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Delegația Conziliului Dirigent Român din Sibiu
la București

de Ovidiu HULEA (redactor)

Delegația Conziliului Dirigent Român din Sibiu a sosit Vineri seara la București, 
la ciasurile 5 p. m. i-s’a făcut o primire grandioasă cum rar a mai văzut Bucureștii. 
Au fost de față noul guvern, în frunte cu Brătianu, toți miniștrii cabinetului, foștii mi-
niștri, generalul Prezan, Ștefănescu, dela Liga Culturală Babeș, dela Academia română 
Vasile Morțun fost ministru, delegația batalionului Ardelean Avram Iancu în frunte cu 
colonelul Bondan. Sașii reprezentați printr’o delegație săsească cu tricolorul național 
săsesc, în frunte cu președintele societății săsești din București dr. Frank și alții mulți. 

Halocenu primarul Bucureștilor rostește cuvântarea de binevenire. Răspunde 
Cristea: Am venit să predăm Transilvania, Bănatul și teritoriile românești din Ungaria 
Regelui tuturor Românilor. Răspunde primministrul Brătianu: În amintirea tuturor, cari 
au suferit, cari au purtat răsboiu, în numele celor, cari au luptat lupta, în numele ce-
lor, cari se vor bucură veacuri de marea Unire, zic: Bine ați venit. Nesfârșite aclamări, 
strigate, cari nu mai vreau să înceată. La ciasurile 10 a. m. Sâmbătă a fost Te Deum la 
Mitropolie, sunt de fața Regele, prințul Carol, toți miniștrii, generalii, corpul diplomatic. 
După slujbă regele primește defi larea trapelor. 

*
Din București anunță trimisul nostru special: 
Regele a primit în sala festivă a Tronului delegația. Dl. Goldiș pășește înainte și cu 

voace sonoră, cu ton respicat românesc, citește și cei de față ascultă adânc impresionați 
actul Unirii. «Românii din Transilvania, Bănat și Țara Ungurească adunați la marea 
lor adunare națională din Alba-Iulia, au decretat unirea lor și a teritoarelor românești 
ungare cu regatul Român. Prin unirea aceasta și prin unirea Basarabiei și a Bucovinei 
s’a împlinit visul de o mie de ani a neamului românesc, unirea într’un singur stat a 
tuturor românilor. Unirea aceasta este un rezultat fi resc al legilor istoriei, e o cerință 
inevitabilă a civilizațiunii. În butul tuturor persecuțiunilor și ai subjugărilor, neamul 
românesc a rămas până azi unul și nedespărțit etnice, posedând în aceleaș margini 
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geografi ce pământul cucerit de împăratul roman Traian. Bogăția acestui pământ a fost 
mereu exploatată de străini, a fost asta o nedreptate evidentă a istoriei, dar nedrep-
tatea aceasta s’a delăturat astăzi. Progresul civilizațiunii pretinde comuniunea națiu-
nilor într’o singură unire de ordin special superior, care asigură libertatea, dreptatea 
și egalitatea națiunilor mici și mari. Unirea aceasta într’un singur stat a trebuit să vie 
înfăptuită prin mii de suferințe și sacrifi cii. Istoria să face prin legile tari, mai presus de 
cât ori ce putere omenească, dar obiectul și mijlocul acestor legi este bietul om muritor. 

Fericiți suntem noi românii de azi, că prin noi istoria săvârșește actul mare al unirii 
tuturor românilor într’un singur stat român fericit, că avem un rege mare, care a înțeles 
chemarea sfântă a istoriei. Ai fost luceafărul conducător al sufl etului românesc, pentru 
aceea, Sire, noi îți aducem pământul strămoșilor noștri, iar tot atunci noi iți aducem 
și sufl etul tuturor românilor, cari trăiesc în Transilvania, Banat și Țara ungurească. 
«Primește cu dragostea cu care ți-o aducem hotărîrea de unire a celor tari. Primește 
jurământul de fi delitate și omagiul celor patru milioane de români locuitori pe acel 
pământ și întinde asupra lor scutul puternic al Maiestății Tale. Patru milioane de ro-
mâni oțeliți prin suferințe și tari în credință, ca stânca din munții dulcelui Ardeal strigă 
azi în extas de fericire: Trăiască M. Sa Regele Ferdinand, Trăiască M. Sa regina Măria, 
Trăiască scumpele odrasle ale dinastiei române, trăiască în veci România-Mare». 

După citirea adresei de omaj, toți cei de față au rămas viu emoționați. Ochii M. Sale 
regelui străluceau de fericire, domnul Vaida predă regelui pergamentul unirei. M. Sa 
regele răspunde: « În numele Românilor din vechiul regat, al românilor din Basarabia 
și Bucovina astăzi uniți, cu profundă recunoștință primesc hotărîrea fraților noștri de 
peste Carpați de a săvârși unitatea națională a tuturor românilor și declar pe veci în 
regatul român toate ținuturile locuite de români dela Tisa până la Nistru. Cu dragoste 
nețărmurită mi-am închinat viața scumpului meu popor plin de credință în menirea 
lor istorică. Prin lupte și prin jertfe Dumnezeu a dat să înfăptuim azi aspirațiile noastre 
cele mai sfi nte. Mulțămind în adâncul sufl etului, îndreptăm gândurile, cătră aceia, cari 
cu sângele lor au clădit noul temeiu a desvoltării noastre naționale. Prin devotament 
neclintit pentru opera lor vom arătă recunoștința noastră, prin el vom asigură roade-
le binefăcătoare ale crudelor încercări. Pe acel temeiu al unei puternice democrații a 
vieții frățești între popoare, vom răspunde totodată simțeminteler aliaților noștri, ală-
turi de cari am luptat pentru marea cauză a libertății și dreptății in lume. «Să trăiască 
România pe veci unită».

Text preluat din Unirea, Ziar Național Cotidian, Blaj, an XXVIII, Număr de propa-
gandă 31-32, 22 decembrie 1918, p. 4. (Cristian TEODORU)


