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Recepția de Anul nou
la prezidentul Consiliului Dirigent

de Ovidiu HULEA (redactor)

Sărbătoarea Anului nou a dat prilej conducătorilor politici ai națiunii române să 
facă importante declarații politice. Consiliul dirigent împreună cu toți secretarii gene-
rali și cu întreg corpul funcționarilor s’a prezentat la ora 11 ⅟2 la prezidentul consiliu-
lui Dr. Maniu, pentru a-1 felicită. Cuvântarea a rostit-o dl Ministru Goldiș.

„Membrii consiliului dirigent a celui dintâiu guvern românesc din Transilvania, 
împreună cu funcționarii, folosesc prilejul acesta să te asigure, dle prezident, de înalta 
lor stimă și cel mai sincer devotament. E obiceiu consacrat de un șir lung de ani, ca 
cea dintâiu zi a anului să se folosească pentru declarații de natură politică. Generația 
noastră are fericirea să trăiască, zilele de față, cari vor rămânea celea mai epocale din 
întreaga noastră istorie dela colonizarea Daciei! Anul, care a trecut și cel în care am 
intrat a adus îndeplinirea visului nostru secular. Aceasta e o urmare logică a evolu-
ției istorice. Civilizația umană a ajuns la convingerea, că toate națiunile dismembrate 
trebuesc unite în state naționale. Noi putem fi  fericiți, că am fost părtași la marele fapt 
săvârșit la Alba-Iulia. 

Anul trecut ne-a mai adus un fapt îmbucurător. Națiunea săsească s’a alăturat la 
regatul român, pe temeiul dreptului fi resc de liberă dispunere, fără să aștepte hotărâ-
rea defi nitivă a congresului de pace. 

Zilele din urmă au fost tulburate de îngrijorări. Frumosul Bănat e în primejdie, dar 
nu vom renunța la el niciodată. Altă împrejurare îngrijorătoare e că frații noștri apu-
seni sunt dați încă și astăzi pradă urgiei ungurești. Credem, că în curând vor dispare 
aceste momente îngrijorătoare. Suntem siguri, că drepturile noastre vor fi  recunoscute 
și vor și primi sancțiunea lumii întregi. Atunci ne așteaptă munca uriașă a organiză-
rii statului român. Cu toții suntem ferm hotărâți a clădi noul stat românesc pe aces-
tea două pietrii fundamentale: munca intensivă, fără preget și pe principiile morale. 
Nădejdea noastră se întemeiază mai ales pe faptul că tu ești în fruntea noastră, care 
prin calități distinse dela fi re ești destinat a conduce poporul românesc. Nu săvârșim o 
formalitate ci cu adevărat iți aducem dragostea noastră strigând: „la mulți, mulți ani!”
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La acestea dl Maniu a răspuns următoarele: 
„Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase ce mi-ați adresat! Într’adevăr trăim ce-

lea mai fericite zile ale neamului românesc. Ne-a mai rămas datoria să realizăm visul 
nostru secular în toată splendoarea sa. Datoria aceasta e foarte mare, dar greutățile ce 
s’ar ivi le vor învinge ușor convingerea nestrămutată, trezvia și calitățile superioare ale 
poporului românesc. Dacă națiunea română în timp de sute de ani a putut trece peste 
atâtea greutăți, de bună seamă și în viitor va ști să le înlăture prin energia și puterea sa 
de vieață. În afară de acestea încrederea noastră o nutrește împrejurarea că în fruntea 
statului român stă cel mai înțelept rege. În zilele de grea cumpănă Majestatea Sa a dat 
dovadă de atâta înțelepciune și neîntrecută vitejie, încât nava națiunii române a putut 
fi  scoasă la liman prin toate primejdiile. Greutățile ce ni-se pun din partea dușmanului 
secular al neamului românesc. Guvernul unguresc se pretează la un joc frivol, uitân-
du-și că prin aceasta săvârșește o sinucidere. Căci dacă ațâță patimile mulțimii, cu ten-
dința da a provoca disordine, își taie singur terenul de sub picioare. Peste pretențiile 
ungurești a trecut lumea și poporul unguresc își va da seamă de realitate. 

Suntem foarte fericiți a constata, că națiunea săsească a întins mâna statului român. 
Am primit-o cu dragă inimă, deoarece știm aprețià valoarea înaltă a acestei națiuni. 

Răsboiul ne-a sdruncinat cu desăvârșire. Nevoia e mare pretindem și astfel altă 
scăpare nu e decât munca și cruțarea.

Recunoaștem tuturor popoarelor toate drepturile politice, sociale și culturale. În 
timpul cel mai scurt vom da două mari reforme: reforma electorală și cea agrară, pen-
tru ca statul român să se rasime pe patru stâlpi puternici unitatea națională, libertatea, demo-
crația și dreptatea socială. 

Pentru a stà în serviciul acestor mari ideale invocăm ajutorul lui Dumnezeu și în-
crederea națiunii românești. Vă învit deci și lucrăm împreună la înfăptuirea hotărî-
rii mărețe dela Alba-Iulia! Mulțumindu-ți pentru cuvintele calde ce mi-le-ai adresat, 
promit tuturora, ci precum în trecut așa și în viitor nu voiu pregetà de a-mi pune toa-
te forțele în serviciul națiunii române! Rugându-vă și pe D-voastră, tovarășii mei de 
muncă, să serviți cu tot zelul cauza cea sfântă, vă doresc d-voastre și întregului neam 
românesc: An nou fericit!” 
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