vor preface, nu prin cerneală pe 
hîrtie după placul celor în afară de ej, ci după 

nevoile celor din lăuntrul lor, prin singe pe pă- 
mintul sisputat de atita vreme. 

„Neamul Romănezc* din 24 August 1912.



Casul de la Tulcea. 
  

La 'Tulcea „comunitatea bulgară“ e în: războiii 

cu autoritatea bisericească şi cu cea. de Stat. 

Legăturile cu episcopul s'au rupt pentru totdea- 
una, cu amenintarea formală că răzvrătiţil vor 

„trece la Unirea cu Roma şi la ascultarea Mitro- 

politului latin din Bucureşti; iar ministrul de 
Interne a rămas nerăsplătit pentru visita bine- | 
voitoare ce a făcut în tabăra dușmană: condi- 
țiile de pace ale d-lul Arion au fost supuse ime- 

diat Parlamentului revoluţionar şi răspinse fără” 

onoarea unei discuţii. Noroc că vecinii noştri de 

peste Dunăre, conaţionali cu insurgenții de la 
biserica din Tulceu, se pregătesc a lua 'Ţarigra- 
dul în douăzeci şi - patru de ceasuri, căci altfel 
n'am auzi numal cîte un xăzlei glas de desapro- 

"bare, ci întreaga presă din Sofia ar mobilisa 
pentru a răzbuna jignirea pe care naţiu a sufe- 
Tit-o aici. îi 

„__ Conlietul nu trebuie să fie luat prea tragic ; 
„fiecare neam are felul lui de a vorbi și de a
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lucra, și nu de astăzi știm că Bulgarii aii obi- 
coiul de a îngroșa glasul şi de a stringe pumnul 

chiar. atunci cînd mai mult ar ieşi dintro ome- 
noasă şi liniştită discuţie. Şi apoi cine ar putea 

să convingă pe anume bătrîni îndărătnici, de- 
prinși a sta lă harță cu administraţia Sultanu- 
lui, că Dobrogea nu e—şi na fost—tara înnain-“ 

taşilor lor 'şi că ea nu e menită să aibă altă 

viaţă politică 'decît cea de azi? Şi cine i-ar pu-. 
„tea aduce să recunoască sufletește, cu cugetul 
împăcat, o stăpinire 'romănească, de pe urma, 

căreia, toată lumea a folosit ceva, şi elementul 

bulgăresc cu mult mal mult decît celelalte > 

Din aceste consideraţii nu urmează însă că ai 

noştri au avut purtarea ce se cuvenia, în această 

afacere ca. şi în celelalte. 

-AXoi nu trebuie s să umblăm după desnaţionali- 

sări, prefăcute sani. sincere, dăruite sai cumpă- 

rate. Sîntem destul şi avem în noi destule pu- 

teri. Cine 'mai este pe lingă noj. e liber să ră- 

miie ce a fost. Dar două lucruri să le ţie în 
seamă: supunerea faţă de legi şi respectul faţă 
de Statul nostru. Altfel va trage el toate ur- 
mările. 

Pentru ca străinii cari vreau să rămiie străini 

—şi să nu-l împiedece. nimeni de a se ţinea în 

această stare de inferioritate umană, dacă nu le- 

gală!-—să observe aceste două condiţii, se cere 

„însă ea noi înșine să ne supunem de o potrivă,
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absolut, orbeştă, legilor ţerii şi ca, Statul nostru 
să se ridice, prin administraţia și justiţia, prin 
școala și Biserica sa, “mai presus de interesele 

" personale” şi de luptele politice. 
Cine e vinovat că la Tultea şi în toată Do- 

„brogea nu e așa, că duşmanii Romăniei şi al 
elementului romănesc pot să lucreze cu zgomot, 
dacă nu şi -cu “folos, ieie. asupră- -ȘI răspunderea ! 

Deocamdată, faţă de nemulțărniții din 'Tulcea, 
cari susțin că biserica e numa! a lor ŞI deduc 
de aici dreptul de a dispune de dinsa, religios. 
Şi național, cum vor e%, o singură atitudine se 
impune: aceja a unei cercetări liniștite a titula- 

“rilor de drept. Şi de la resultatul el trebuie să 
plece o hotărire, care, oricît ar suferi, într'un - 
cas, anume ambiţiuni, ori s'ar primejdui, în altul, 
anume unettiri, trebuie menținută, calm Și Sigur, 

“pănă la capăt. Si 
Vechea, politică, de minie pripită şi de retra- 

gere fricoasă, trebuie părăsită odată. La Tulcea 
ca și oriunde aiurea. " 

„Neamul Românesc“ din 10 Septembre 1912.



În ajunul unui războiu ? 
  

Poate pentru a, sili leneşa Europă cu multe .. 
capete 'să intervie în vederea cine ştie căril au- 
tonomil macedonene, care ar îndușmăni rău pe 
bunil aliață balcanici de astăzi,—trel ţeri de peste 
Dunăre mobilisează, fără a vorbi de Muntenegru, 
a cărui profesiune politică e mobilisarea în per- 

manență. Strîngerea soldaţilor. se face în Bul- 

garia cu un mare entusiasm, care goneşte pe. 

bieţii Turci inofensiv dincoace, la noi, pe pă- 

mînt prieten “poate, oricum ospitalier, iar din 

Serbia și Grecia, vin ştiri care nu arată o căldură 
„aşa, de mare, dată fiind tăria dușmanului şi.nou- 
tatea prietenului. 

Se "vor bate ori nu se vor bate? Niet ă tot 

înțeleptul conte Berchtold, care joacă la Viena, 

încă de la întrarea în funcțiune, pe arbitrul si- 

tuației, n'ar şti s'o spuie. Sînt şi popoare incal- 

culabile. Şi toți vecinii noştri de la Miazăzi și 
vecini! lor, şi mal meridionăl, sînt, prin lipsa, lor 

14



210 . ROMÂNIA, VECINII SĂI ŞI CHESTIUNEA ORIENTULUI 

de educaţie politică — poate prin incapacitatea 
lor politică firească —, incalculabili. 

Sar putea deci să se bată. În ce priveşte Bul- * 

garia, un sentiment firesc ne-ar îndemna să do- 
'xim conflictul. Cind cineva ameninţă de atita, 

"vreme şi cu atita, energie, cînd vorbeşte așa, de 
sigur de biruinţa sa neapărată, e de răi gust 

să-l împiedeci de a se încerca. O Bulgarie învinsă. - 

şi-ar îngriji rănile, o Bulgarie învingătoare ar 

avea în teritoriile anexate —dacă Europa se va 
învoi la, aceasta — lucru destul pe mulţi ani. Iar 

„DOI, cari avem nsvoie de pace, fie şi în vederea 
altor războaie, necesare pentru neamul nostru, 
am Îi folosiţi. şi întrun cas și în altul. 

Sa vorbit și se vorbeşte de o participare a 
-Romăniei în războiul balcanic. Nu ştim dacă Sta- 
tul nostru are angajamente faţă de Turcia, ame- 
ninţată şi de ce natură sînt aceste angajamente. 
Şi, pe de altă parte, nu ni putem închipui că 
un Gavern romănesc să, se fi învoit. a trimete 
pe soldații noștri cu „Jandarmi chesaro-crăieşti în 
Bulgaria, numai pentru că Austria aliată 'nu 
doreşte o Serbie mai mare decît cea de astăzi 

“si altă ocupanţi pe drumul spre Salonic:. 
Ideia, unei intervenţii militare romănești şi a 

unei rotunjiri de hotare la, Sud, care ar fi să 
'resulte dintrinsa, nu pasionează pe nimeni nici 
azi, de şi lucrurile se grăbesc spre o soluţie. Do- 
vedim prin aceasta,. nu lipsă de spirit militar,
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E s , ” 

«Care, acesta, nu se arată prin gură mare înnainte 

de războiii, ci un serios început de judecată po- 

Jitică. Pe Bulgari nu-i urim pentru că se întă- 
resc după legi pe care nu le putem “schimba, or! | 

pentru că, pănă în clipa. interesată de acuma, 
si-au arătat. şi faţă de no), în chestia, zădarnică, 

a Dobrogil, obișnuita lor dirzenie provocătoare. 

Fără a-l iubi, îl preţuim — şi poate chiar peste 

cît se cuvine. Cu cellalti, Sirbi, Greci, n'avem, 
de la Stat la Stat, niclo dușmănie. Şi ideia unel 
măriri teritoriale nu ni cucereşte inimile, cînd e 

xorba' de pământuri unde nu sînt frații noștri, me- 

niți de soartă a trăi alături cu noi. Sufletul acestul 
popor e prea nobil pentru ca să se încălzească 
pentru smulgerea unei prăzi oarecare atunci cînd 

ÎI e mal.grei adversarului. Cred, acest neam în 
stare să aibă avînturi de vulturi, şi nu tîrîră vi- 
lene şi lacome de şacali. 

Romănia e datoare să fie gata de luptă; nea- 
mul romănesc însă! nu vede peste Dunăre răz-:. 

boiul săi. “ 

„Neamul Românesc“ din 21 Septemhne 1912,



Opinia publică romănească şi. războiul. 
„din Balcani, 

  

Agentul îndeplinitor al Țarului în Balcani, re- 

"gele a jumătate de milion de oameni cari nu: 

- represintă măcar 0. naţiune şi un trecut, Maies- 

tatea Sa Nichita ii a deschis, în ciuda, încer- 

cărilor timide, tărzil şi lipsite de unitate ca şi 

de limpeziciune ale „Europei“, — din ce în ce 

mal mult o ficţiune politică şi o reminiscență 

diplomatică —, războiul împotriva „păgînului“, a 

„barbarului“ cu care Muntenegrenii săl samănă: 

totuşi aşa, de bine. Trupele sale merg dreptspre 

“Scutari, şi acest rege al litoralului Adriaticel 

poate visa azi de vechea Primorie sîrbească, de 

Zenta veacului al XIV-lea, şi aceia, încuscrită cu 

Italia, de şi nu orientată în același timp spre 

imperialismul moscovit. . , 

Aliaţii din Sofia, din. Belgrad, din Atena — 

- unde totuşi prudentul Venizelos îşi face reservele 

categorice — aplaudă azi, şi mîne poate vor 

conlucra la „izgonirea Turcului din Europa“. lar | 
„e.
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- Rusia 'ocrotitoare, gata să-și refacă aici prestigiul 

pierdut în Extremul Orient, urmează obişnuitul 

el joc dublu, cu o perfidie asiatică de care în- 
suşi Tamerlan âr putea să fie mîndru. 

Şi, pe cînd în Capitala Balcanilor se îmbulzese 

oştile 'n drum spre graniţă, pe cînd mulțimea-şi - 
strigă urile şi poftele în' furios sunet de musici 

şi fluturări nebune de facle, opinia publică a 
Romăniei nu se mişcă. 

Pentru presa, liberală această tăcere ar fi « o. 

dovadă de ruşinoasă „diplomaţie“, de lașă, apatie. 

Nu ştiu dacă ar spune același lucru Cînd parti- 

„- dul nar fi în oposiţie. Dar o tăgăduire hotărită, 

a dreptăţii unor: asemenea, aprecieri se impune. 
Fiecare popor îşi are -pasiunile sale, îndreptă- 

ţite orl ba. De cite ori ele sînt atinse, poporul 
se zguduie —, dar numai! atunci. Şi, orice am fi 

chemaţi poate să facem peste Dunăre, orice am 
fi siliţi să facem, acesta nue, nu poate să fie râz- 

„ boiul nostru național. 

Nu 'voii spune care ar fi acela. Dar sînt sigur 
că şi atunci judecătorii liberali, dacă şi-ar păstra + 

criteriul de astăzi, n'ar fi mulțămiți. 

- Şi iată de ce: în lumea noastră s'a făcut, de 

un oarecare timp, o mare, o adîncă schimbare. 

Cer.ce n'aă lucrat la dinsa, ori nu s'a treziţ în- 
trînsa, n'o pot, înțelege. Sînt încredinţaţi, de ne- 

_.. “voia marilor dernonstraţii pe care Bulgarii le-ai 

„învăţat şi la şcoala noastră, de nevoia. marilor 

*
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frâse, a, gesturilor exagerate. Spiritul cel noă tă 
găduieşte nevoia acestor semne, dar cine ar ju- 
'deca, după această liniște, s'ar înşela foarte mult, 
cum s'ak înşelat toţi aceia, cari, privind în treacăt: 
pe teranil noștri, de cugetul cărora ne-am apro- 

_piat iarăşi, i-au socotit, lipsiţi de însuşiri război- 
nice. “ Socotitori cuminţi al împrejurărilor, realişty. 

” deprinşi.cu cunoaşterea, lucrurilor, sfioşi cu des- 
pret, pentru: strigăt . şi ameniţare, — noi ne-am: 

„ridica însă toţi într'o singură, mişcare pentru ca 

să apărăm stăpînirea şi dreptul nostru. 

"„La Roma, se făcea, aşa, şi nimeni nu sa, gîndit: 
să-l puie înnainte ca o mustrare spectacolul des- 
mățat al hordelor gata să-şi lase sălașurile sor-. 
dide pentru a se năpusti flămînde asupra unet 
prăzi nouă. 

„Neamul Romănesc“ din 1 Octombre 1912.



Partidele noastre şi războiul din Balcani. 
  

„Focul arde în vecini.“ Ce va ieși la urmă din 

*pornirile distrugătoare ale Slavilor de peste Du- 
năre, cărora, de hatirul: Ruşilor tutelari, şi Gre- 

cil li ţin hangul de astă dată, nimeni nu poate 
şti. În „localisările“ Europei, naiv ar fi cine ar: 

- putea să-și puie încrederea. Doar din această 
Europă face parte şi perlida atitătoare a unui 

foc care poate face răti numai altora, acea pri- 
mejdie continuă pentru civilisaţia, umană care e 

Rusia... 
"În ce ne priveşte pe nol, explicaţia pe. care o 

“primim e aceia că navem deocamdată să -spri- 

jinim şi să combatem pe nimeni. Dacă 'o facem 

de la noj, e bine;-ceva ma! puţin bine dacă o fa- 
cem, ca, de” obiceii, după indicaţiile imperative 

ale altora. - 
D. Carp fiind. „cu Austria, înțelegem atitudi- 

nea Guvernului. Din nenorocire o înţelegem şi 

pe a oposiţiel. adevărate, permanente, a libera- 

lilor, căcă oposiția de tîrguială şi amenintare a



tachiştilor, cari sînt un partid ca să nu fie unul, 
„mu poate fi luată în seamă. -- 

Liberali! ai declaraț că nu voiesc puterea, îm- 
pingînd spre conducerea țeril pe d. Tache Io- 
nescu, aliatul lor. Acesta e liber, fireşte, să, ajungă, 
la putere cum înţelege. El poate fi mine minis- 
tru de Externe al d-lui Carp. Şi de sigur că ni 
va inova în politica externă. Atunci de ce ho- 
tărita provocare a.liberalilor către o politică de 
energie cutezătoare? Această politică ar fi ei gata 
so înfățișeze și s'o sprijine mine ? S'o spuie aceasta, 
nu un redactor fără. însemnătate şi răspundere 
politică, so spuie fățiș, loial, unul din cel cari 
se pare că, în ciuda alianţei frăţeşii cu d. Tache 
Ionescu, vreai să ne guverneze în acest ceas de 
crisă, 

So spuie, căci liboralil sânt datori a o face. 
În adevăr, atunci 'cînd dintro zi pe alta tara 

„ta poate fi prinsă întrun război de la soarta 
căruia, atîrnă atît de mult încît nici nu cutezia 
0 spune, nu se admit decit două atitudini: ori 
declari, ca, oposiţia, de la, Sofia, şi de la: Constan- 
tinopol, că nu mai vezi pănă la, încheiarea, crisel 
în adversarii politici decît: Guvernul teril, orl 
arăţi pentru ce n'al încredere într'însul şi tot 
odată, declari linia de conduită pe care al urmă-o. 

Liberalil - nu fac nici una nici alta, şi, fără 
'niclo păsiune politică, trebuie, să “spunem că
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aceasta e o atitudine po care nimeni n'o poate 
aproba. Politicianismul dispare şi din Balcani în . - 

ceasurile cele mari cînd se face politică. 

„Neamul Romănesc“ din 2 Octombre 1912.



Liga balcanică şi politica, externă 
a Romăniei.. 

„Deci, ce se cxedea cu neputinţă, s'a îndeplinit. | 

| Mina meşteră a Rusiei a lucrat aşa, de. bine, încît 
neînţelegeri, mai “mult decît atîta: adînc ur în-. 

veninate, care se păreaii menite a fi veşnice, 

între popoarele creştine din Balcani sai potolit. 

Şi se spune că nu numai pentru ziua neobiş- | 

nuită în care se urmăreşte din toate puterile 

ispititoarea pradă turcească, ci „pentru multă 

„vreme. Alianţa, de azi s'ar preface, după biruinţă, 
şi poate chiar după înfrîngere, într'o ligă perma- 

nentă, într'o confederație a întregului Balcan 
| creştin. , . 

Acest Balcan își pune el o graniţă de invidie 

acolo unde noi pusesem totdeauna o graniţă de 

despreţ; : la Dunăre. EI între el se sfătuiesc, se 
unesc, împart : noi sintem lăsaţi la o parte, ca 

fiind de altă speţă; sîntem excluşi. 
Aceasta ni poate da mal mult de gindit pe 

viitor decit întimplătoarea creştere, unită cu
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multe greutătă, sarcini şi primejdil de tot; felul, 
a teritoriului - şi .poporaţiei Bulpariei. O solida- - 

ritate “creştină în Balcani, care ne-ar cunoaşte 
numai pentru a ne bănui-și ameninţa, avînd întru 
aceasta, sprijinul asigurat al Rusiei, aceasta, ar fi 

neşovăielnica,. stîncă, de neînlăturat, ce sar ridica, 

înnaintea muncil şi siguranţel noastre. Or ne-ar 
putea folosi faţă de această primejdie o Austrie 

vremelnică, care e mal mult decit 'pe jumătate 
Ungaria “ce ţine în lanţuri grele pe. fraţii către 

"cari, în -trecut, present şi viitor, totul ne în- 
dreaptă : 2 

Dintre greşelile politice niciuna nu se. pedep- 
seşte mal grei decit desprețul față de acela care 

-- i se pare mal mic şi mal slab decit tine, darale 
cărul izvoare de putere nu le ştii şia, cărui creş- 
tere se face pe ascuns de tine. 

Şi această politică jignitoare am făcut-o noj, 
cu gîndul la Roma veche şi la Parisul modern, 

de la 1877 înnainte. - 
Părăsirea oricăril tradiţii istorice, care întra- 

coace ne îndemna, abdicarea de la orice hege- 
monie, totuși așa, de firească, neglijarea, unor 
relații de comerţ, care ni- ar fi folosit în-cel mal 
mare, grad, ruperea, oricărui contact cultural, tra- 
tarea popoarelor. de: peste Dunăre ca niște zar- 

zavagil grosolan! şi ca niște limonagil ridiculi, 
socotirea, suveranilor lor, chiar dacă aveai sîn- 

-_gele, mal vechiu decît oricare, al Bourbonilor, ca 
7
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" nişte principicull de o esenţă inferioară—, toate 
le-am făcut. Şi. eram mîndri de aceasta: printr'o 
asemenea, atitudine dovediam orlcul că mu sîntem 
balcanici. | KE : 

-Să fi putut fi măcar în adovăr carpatici,. pe 
amîndouă, plaiurile ! Dar aici o mină aspră de- 

prieten « se: > înfigea dureros în 1 trupul nostru na-. 

țional... 

Astfel Sîntem acuma. Să “mal poate! îndrepta 

greșala,? În total, nu. Dar cine se gîndeşte la ce 

-a ştiut să facă Austria, față de Germania, birui- - 

toare, oferindu-i mîna şi făcînd gin această alianţă 
basa, politice! sale, acela va înţelege ce avem de 
făcut. Cu Austria “nu vom ajunge la Monastir, : 

- dar cu Balcanicil putem ajunge aiurea. 

„Neamul Romănesc“ din 5 Octombre 1912.



. 

Bulgarii „spre Constantinopol“. 

Cea mai călduroasă dorinţă a Bulgarilor s'a în- 
deplinit. Prudenţa -iscusitulul diplomat de pe 

- tronul din Sofia a trebuit să cedeze entusiasmului 
războinic, furiei de luptă a unul popor întreg.. 

Proclamaţia lul Ferdinand I-iă parafrasează în 

stil solemn de suveran, care se sileşte a, păstra 

demnitatea formei, articolele 'ziarelor . patriotice 

şi cur întările oratorilor populari din cursul celor 
din urmă douăzeci, treizeci de ani. Armata pen- 

tru care această ţară de oameni săraci, trăind 

” în -mare parte din -cîștigul emigrației vremelnice” : 
spre plaiuri mal binecuvîntate, s'a, sîngerat atita, 

“vreme, lăsînd orice alte griji, această excelentă, 

armată, condusă de ofiţeri gata să se jertfească, 

-va, fi trecuţ în această clipă graniţa. În mintea 

yisătorilor de peste Dunăre ideia Țaratului ajuns. 
iarăși o realitate şi ţintind la, Scaunul săi de. 

” Domnie, Ţarigradul, începe a căpăta linil. bine 
definite. O nemărgenită nădejde de biruinţă cu- 
prinde un întreg popor de aproape patru mi-: 

lioane şi de sigur îl înzeceşte puterile,
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Acest războiii de tragedie, care vine după uver. - 
tura de operetă .a, bătrinului poct panslavist din 
Cetinie, cu tiradele mari şi victoriile mici ale . 
unul teatru de provincie, trezeşte în noi două 
sentimente foarte deosebite; Şi e bine să le pre- 
cisăm pe amiidouă, cu sinceritatea obiectivă ce 
„se cuvine unor mai bătrîni și — putem so zi-! 
cem — unor mal tari. - | 

Războiul acesta, nu poate să placă Romăniel, 
iar biruința Bulgarilor încă mal puţin decit faptul 
simplu al războiului. Acel cari. şi-au făcut o plă- 
cere din a ne provoca fără să aibă pe ce să se 
sprijine şi fiind manifest inferiori nouă, nu vor 
uita să-și înnoiască provocările avînd basa mo- 
rală a biruinţ ŞI întărindu- -se material, măcar 
după un timp mai lung, prin anexări de teritorii 
„Să nu uităm însă că o ţară datorește cea mal 
mare recunoştinţă acelora, dintre vecini cari prin 
ameninţarea lor continuă să întreţină acea energie 
sufletească de care Statele şi societăţile au ne-. -- 
voie may mult decît de orice. . 

Acest sentiment îşi găseşte expresia în convor-! 
biri, în articole, în caricaturi. May este însă unul, 

„pe care nu trebuie să ne simţim împiedecaţi de 
a-l rosti. : 

Bulgaria, pleacă la luptă ca să stabilească o 
„pace trâinică“ în Macedonia şi ea, făgăduiește 

0 administraţie bună străinilor ca şi localnicilor. 
” Înţelegem ce înseamnă aceste definiri a doua zi
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după declaraţia că nu doreşte niclun adaus de 
stăpînire dincolo de Rilo şi Rodope. Se face sfor- 

ţarea, cea. mare pentru Macedonia. 

Acolo trăiese Slavi. EI nu sînt de sigur Bulgari 

caracterisaţi, căci altfel nu i-ar putea reclamă şi 
Sirbil. Dar e netăgăduit. că stăpînirea fraților din- 
Sofia, către care au tins totdeauna, umplind Bul- : 
garia de fugarii lor, i-ar. bucura mal mult decit - 
oricare alta. E vorba deci, în adevăr, de un răz- 
boiă pentru desrobirea unor congeneri supuși 

stăpînirii străine pe care desrobirea, de religie o 

îngreuie şi mal mult, 
Un popor însă care a putut să se adune riumal 

pe jumătate supt liberul steag naţional, cum e 
poportl romănesc, nu poate privi -un astfel de 
război cu antipatic, oricare ar fi consecințele sale, 

momentane, pentru Statul romîn. 

Romănia de azi poate fi jionită, umbrită întru 

cîtva, de o Bulgarie mal mare, cu 5.000.000 de 
locuitori pe un teritoriu întins ca al nostru; dacă 

"Sar strînge laolaltă însă cîţi Bulgari sînt pe lume 

— şi cu Siîrbil, şi cu Muntenegrenii —, ei n'ar 
- ajunge încă numărul Rominilor. ca nație. Şi 
pentru ca aceaștă nație să capete formula, sa . 

naţională firească și definitivă, Romănia nu tre- 

buie să fie văzută niciodată în calea principiului na- 

țional care înnaintează, = fie şi la ce mal răi duş- 
man al el: 

„Neamul Romănesc“ din 8 Octombre 1912. 

*



Participarea Serbiei la războii ? 
  

Mergînd astăzi „la război, împreună; cu Bul- 
garii, împotriva 'Purcilor, cu evocarea zilelor de. 

la Cosova şi a peirii vechiului cneaz Lazăr în 

marea luptă care: fost plătită cu viata Sulta- 

nului descălecător în Europa, Serbia rupe hotărit 

cu tradiţiile mai recente ale politicel sale. 
N'ai trecut treizeci de ani de cînd, pentru a 

servi pe Austrieci, în care-şi găsise razimul, Te- 

gele Milan—oricum, altfel “de om decit actualul 

stăpînitor — arunca trupele -sale către Sofia, şi 

avea durerea, ruşinea. de a le vedea zdrobite la. 

Slivniţa, într'o înfrîngere care a scăzut poate - 
mai mult decit toate greşelile în conducerea, in-: 

ternă a regatului prestigiul Obrenovicilor. Astăzi 

soldaţii sîrbi se află pe teritoriul. Bulgariei ca 
fraţi slavi, ca tovarăşi de luptă, ca răzbunători 

al creștinătății. apăsate,. împotriva păginilor. 
N'ai trecut trei ani de cînd, la. vestea că mo- 

narhia habsburgică a hotărît, în momentul cînd 

Turcia părea că se înnoieşte de fapt, anexarea
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definitivă.a Bosniel şi Iterţegovinei, durerea des- 

nădăjduită a Sirbilor la gîndul că vor trebui să 
renunte pentru totdeauna la unirea, cu conafio- 
nalil lor din aceste provincii, îl îndemna la; cu- 

îezătorul act al unui războiu cu Austro-Ungaria, 

și puțin a lipsit să nu-l încerce, chiar dacă prin 

aceasta s'ar fi primejduit însăşi dăinuirea micului 

regat dunărean, osîndit în granitile sale înguste 
la o existență deplorabilă. Astăzi duşmanul nu 

mai e peste Dunăre și Sava, ci în Serbia Veche, 
în Macedonia, și faţă de Viena se schiţează în- 

clinaţiile cele ma! gratioase de prietenie şi iu- 

bire. 

Din partea ei, orcii ar vorbi de „drepturile el 
în sangeacul pe care abia l-a părăsit pentru Turci, 

oricit s'ar declara gata să apere cu armele aceste 

drepturi, Austria e de sigur bucuroasă de acest 

războiă în care se aventurează: Petru iii. Prin. 

această întreprindere hasardată, chestia Bosniei 
şi Herțegovinei cade pe planul al doilea, fără a 

mai vorbi de interesul pentru marele număr de 

SîrbL din monarhie, pentru chestia croată pe care 
brutalitatea, fără mască a Guvernelor ungurești 

o face tot mal critică, pentru lucrurile din Dal- 
maţia, unde este de mult o destui de activă pro- 

pagandă sirbească. 
Dar urma va alege. Ea va arăta dacă, în preo- 

cupatiile Serbiei, încunjurată pe trei laturi de 

păminturi asupra cărora ea are, drepturi naţio- 

16
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nale, une ori şi istorice, planurile macedonene 

trebuia să aibă locul cel d'intăiă. Şi tot ea va 

scoate la iveală co poate fi mai defavorabil pentru . 
viitorul Serbiei : înfringerea de ieri din partea 

Bulgarilor sati participarea. la biruința lor, po- 
sibilă, de mine. 

„Neamul Romănese“ din '9 Octombre 1912.



Ce spune războiul? 
  

Bulgarii sînt înnaintea Adrianopolei. Sirbil a 

biruit la Cumanovo, de jur împrejurul cetății 

Scutari sînt Muntenegreniy; pănă şi înnaintarea, 
grecească n'a întîmpinat decit o împotrivire slabă, 

ceia ce e mal răi decît niclo împotrivire. Din 
partea lor, 'Turcil, cari par a ţinea la tradiţio- 

nalul calificativ de „bieţil“ Turci, se retrag din 

„motive strategice“, urmînd un „plan“ care se 

poate să nu fie mal real şi mai folositor decit 

vestitul plan din 1870 al generalului 'Trochn. 

-  Creştinil din Balcani ai scos în luptă tot ce 
ai; pănă şi copiii de 18 ani sînt buni ca să 

umple văile şi şanțurile, Au cheltuit cel din urmă 

ban de împrumut, at răscolit pănă în fundul 

cutiilor cu cartuşe, ati curățit și cele mal arhaice 
din armele scoase din us. Ceia ce aa făcut toți 
aceşti SlavI plus Grecil cari nu puteai face altfel 
decît a se lua după cellalţi, o extraordinar. Extra- 

ordinar ca orice act de desperare. Şi cu despe- |
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rare se luptă toţi, pentru a ieşi din cercul de: 
despreț, al mediocrităţii în -care 'a trăit pănă 
acuma, pentru a, se înşira în rindul popoarelor 
care înțeleg a lucra de sine 'şi pentru sine. Pe 
cînd ţerile celor patru regi nu pot aduce nicio 
jertfă nouă zeului răi al Războiului, cumpărin- 
du-i astfel favorurile scumpe, turcii. dispun încă 
de trupe. Nu ni vom exagera numărul lor, căci 
istoricul Imperiului” otoman, Gare şi-a isprăvit. 
opera, fără să ştie publicul romin, cunoaștă mij- 
loacele reale de care pot dispune învinșii de la 
Chir-chilise, şi dincolo, în Asia. EI își aminteşte 
„de greutăţile pe care noul regim le-a întimpinat 
în Arabia, fată .de răsculați cari au putut: cîştiga, 
biruinţe, strălucitoare şi pe cari niclo silință 'oto-- 

_mană-na ajuns a-l răpune. Şi avind'în minte 
aceste lucruri, el priteşte viitorul fără siguranța 

„celor ce afirmă că „la urmă tot “Turcii vor în- 
x vinge“. n îi 

Dar se poate să învingă. Ca orice faptă a oa- 
menilor, și. războiul are factorii să! incalculabili. 
Cine poate prevedea ideia fericită a unul om de 
talent, slăbiciunea neașteptată a unei individua=- 
lităță hotăritoare ? Podul de cale ferată: din Sco- 
tia-a: căzut în Mare, de Și nu-l lipsia nimic, 
“printi un defect de: topire, la care nimeni: nu se 
putea gindi. - 

Sînt însă — din fericire — pelingă aceşti fac- 
tori, şi ceilalți. Şi aceştia: sînt hotăritori. Și chiar
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în războaie, după o campanie pierdută, după un 

războiui nenorocit. Gindiţi-vă numai la Prusia, 

după lupta de la iena, în care trecutul muria 
învins şi se ridica spre biruinţă viitorul ! 

E așa, pentru că hasardurile — care pot fi de- 
cisive odată — nu se repetă numai decit, pe. 

cînd necesitățile, odată constatate, există şi lu- 

crează mai departe. ” - 

„Si, în materie de necesități, ce ni spune pănă 

acum războiul ? | 

Că Bulgaria era, vrednică de reputaţia ei. O 
rasă energică, de o solidaritate morală perfectă; 

un Stat a cărui gospodărie merită cele mai mari 
laude; o armată care uneşte cu disciplina ire-. 

proşabilă un avînt spre moarte pentru scopurile 

naționale care aminteşte vremurile eroice. .E 
cineva care să poată tăgădui, după tot ce sa 

"scris, ce sa făcut, ce sa, văzut, aceste lucruri ? 
Soldatul bulgar, ţeranul liber. bulgar s'a arătat 

ca putere morală superioară Turcului. La acesta, 

din urmă devotamentul pentru Islum, așa-zisul 

„fanatism“ dă mișcarea. Această putere însă e 

în legătură cu „voința lui Dumnezei“: Dumnezeă 
vrea biruinţa, dar Dumnezeu poate voi şi înfrîn- 

gerea, şi e datoria credinciosului să i se supuie. 

Pe cînd iubirea de neam e păgînă: numai odată 

-cu cea din urmă sullare ea pleacă din trupul 

cel istovit şi pare că-şi caută alt trup pentru 

a-l creşte puterile.
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Aceste elemente de energie națională le poate - 
creşte biruința ---- - Și “cît de” mult !; înjrîngerea nu 
le „poate nimici. 

Şi oricine ştie .să- -ȘI facă, socoteală, va ținea 
seamă de ceia ce este, —şi va fi tot mai mult, —iîn 
chibzuielile sale asupra, viitorului. 

„Neamnul Romănesc* din. 16 Octombre 1912,



Singe risipit în zădar... 
  

În Balcan, în Pind, pe drumul spre Salonic se 

dai zi de zi lupte ce par menite să: schimbe cu 

totul înfăţişarea, Peninsulei Balcanice, care ar fi 

să înceapă o nouă eră creştină ca aceia care 

înceta, în scăpătarea de lumină a înfringerii, 

acum cinci sute şi cinzeci de anf..- | 

„Deocamdată“ — aceasta e.expresia Suvera- 

nului, decit care puţini. îşi. vor .fi cîntărind mai 

îndelung expresiile — Romănia nu se simte che- 
- mată, nu se' simte datoare -să intervie. Mobili- 
sarea el e desminţită, ceia ce inseamnă: ami- 
nată. Ceasuri de pace ni se asigură încă: . 

În ce ne priveşte, nu vedem de ce şi cu ce 
scop bine delinit și perfect legitim faţă de as- - 

piraţiile sale naţionale Romănia ar avea, să dea, 

sîngele fiilor săl, asupra căruia, de sigur că Austro- 
Ungaria, stăpînă la dinsa, pe atitea „trupuri TO- 

“măneşti, nu trebuie să dispuie., 

Dar până la. momentul pe, care nu-l dorim, 

oricit am iinea şi noi la prestigiul Regatului, ce
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na ni se pare a fi în legătură cu nevoia hrdpirilor 
oportuniste pe teritoriu național străin, sîngele ro- 
mănesc se varsă,'el se varsă din bielșug. 

Din Romiîni se alcătuiesc în 'mare parte, de la 
Vidin pănă la Silistra, regimentele de pe linia 
Dunării ale „Bulgariei. 

Din Romiîni se alcătuiesc pănă adînc în lăuntru, 
în cercul Timocului, regimentele Serbiei. 

Din .Romîni balcanici se alcătuiesc în tot Cu=. 
prinsul 'Tesaliel regimentele Greciet. 
„Şi între ostașii de avangardă aruncaţi cei d'in- 

tăiă în: faţa primejdiei care nu iartă pe îndrăz- 
neți — și îndrăzneţi sînt ei cu toţii —, au fost 
„Bulgarii“ de la Dunăre, „Sîrbii“ de la “Timoc, 
„Grecir“ din 'fesalia. 
„Tar dincolo, în tabăra „Păsînă“, dacă au fugit, . 
dintre noii ostaşi; Slavii, Grecii, Evreil, şi-ati făcut 
faţă de steagul lor ca şi față de naţia lor o sfintă 
dâtorie de a rămîneu pănă la Sfirşit, acoperind 
cu trupurile pămîntul pierdut. față de dusman, 
„Turcii“ din Pind 'cu graiul dulce de Vlahi, în 
urma, cărora; lucra bandele răscolitoare de averi, 

” distrugătoare de case, ucigătoare de femel şi de 
copil. 

De sigur că pănă acum mii de vieţi romăneşti 
Sau'stîns, şi' pănă la răniți, pănă la cel rămași 

fără sprijin nu poate veni măcar mîngiierea, aju- 
torul nostru. Ei sînt al steagului supt care ai
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luptat şi amestecul nostru poate fi privit ca o 
jignire sai .măcar ca o demonstrație. 

Dar întîmplări așa de tragice cum e aceasta, 
în care se pierde pentru -cause străine Hoarea ti- 
neretului unui neam ținut în robia străinului, 
arată mai mult decit orice argument neroia nea- 
părată. a stringerii tuturor elementelor naţionale 
într'o singură formă politică și păstrarea lor cu orice 
preț, evitindu-se pribegiă și emigranții, între hota- - 
rele ei. | ” 

Numa! astfel se. poate împiedeca groaznica ne- 
legiuire de a cere omului viața pentru scopuri 
care nu-t ating nici pe dinsul, nici pe toti a! lui. 

„Neamul Romănese“ din 22 Octombre 1912, |



-. Intrebarea cea mare sa pus. 
  

. 

E,firese ki orice popor sentimentul de părere 
de rău cind prin înnăltarea, așteptată sau ne- 

așteptată, a altora gloria sa mai veche se întu- - 
necă, siguranţa să actuală se amenință. Dar ceia 

ce urmează după -trezirea acestui sentiment, 
aceia hotăreşte pentru întregul viitor: naţiile pline , 

de viaţă își incordează toate puterile pentru un 

noii avint,; care.nu trebuie să fie neapărat acela 

al unei ofensive războinice, lie şi neîntemeiate. 

Celelalte se istovese rozindu-se de invidie, care 

nu e numai stearpă, ci şi distrugătoare. 
Dacă poporul nostru este un neam de ispravă 

— cum avein dreptul s'o credem, în .ce priveşte 

temeiul neamului, dacă nu şi în ce priveşte 

pleava, dese ori vînturată de pofte, de de-asupra 
—, atunci războiul din Balcani îl va fi adus acest 

neprețuit folos: trezirea energiilor : adormite pe 

perna biruinţii de la Grivita, deschiderea, deplină 
a ochilor împainjiniţi de ceața trufiei despreţui-
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toare, descoperirea unor ținte nouă şi conștiința. 

că mijloace nouă trebuie găsito pentru a le pu 
tea atinge. - 

Mijlocul de .căpelenie e ridicarea le viată, împăr- 

tișirca de conștiință a unui popor intreg. Căci pe 

drumul la Salonic, ca și pe acela la Adrianopol 

na biruit fiindcă era, numeroasă, bine organisată 

şi prevăzută, cu cele mal noi şi mal scumpe mij- 
loace de distrugere: nu, ci a biruit un popor, 
fiindcă era harnic, stăruitor, disciplinat, plin de 

„credință şi gata de sacrificii, fiindeă era unit. 

Cu planurile lui von der. Golz-Paşa, cu cele 
may bune muniții din Europa, cu toate contigen- 
tele unei seminţii războinice şi cu toate armnin-: 

_tirile de cinci sute de ani ale unuia din marile 

Imperii ale lumii, Turci au ajuns — pănă acum 
— numai la Cumanovo şi la Chir-Chilise. Cu su- 

Hetul lor innainte de toate Sirbii, Bulgarii, Mun- 

tenegrenil, chiar şi Grecil ai ajuns înnaintea 

inetropolelor europene ale Osmanilor. Şi nu cu 

sutietul individual, pe care-l poate avea în orice 

neam un cro, ci cu sufletul colectit, obștese pe 

care-l au puma! popoarele în stare să învingă şi 
să păstreze împotriva, oricăril duşmănil. 

Vom înţelege oare că tot ziitorul nostru alîrnă 
de la lilerarca natiunii romăneşti în cuprinsul Ro- 

mâniei libere? Și ni vom da seamă 'că ucest: hteru 

nu-l pot face politicianiă, zăpăcită sait răă-făcători, 

“cari S'aă silit timp de jumătate de _tcac să împie-
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dece această lilerare, ce nu poate însemuă deiit peirea 
“lor politică ? . 

Răspunsul la aceste întrebări va urmă răpede. +. 
Nol aşteptăm cu o dureroasă îngrijorare, în care 

ambitia, noastră n'are nicio parte. 

„Neamul Romănezc* din 23 Octombre 1912.



Iaca şi Europa... 

Pătrina pedagogă' Europa,-care-şi cruţă  tot- 

deauna mijloacele .fără a-și modera pretenţiile, 
începe a se mişca, astăzi cînd cea din urmă 

nădejde a biruinței "Turciei, deci a putintei dea. 
se păstra în linii generale starea de pănă acum, 
a încetat. „Schimburile de vederi“ au loc. şi o 

“conferinţă e pusă în perspectivă. Redactorul ne- 

responsabil al ideilor politice ruseşti, Ministeriul . 
de Externe al Franciei, face propuneri alianţei 

austro-germane, care, cu toată politeţa, le refusă. 

Italia uită Tripla Alianţă şi astăzi, pentru a se 
gindi că are în Balcani socrul-de azi şi supuşi! 

'de odinioară. lar Anglia, lăsînd la o parte Tripla 

Înţelegere, își primblă, ca şi la 1853, cu şi la 
1978, corăbiile - înnaintea Constantinopolel indi- 

ferente la, prăbușirea, celei de-a doua Împărații 

“mondiale care s'a adăpostit. învinsă între zidu- 
vile el. .” 

Noi înşine cerem să ni se audă glasul la con- 

_ferinţă, şi conştiinţa că sîntem, dacă nu biruitori,
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măcar „Europeni“, ne susține în aceste momente 

triste pentru oricine n'a înteles că prestigiul se 
susține numai prin munca: încordată din fiecare 

zi şi prin roadele el de putere şi de mîndrie. 

În citeva săptămîni un sfat de diplomaţi so- 
lemni şi ignoranți — conâiţiunile meseriei — pun 

"la cale —avînd la spatele lor două milioane de 
oameni înnarmați, cari nu .vreati să se bată —, 

şi repartiţii teritoriale în luna pustie, pe basa 
hărţii astronomilor. Rămîne însă totdeauna 0 
„greutate: odată planul operaţiei stabilit, pacien- 

tul se lasă adus pe masă, ori bu? a 

" Extraordinar în acest război, extraordinar el 

“însuşi, e faptul că Balcanicil, unită într'o singură 

sforţare, într'o singură hotărire, nu voiesc să se 

lase, 
EA pretind, în prostia lor slavă, î în grandomania. 

lor „elină“, că, odată ce 'el ati jertfit şi ati riscat 

tot, odată ce ai: dat morţi 20.000 de oameni 
cari ati primit bucuroşi să fie preţ de răscum- 

părare pentru neamurile lor, odată ce ai învins, 
răpede şi deplin, nimeni n'are să se amestece 

în poruncitoarea lor convorbire cu învinsul, care 

începe a rosti cuvîntul mîntuitor al „amanului“. 

"E adevărat că -aliaţil n'a bani, e adevărat că 

în multe privinți sînt legaţi de marile Puteri care 

"li cer să se presinte înnaintea tribunalului lor 

pentru o sentință fără apel. Dar tribunalul el 
însuşi, se va putea, oare constitui, şi se va cădea -
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de acord asupra paragrafelor: Ori membrit lut 
se vor amesteca, şi mal pătimaşi, în: bătaia îm- 
pricinaţilor. riminind "ca Dumnezei să fie singur 
judecător al tuturora ? 

Oricum, cuvîntul rostit astăzi de Statele bal- 
canice are însemnătatea lul 

E întăiu încercare făcută de. micile teri, de 
popoarele nu pe deplin desrobite de a se împo- 
trivi unei tiranit politice odioase, care se adauge 
la cea mal crudă exploatare economică. Răzi- 
mate pe mijloacele lor, tari de succesele lor, le- 
gate strîns prin unirea lor, ele cutează a cere ca 
în cuprinsul pămîntului stăpinit şi cucerit de ele 
să nu se amestece alţii cari. nau scos .niclun 
ostaș pe cîmpul de luptă, unde nau de urmărit 
niciun scop legitim, uiclun interes naţional. ne- 
tăg ăduit. | 

ȘI, dacă nol am li suferit mai putin din partea 
acestel trufaşe Europe a, capitalelor acaparante 

a a diplomaţiei imperative 2, care nu ne-a apărat 
sictodată, dar a ştiut să ne împiedice totdeauna, 
Și încă am saluta! cu toată: bucuria — orice ar 
crede aceia, cari aşteaptă ca o pomană Silistra 
din partea aceleiaşi despreţuitoare kurope-—ten- 
tativa de eliberare făcută, într'un ceas mare, de 
vecini! noştri.” 

„Neamul Romăuesc” din, 25 Octombre 1919, - 

 



Măcelurile din Macedonia. : - 

Pe teritoriul macedonean ocupat de armata 

urecească, funcţionează, se pare, tribunale mar- 
tiale, care osîndesc la moarte pe fruntaşil aromiîni. 

Ar fi. o infamie vrednică de un „trib negru din 

udincul Africei. | , 
Guvernul romin e dator să ceară lămuriri, să 

dea un. comunicat, şi, dacă asemenea ticăloșii 

Sau făptuit, să rupă legăturile diplomatice cu 
Statul care le tolerează şi să arăte supușilor lui 
din Romănia druinul către casă.. 

Si aceasta, — fără nicio zăbavă. 
Căci cu adunări populare unde liecare spune 

-ce crede şi ce vrea, fără; niclu înţelegere prea- 
labilă, fără nicio consecvență și fără nicio răs- 
„pundere, aducind Austriei servicii nepreţuite prin 

proclamarea .nevoil de compensaţii absurde în 

Balcani, nu se ajunge la nimicalta decit la mă- 

rirea, haosulul. - & 

„Neamul Romănest: din 16 Noyemine 1912.



Un visitator pe care nu l-am dorit. 
  

Vineri a sosit în Bucureşti, primit de oficial 
cu toată cinstea cuvenită, fostul şef al Statului- 
major austriac Conrad de Hătzendorf, astăzi 

„ inspector general ul armatei cesaro-crăieşti. 
" Veneralul ar fi fost însărcinat numal cu adu- 

„cerea unci scrisori de condoleanțea suv eranului 
săi către Regele nostru. Atît şi nimic mai mult 
după ” cercurile care dețin și ascund secretele. 

- Dar alţii, şi anume persoane bine informate din 
Viena, afirmă că represintantul Împăratului Fran-: 
cisc-losif a venit pentru a cerceta planurile: de 
mobilisare ale oştirii noastre, pentru «le verifica 
şi a pregăti astfel pe o basă sigură colaborarea, 
austro-ungaro-romănească împotriva husiel, pe 
care cercurile din jurul arhiducelui Francisc-Fer- 
dinand vreau s'o atace. i 

Dacă acesta e rostul misiunii d- lui de Hătzen- 
dorf nu e niciun om cu conștiința, intereselor 
adevărate ale Romăniei care să n'o.regrete. 

Tara noastră este prea slabă astăzi pentru & 

16
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încerca, lic şi în tovărăşia unul mal mare, „mo- 
narhia cu 5U de milioane de locuitori“, aventuri. 

Un războin cu Rusia pentru luarea Basarabiei e 

„însă o aventură. | 
Întăin, pentru că şansele de biruinţă sînt foarte 

slabe cînd ie cîndeşti ce înseamnă Austria, cînd 
îți amintești că majoritatea soldaților chemâtă 

a trece granița răsăriteană sînt Slavl ca şi aceia 

împotriva cărora sînt chemaţi a luptă. 

Şi al doilea, pentru că această Basarabie — 
dacă -ni Sar da — nar putea să rămiie mult timp 

în mînile noastre. Cum sa mal refăcut și altă 
dată, după războiul Crimeil, tot aşa sur.reface 
Rusia şi acuma. Și ea ar întrebuința toate si- 

linţile sale pentru a căpăta înnapol cu dobindă,, . 

ceia co i sa luat în ceasul trecătoarei slăbiciuni. 

Nu armele Austriel, ci! descompunerea, inevita- 

„bilă şi apropiată, a Rusiel ni pot restitui Basa- 
-rabia, — şi pentru totdeauna: ă 

Aşa fiind, emisarul austriac nu apare ca un 

sol de liberare şi mărire, ci ca un amintitor. de 

vasălitate şi un: îndemnător: către cele mar. mari 
primejdii. | aa a 
„Se vor găsi destul. cari, -dîndu-şi seama de - 

aceasta, îi vor refusa salutul oaspetilor. 

„Neamul Romănesc“ din 20 Novembre 1912,



, 

Contra războiului ? * 
  

„Nu numai în mirșave clevetiri tachiste, vred- 

nice.de o presă cu totul demoralisată şi de par- 
tidul căreia-l aparţine, dar şi din alte cercuri, 

unele: foarte aproape de mine, îmi vine, în fonul 

indignăril celei, mai ipocrite ca și în acela al 
mustrării celei mal prietenești, întrebarea: Cum, 

d-ta. naţionalist, ești contra războiului cu Bul- 

garil, contra anexării cadrilaterului, contra do- 

minaţiei în Marea Neagră, ba în Marea de Mar- 
mară, în Marea Eace şi aşa mai departe? 

Înnainte de a răspunde, ţin să rectific un lucru. 

Eu nu sînt naționalist, în sensul obişnuit al cu- 

“vîntului. N'am lacrimi în glas de cite orl vorbesc 

de „frații noştri“, nu reserv cel mal profund bas 
armoninţător şi cel mal supțire alto implorător 
către ceruri pentru întrunirile în care se bate 

toba pe vechea piele de măgar a naivităţii na- 

„ionale. Şi să mă ferească Dumnezeă să trec 
vre-odată dincolo de margenile pe care le-a tras 

realitatea în jurul idealului nostru, să îndemn
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lumea, la fapte „marl“ necugetate, să tulbur con- 

” știința publică, în vremea cînd trebuie să. fie mai 
socotită şi mal sigură de sine ! În sfirșit, printr'o: 
ciudată, dar fericită potrivi ire a lucrurilor natio- 

* nalismul miei se retrage, poate sfios, poate” des- 
gustat, de cîte or partidele care nu ni-ati ştiut. 
da pănă ieri mijloacele trebuitoare ca, să ne afir- 
măm - împotriva oricui, apucă în strigăte aţiţă- 
toare, tricolorul romănesc, în care căi nu mai văd 
atunci decit un fanion de înşelare și desbinare ! 
"Deci azi, cînd toţi sint „naționaliști“, pănă, la. 

- VYărsarea sîngelui tuturor celorlalţi, eă nu sint. 
„naționalist“. Faţă de „naționalismul“ curent, et. 
nam nicio datorie. Şi tocmai de aceia m'am 
făcut aliatul d-rului Racovschi, precum ştie toată. 
lumea. _ | Ie 

“Să venim însă la răspunsul pe care-l datoresc.. 
Da, eu sint contra, războiului cu Bulgarii pentru. 
cadrilater, şi fireşte încă ma! mult pentru cadri- 
laterul fără. război. 

Şi pentru aceasta sînt ei oare neconsecvent 

Sint eu oare răti patriot? 
Să vedem. 

. Naționalismul mieti, pe care niclun Gur ern de: 
politician! nu-l va ajuta, dar nici nu-l va terfeli, 
se sprijină pe această axiomă: Orice popor e. 
chemat a trăi, cultural şi politie, în margenile stricte 
ale dreptului săi naţional. Îmi arată cineva; însă. 
dreptul nostru naţional în teritoriile pe care le-am
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lua aşa de bucuros ca să nu ieşim de la praznic 
cu mîna goală. de „ruşinea lumil=? Şi crede ci- 

neva că situația morală a Romăniet naţionale, 

care trebuie să urmărească, tără a provoca pe 

nimeni, dar fără a uita nimic, cel mal liresc ideal 
naţional, se întăreşte prin aventuri de imperia- 

„lism grandoman în dauna unui popor, aşa de 

mult legat cu al nostru, care sa sîngerat pănă 
la ultima picătură pentru izbindirea unul ideal 

„întru toate asemenea cu al nostru” Şi o ţară 

mică poate renunța ca oare la basele morale pe 
care se razimă, în present şi în viitor? Şi se 
găsesc oameni cari să ridă de dreptate şi de 
moralitate, amintiri romantice în care poate crede 
numai .un prost ca mine! Dar, dacă arfi ca orice 
urmă de dreptate şi de moralitate să piară de . 
pe lume, o clipă naș mal voi să trăiesc în mij- 
locul el! 

Și sînt eti oare răi patriot, cum mi-a spus-o 
un domn coleg, care, pe basa serviciilor înde- 

lungate aduse feril, credea că poate osîndi frăția 
mea cu d. Daner: - 

"Atâta vreme cît e deschisă o problemă politică, 

atita vreme cît. nu sai mişcat oştile, atita vreme 

cît nu s'a înnălțat alt steag decit cele de la 

Băile Hforiel, oricine are dreptul să judece şi 

oricine are datoria să spuie înnaintea oricul 
«ce-l. dictează, după această judecată, după răs- 

colirea tuturor cunoştinţelor sale, conștiința. Nu
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cred că e mal putin patriotice să opreşii naţia. 
ta de la o pornire nechibzuită, care, fără folos, 

"ba poate cu cele ma! grave piedeci şi cu slă- 

birea pentru un viitor îndelungat, ar urmări «co- 
puri nelireşti decit, pentru a se vorbi de. tine, 
de ideile tale, de iubirea ta pentru ţară, să tre- 

zeşti patimile care dorm în orce mulţiine pentru . 
a provoca în cel mai bun cas o zădarnică is- 

tovire ! ” | 
Şi aducem înnainte şi un exemplu. 

Anglia cea mare și puternică sa împiedecat 

odată de săracii. Buni din Africa-de-sud, bieti 

„răzeși“ olandesi rămaşi cu îrgi veacuri în urmă. 
Li-a” infățişat cererea, nedreaptă de a primi - în 

casa lor simplă, veche si iubită pe străinii de 
la minele de aur. Şi sa ajuns la un războiu, im- 
potriva căruia sa ridicat constiinta lumii întregi. 
EA bine, în Anglia, unde 'nu se ştic ce înseamnă 

“a fi răi patriot, sa ridicat un om, care a des- 

aprobat public această faptă. de hrăpire.: Ajuns 

la putere, el a încheiat pacea. Şi aceasta a doua 
zi după o înfrîngere. Ştiţi cine era acel om: Plecaţi | 

capetele ! (Gladstone! 
Și cum? adecă. o să mă opresc eu înnaintea 

insultelor „presei galbene“, înnaintea necuriin- 

ţelor unuia şi altuia, înnaintea tărăboiului făcut 
de Guvern sati pentru Guvern, din dorinţa de a 

încununa cu lauri capul d-lut Tache Jonescu ori 

al_ altul ministru?- O să mă răspingă faptul că
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socialistul Racovschi e contra războiului ca! so- 
cializt şi Bulgarul Racovschi contra războiului cu 
Bulgaria, fiindcă în inima sa vorbeşte atotputer-. 

nicul instinct naţional? 0 să mă mint et însuini 

din despreţ pentru anume tovărăşii ori din frică 
față de anume duşmănii, cind vorbeşte poruncitor 

în mine conştiinţa nea 2 

Dar, de aş răminea numai cu dinsa, mas simți 

nai tare decât toţi cellalți la olaltă—fie şi a 

doua zi după ce ar fi îndeplinit, “prin succese 
diplomatice” sau biruințe militare, scopul către 
care tind! 

„XNeimuul Romănezei rin 25"Novermhre 1012,
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Ceatalgea... 

"Mobo: A coborit din scaun 
pe cei puternici și a ridicat 

pe cei unii... - 

Metrai al izantinilor ! —y vechiul - Ccatalseă. 

locul unde ani stat. trei. săptămîni în fată, ca 
pentru o luptă de moarte, “Turci şi Bulgari, cu 

 hoiera la mijloc şi între ci, nu e un loc necu- 
noscut în ixtoria Imperiului otoman. Vechii Sul- 

tank aveari mul mult decit bietul bătrin gras şi 

molii Mohammed al V-lea, care era să piardă 
sfinta Istambul cucerită de cel de-al doilea Mo-" 

hammed, Biruitorul. nevoia drumurilor luna în 
aier, a călătoriilor în care se descordai muşchii 

lor sălbateci, a vinătorilor în care totuși zbîr- 

niiau arcele şi pocniati puștile, în care se vărsa 

totuşi sînge cald şi se auziau urletele de moarte 
ale fiarelor, asemenea cu strigătul de durere al 

învinșilor. Şi atunci, ca şi Domnir noştri. de 
  

1 Jireăeic, Die Ieerestrasse ron Belgrad nach ('onstanti- 

nopel, Pruna, 1333, p, 134,
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„ altfel, ei luati cu dinșii Curtea toată şi o bună 
parte din oaste şi străbăteau pădurile 'Iraciel în 
preajma, cetăţii împărăteşti, de care nu voiau să 
se depărteze. doar oastea întreagă era şi o ceată 
de vinătoare, și corpurile Ienicerilor, sawsongii, 
ciacîrgii, se chemati după cînil şi şoimil pe cari 
trebuiau să-l îngrijească pentru stăpin și să-l 
arunce,. pentru bucuria lui, către pradă. 

Sultanul Soliman-cel-Măreţ era pe Scaunul de 
stăpinire al Osmanilor în iarna anului 1561. Îl 
prinse dorul vînatului și, la sfirșitul lut Februar, 
cînd prin acele locuri fericite bat une ori vin-. 

„tun de primăvară, bătrinul își chemă ostașii 
pentru războiul luncilor şi pădurilor. La 28 ale 
luni se așează la „Ceatalgeă” (Satalge) „loc 
aproape. de Podul-cel-Mare. (Ponte Grande, Biiiuc- 
Cecmegi), departe o zi de Capitala“! „ Acest pod 
cu 93 de arce, cu patru suişuri şi patru cobo- 
rîşuri, îl făcuse doar el, din piatră de biserică Şi 
de ziduri dărimate. Voiă să steie o lună întreagă, 
mlădiindu-și prin ostenelr picioarele înţepenite 

„de podagră. Frati atunci la Ceatalgea vremuri 
- mindre: şi vesele pentru Usmanlii, cari porunciai 

în Ardeal, în 'Limişoara, în Buda, cari cercetează 
drumul Vienel!.. P 

Pe acel timp Alexandru L4pusneanu, izgonit 
'de ciudatul pretendent grec- -luteran Despot. cău- 

  

i tarani, Documente. VIII, p. 91, no. exxul.
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tase un adăpost la stăpinil săi. Şi Despot însuşi, 

impotriva căruia se ridicaseră boierii, cari voiau 

Domn din osul şi de legea lor, stătuse, după doi 

ani de Domnie, închis în cetatea Sucevei, între 

viată şi moarte. Ştefan-Vodă-cel-Noii, Tomşa, îl 

poruncise moariea, si acuma și din minile lui 

scăpa puterea. Beglerbegul tireciel pleca, petrecut 

de Vizir, de. Capudan-Paşa, Marele-Amiral, cu 

5.000 de Teniceri şi 500 de spahii, ca să dea cu 

sila ca Domn Moldovei pe fostul stăpinitor, orb; 

smintit, fugar. Cel dintăit mare popas era Sofia, 

unde atunci se ridicau moschei biruitoare şi be- 

alerbegul, stăpîn peste. Dulgarii orașului, își avea 

locuinta.” 

Azi Dulearii sint mai aproape, la Ceatalucă 

chiar, şi niclodată nu va mat răsări pentru gloria 

osmană beglerbegul Care să, găsească drumul 

către Soiia... . 

lar, din vremnea cind vechil Bulgari al lut Crum 

cel sălbatec, în avîntul lor încrezut spre (api- 

tala Răsăritului, dărimară Athyra bizantină, pe 

locul căreia se făcu podul lui Soliman, vor îi, 

peste cîteva săptămîni, cînd Moartea şi huina 

vor fi părăsit iarăși aceste tăriinuri pe care le-ati 

cercetat-aşa de des, o mie şi o sută de ani 

„toemal... > 

„Neamul boinăneze Tâterar* «lin 2 Noveinhre 1912



Datoria Macedonenilor. 
  

Nu se. poate lucru rnai-vrednic de laudă decit 
-silinţile Arominilor deuici din țară de a interesa - 
lumea pentru suferinţile pe care fraţii lor şi al. 
noştri le îndură de pe urma bandelor care ati 
prins, fireşte, un curaj nebun, ba chiar de pe 
urmă trupelor regulate ale. Fenixului elinesc. Ei 
scrii, vorbesc la întruniri, aplaadă pe focoşii 
oratori de la Băile Eforiei, şi, dacă ar jertti — 
cei mulți bogaţi dintre ei — şi sume însemnate 
de bani pentru nevoia celor de acasă, rămași 
fără adăpost şi fără hrană, ar fi, neapărat, Și 
mal frumos. e 
"Dar o veste îmbucurătoare soseşte. Poate pentru 

că Austria vrea cit mal mulţi clienti nedefiniţi 
și nehotăriți în Balcani, va fi și o Albanie, va, fi 
Și o Macedonie. 

Aceasta nu înseamnă însă, pe deparie, o Ma- 
cedonie romănească. Sint aşa de risipiţi ai noştri 
ȘI -aşa, de putini ai o conștiință naţională! ! Pentru 
a 0 trezi trebuie o muncă uriaşă. Și. consulii aus-
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triaci najung pentru aceasta. Trebuie ca toţi 

Aromînii să se concentreze - acolo pentru opera: 

cea mare: crearea naţionalităţii politice aromă- 
neşti, 

AZI ti sînt încă oaspeţii noştri iubiți. ÎI ajutăm, 
de și cultura noastră, viaţa noastră politică n'are 
neapărată nevoie de dînşii. Dar mine cine din 

el va mai bate străzile Bucureștilor va îi pentru 
orice om cu simţire un 'desertor și o canalic. 

„Neamul Romănesc“ din 27 Novemhre 1912.



Încă o peţire. 

După generalul Conrad de IHitzendort, care, 
întors de la București, e azi, ca partisan al răz- 

boiului cu Serbia, în. fruntea. statului-major aus- 
tiriac, a venit la noi represintantul, de. rang mai . 
înnalt, al celeilalte politice. Marele-Duce Nicolae 

-„ Mihailovici a pstrecut trei zile în Capitala Ro- 
măniel. | 

Am văzut şi eu, lîngă ministrul Austro-l? nga- 
viei, care căuta să se piardă între ceilalți cu- 

„TIOȘI, “pe cînd d.. Carp, în cea mal puţin ceremo- 
„nioasă din înfăţişările sale, trecea: desprețuitor 
spre Piata Teatrului, — acestălalt alaiui oficial. 
După garda regală, în cupea cu Regele Carol, 
oaspetele nostru, ocupînd, cu statura sa de uriaş 
mai tot spaţiul. Şi în urmă uniforme pe care nu 
le-am întîlnit de mult, din vremea cînd dispa- 

riţia lor a fost întovărășită cu un adinc suspin 

de uşurare: pănă la. Cerchesul în şubă roşie blă- 
_nită, care părea o vedenie asiatică răsărită ame- 
ninţătoare în mijlocul nostru. Toată poliția noastră 
făcea o pază, atentă, care Și „aceia e neobișnuită :
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în țara unde Suveranul şi familia sa ai un apă- 

rător devotat în orice bun Romîn pe care l-ar 
întîlni în cale. 

La a trefzeci şi patra aniversare de la luarea 

Plevnei i se aduce Regelui darul împărătesc al 

- unul baston de mareşal. Altul întocmai ca, acesta 

se. păstrează la Cetinie. Însemnătatea presentului 

nu e deci aşa de mare. Iar sinceritatea lui poate 
fi socotită ca îndoielnică. 

O ştim no! cu toţi. Şi de aceia apariţia învă- 

țatului principe rus, care a dat în cartea sa fran- 

cesă. despre relaţiile ' dintre Franța şi Rusia în 
vremea lui Napoleon I-ii (Les relations diploma- 
tipues de la Bussie et de la Trace, dWapris les rap- 

ports des ambassadeurs d'Alerandre J-exet de Xa- 

poltou) o basă protioasă cercetărilor istorice, nu 

ne-a mișcat prea mult. li tot vechea Rusie care 

ne cercetează, şi o recunoaștem. 0 politică de 

veacuri nu se schimbă de azi pănă mînl. Şi po-: 
poarele care ati suferit, și încă aşa de adînc, de 

pe urma ci, n'o pot uita. e 
Statul romiîn însă poate să asculte; cl e dator 

să asculte. Întru cît îl îngăduie legăturile sale, 
el se poate folosi de orice prilej i se oferă; cu 
condiţia de a nu îi ispitit în alte direcții decât 
cele firești ale unei politice naționale. 

Și anume nici de unul şi nici de cellalt dintre 
aceia cari stau. să.șe încaiere, pentru motive 

care ni sînt cu desăvirşire străine, 

“Neamul homănese“ din 4 Decembre 1912, 
.
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