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Lupta contra obstrucției croate. bit pe rând în limba croată cinci inși. 
La trei dintre oratorii croați vice-

adversari, șeful de partid Fr. Kossuth, dă 
un lung comunicat, în scris, despre cele

La depeșa în chestia incidentelor de 
Vineri, 1. Iusth a făgăduit să vină la Bu-

(ședința de Duminecă a Camerei).

Curioase vești ne sosesc dela Bu-
președintele Navay le-a retras cuvân
tul. Croații făceau mare gălăgie ce-

ce a isprăvit în calitate de ministru. Scopul 
lui principal este să dovedească, că n’a de-

dapesta pe Marți.

venit infidel vechilor principii și enuncia-
dapeata- despre lupta decizivă ce a rând respectarea drepturilor lor, „ce țium, pe cari «le susține și acum în prin- Glasul vremii...pus’o la cale guvernul în contra ob- le au nu dela coaliție, ci dela națiu- cipiu«, dar a căutat numai să le dea o «a-
strucției croate. Cei doi vice-prese- nea ungară". Ceilalți doi vorbitori plicație reală*.  — Despre statu-quo are un După atâtea veacuri de furtună, de
dinți ai camerei se întrec unui pe al- 

' tul în „măsurarea cât mai aspră “ a
croați au dus’o cu obicinuitele somări 
de a nu se depărta de obiect până

capitol deosebit. Spune că pe lângă men
ținerea statu-quoului, convențiile cu statele 
străine nu ar fi încetat și astfel autono-

lupte grele și înverșunate, izbutita și ne- 
isbutite, începe a se limpezi ceriul și soa
rele păcii a pătrunde pământul țărilor Eu-regulamentului camerei. Din cauza la ora 2y2, apoi se ridică al șaselea mia vamală nici în 1917 nu s’ar fi putut ropei... Sub lumina ceriului înseninat țările

violentei lor atitudini, Croații sunt deputat croat, vorbind într’un ton realiza. Europei s’au trezit de tot schimbate, îm-
foarte amarați, dar sunt firm hotă- mai potolit. părțite și așezate... S’au întâmplat multe
râți să desfășure cea mai mare re
zistență posibilă. Și în tabăra coali-

Momentul acesta l’a folosit Na
vay, care a presidat, spre a declara Cum rezonează presidentul. Când cu 

memorabilul scandal din ședința de Vineri,

în vremea cea grea. S’au ivit și s’au înecat 
multe în ea și multe au rămas aitfel; mai 
mari ori mai mici, mai tari ori mai slabe,ției maghiare e foarte mare nemul- că aceasta ședință se va continua presidents Navay a țini t o luDgă cuvân- de cum au fost.

țămirea fiind-că, neputând s’o scoată până ce toți oratorii vor fi sfârșit să tare «despre situație*,  în oare pasagiul cel Pe când împărăția cea veche sta să 
cuprinză lumea, s’a pornit vârtejul delala cale ipănă acuma cu obstrucția vorbească, după aceea se va vota mai interesant este următorul: «...M’am

croată, deputății din majoritate se 
tem că vor fi blamați de alegătorii lor.

Planul de bătaie a fost așa ur-

proiectul de împuternicire privitor la 
pactul economic.

Erau pregătiți dar să continue

încredințat anume, că deputății croați tind 
și unii și alții, să surpe aci demnitatea și 
autoritatea parlamentului maghiar. Eu unul, 
on. Cameră, voi ști drepturile mele de pre-

răsărit și a străbătut cu repejune mare la 
apus împrăștiind și nimicind tot ce a în
tâlnit ; surpând temeliile și doborând stâlpii 
puternici ai împărăției. O luptă mare s’a 
încins peste tot pământul «luminat*,  Ia 
care multe s’au făcut țernă și cenușe si

ait, ca în două, trei zile, pănă Marți, ședința și peste noapte pănă în ziua sident, voi ști datorința ce am în aplicarea
să fie înfrântă obstrucția croată, dacă următoare. Au făcut însă socoteala severă a regulamentului, și voi ști uza de
mu altfel cu forța. Pentru scopul a- 
cesta s’a luat chiar deciziunea de a

fără birtaș. Croații deodată s’au pur
tat cu cumpăt și n’au făcut scandal

drepturile mele în așa fel, ca să fie apă
rate din resputeri, împotriva oricui, îm
potriva acelor tendințe păcătoase, dreptu-

multe nouă au răsărit cu alte temelii, cu 
alte nădejdi, din viforul făr’ de sfârșit.

■se ținea ședință și ieri, în zi de Du- cum au presupus deputății unguri spre rile adevărate și sfinte, drepturile milenare Dar toate trec... După atâtea frămân-
minecă. Și știți de ce? Fiind-că pe 
"Marți este așteptat să se întoarcă

a le da ocaziunea de a încheia des- 
baterea și a vota pactul. Astfel au mai

ale Ungariei. In consecință pot să declar 
lămurit, că din ce oră—corect sau incorect 
nare a face, dar în deplină convingere și 
aprobat de majoritatea Camerei! — nu pot

țări zadarnice au venit ’alte vremuri, vre
muri mai bune. Ceriul înseninat le-a des
chis oamenilor ochii sufletului lor și i-au

■J’ președintele Iusth la Budapesta, care vorbit liniștit vre-o patru Croați, ear lăsat să privească în oglinda veșniciei lui...
O1 a făcut o escursiune în cercul său e- la 31/, Navay s’a văzut nevoit a în- permite discuția ia regulament decât pur- Din holburile împărăției vechi au ră-

Sectoral, numai ca să dea ocasiune chide ședința, în pace. tată în limba maghiară, — orice încercare sărit neamuri noi, cari apucate de furtună
■ ’ faimoșilor vice-presidenți Navay și Ra- Aceasta se zice, că ar fi făcut’o de a purta acea discuție în limba croată au început a lupta... Luptă înverșunată a

tc.
kowski să își încerce norocul de-a în- 
rânge obstrucția prin întreruperile și

Navay, anunțând continuarea ședinței 
pe azi, Luni, fiindcă dintre miniștrii,

voi taxa-o de apucătură pentru a zădăr
nici desbaterile normale, și pe d-nii depu- 
tați, cari vor face asa. am să-i trimit la

purtat un neam desmoștenit, neamul ro- 
mâneasc din răsărit, care apucat de vârtej 
a fost rănit și lovit, supt și rupt și azi,

-’retragerile de cuvânt nesfârșite apli- Apponyi s’a pronunțat contra măsu- comisia de imunitate...* când ceriul vestește pacea vremurilor noi,
1 eate vorbitorilor croați. Au mai isco- rei de a se ținea ședință Duminecă, Așa se vorbește ia «corteșire*, —mal neamul acesta s’a trezit spre nouă viață.

dit și un alt espedient „genial", adecă de oarece pe când fusese el preșe- spre apus; așa se vorbește de pe tribuna 
presidențială—în parlamentul «maghiar*.

Timpurile de vitejie, de glorie și cu-
a de-a preda pe deputății croați „reni- 

tenti“ comisiunei de imunitate, ca să
dinte al Camerei se pronuuțase con
tra ședințelor în zile de Duminecă.

cerire, de isbânda armelor au trecut și s’a 
apropiat, s’a ivit vremea luptelor sufle
tești, a muncifi sârguincioase și adevărate. 
Ce nu era ma ’nainte e azi. In locul lup-x vdepsiți și pe cât se poate și eschiși Cu aceasta, credem, vor însă nu

mai să acopere flascul „primului asalt
Croații. După o știre răspândită de

vremelnic dela ședințele camerei. Au cercuri bine informate, banul Rakodczay telor pentru lege și moșie s’au ivit lupta
••1 și pățit’o Sâmbătă Croații Popovici deciziv". Să vedem -acuma cum va fi a primit dela cabinet, mână liberă, îu ce pentru neam și dreptate. A biruit simță-

â’
și Supilo, cel dintâiîi fiind eschis de 
comisiunea de imunitate pe 30 de

repețirea lui și dacă va aduce guver
nului Wekerle mai multă isbândă.

chip să direagă politica croată Banul a 
isbutit, se zice, a ajunge la deplină înțe
legere cu partidul național. La 11 1. c.,

mântui iubirii de țară. Luptele zadarnice 
pentru putere și mărire au mai încetat, 
căci a străbătut prin ceata zorilor de ră-zile. Asaltul, ce guvernul cu majori- încât pentru ziua de eri Croații acest partid va ținea o conferință generală, sărit lumina adevărului. S’au ivit la toater itatea au vrut săi facă contra ob- au rămas foarte satisfăcuti, căci, fiind în scopul înțelegerei definitive. Până acum neamurile nizuințe nouă spre ținte înalte

4 strucțiunei croate, a suferit cu toate ședința amânată, succesul zilei a fost banul a tratat numai cu membri singura- de înălțare sufletească.
astea deocamdată un mare fiasco. pe partea lor. tici ai partidului. Și aceea, ce frământă capetele înțe-

Ședința de eri, Duminecă, nu le-a Guvernul maghiar, după cum declară lepților de azi sunt neamurile, drepturile,
înșii miniștri, respvncje brusc, orice nego- legăturile și nizuințele țărilor Europei, 

este întrebarea, putea-s’ar zămisli paceai . juiusii nume, ueputațu au aparut iu 
Șiiumăr mai mare ca altădată, gale- Fr. Kossuth se apără. Față de atacu- ciare cu delegații croați. G. Polonyi, care

rile venite dela partizanii desertori și față lu< rase un plan, acceptat întru toate de îutre oameni, pacea și bunăînțelegerea pro-
1 rifle erau înțesate de public. Au vor- de învinuirile de trădare venite dela vechi Croați, este dat la o parte. rocită deja de atâtea veacuri?.-. „Căci am

FOILETONUL «GAZ. TRANS.* cument de peatră foarte prețios, pe o »co- maximus, potestatis (tribuniciae) XII. con- doua a secolului trecut, s’a făcut lumină.
“^'^^'''^^'-'^'^VXXILXX^XXVXX'VXXVXX^XX-VXXVXX'VXXVXXXXXVXX’XXX'VAXXXVXXXXX'XXX'VXXVXX'XXX'VSXXXX'X.XXVXXVX' lumna miliar)a“, descoperită Ia comuna 

Aiton. Columnele miliare, cum știm, erau
sul V. imperator VI. pater patriae, fecit Cercetările știențiflce au stabilit locul ee-

De prin Ardeal.
per cohortem I. Flaviam Ulpiam Hispano- lor două așezări romane. Columna milia-

nește stâlpi de peatră, cari se așezau pe rum militum civium Romanorum equita- ria dela Aiton a contribuit la risipirea în-
căile romane din distanță în distantă, ară- tam. A Potaissa Napocae milia passuum doielilor, ce mai dăinuiau. Prin ea s’a con-

— Fine. — tând depărtările dintre localități sau din- decern. Armat faptul, că la Cluj a fost Napoca șiI Drumul roman. tre stațiunile militare, Columna miliaria 
dela Aiton este singura columnă de acest

Prin acest document s’au risipit mai 
multe coniecturi si date istorice false. Is-

la Turda Potaissa, deoarece cinci mii de 
pași romani fac un mii austriac, iar zece

k Să trecem acum de la calea modernă, fel ce s’a descoperit pănă acum în Dacia. toricii mai vechi, pănă în jumătatea a doua mii de pași fac două miluri, ceea ce co-
la cea a trecutului antic. Ea să află în Cluj, unde a studiat’o și a secolului trecut erau în nesiguranță cu răspunde cu depărtarea Aitonului dela

Odinioară, când vulturii romani stă- Mommsen și a publicat inscripția de pe ea privire la locui, unde s’au aflat cele două Cluj și Turda, pe calea romană.
pâneau plaiurile Daciei, la granița nordică în opul său «Corpus Inscriptionum Lati- orașe, Potaissa și Napoca. Din scrierile au- Precum vedem din inscripția colum
a țării să afla orașul Porolissum, la. satul narum*.  (P. I, pag. 256), Inscripția, deși torilor romani și’greci si din Tabulele lui nei miliare să știe lungimea drumului diu
Moigrad din Sălagiu, unde îi să văd încă scurtă, cuprinde date precise atât cu pri- Peutinger nu să poate fixa apriat așezarea tre Napoca și Potaissa, dar ea ne da in

dicii și asupra timpului, când a fost con-ruinele. Din Porolissum pleca un drum vire la drumul roman, cât și referitor la 
cele două orașe, aflătoare la punctele fi-

lor. Și nu să putea conchide la ceva po-
principal spre interiorul Daciei și străbatea zitiv nici din inscripțiile de pe monumen- struat acest drum. Din împrejurarea, eă
provincia de-a latul ei. Drumul trecea pe nale ale lui. Este un veritabil isvor isto- tele aflate la Turda și Cluj. Cei mai mulți drumul l’a făcut legiunea I. Flaviană, re

sults, că el a fost construat curând dupăla stațiunile Cersie, Largiana și Optatiana ric, care a contribuit la stabilirea definitivă din scriitori credeau, că pe locui Turzii
și sosea la Napoca, lângă Someș. De aici a unor adevăruri din., trecutul Daciei. s’a aflat localitatea dacă Dierna, apoi ora- cucerire, prin anii 109—110 d. Chr. de-
să îndrepta pe la Potaissa spre Apulum, Inscripția, bine conservată, este ur- șui roman Salinae. Ii ducea în rătăcire oarece legiunea amintită a fost scoasă din
în valea Mureșului, trecea Murășul pe la mătoarea. minele de sare de aici, cari au fost es- Dacia ia 3—4 ani după înfrângerea Daci-
Uroiul de azi și să sfârșea la Ulpia Traiană. IMP pioatate de străbunii noștri. La Cluj să lor, rămânând la noi stabil în garnizoane

Intre Napoca și Potaisșa calea ro
mană, în deosebire de șoseaua de acum 
dintre Cluj și Turda, încunjura pe la ost 
dealul Poleacului și urmărind direcția văi
lor, să îndrepta spre Ghinrfaiănl do aai

CAESAR NERVA punea localitatea Zeugma, pe timpul Da- legiunea V. Macedonică și XIII. Gemenă.
TRAIANUS. AUG cilor, sub Romani făceau vorba de un oraș Atâta s’au putut constata pănă acum
GERM. DAOICUS fictiv, Claudia, care n’a esistat nici când despre aceasta bucată de cale romană. De
PONTIF. MAXIM in Dacia. Să pomenea și de Patronissa lui pe platou] Potaissei ea coborea pe coaste
POT. XII. COS. V. Ptolemeu, iar urmele Napocei să căutau în jos și trecea Arieșul pe un pod de pea-

trecea pe la Aiton și prin hotarul Cianu- IMP. VI. P. P. FECIT pe la Gherla și în alte părți.*) tră, apoi înainta pe Câmpia Turzii. Pe coa-
iui deșert, și coborea deadreptui la Potaissa PER. COH. I. FL. ULP In întunerecul acesta de nesiguranță ste, printre vii, și pe câmpie ii putem ur-
în oraș.

Pe întinderea aceasta drumul avea
H1SP. Ml Li. U. K Ey
A POTAISSA. NAPO

abia în timpul mai nou, prin jumătatea a mări mersul.
Despre drumul al treilea, care e șo-

CAE
MPD.cam aceeaș lungime, ce o are soseaua de *) In „ErdSly reg.“ de KSvări, la 1852 e șeaua de azi, mai interesantă în multe pri-

acum, adecă patru miluri austriaco, sau nesiguranță, dar în eminentul op „Lehrb. d. aiton vințe, ca cele doua dintâiu, voiu scrie în
după măsura romană, de două-ori zece mii adecă : Imperator caesar Nerva Traianus Geograpliie" de H. Kiepert, la 1878 este dată, după curând.
de pași, -.cest dat ni-s’a păstrat pe undo- augustus, germanicus, dacicus, pontifex inscripții, așezarea corectă a acestor localități. Silvestru Moldovan.
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începui să străbatem prin înfunerecul ne- 
științei la adevărurile și învățăturile veș- 
*ice aie creștinismului, cari prorocesc în
frățirea neamurilor. Și s’au ivit și azi apos
toli ai păcii, cari vreau să ducă la înde
plinire adevărul legii creștinești. S’a pornit 
mișcarea în lumea înțelepților*,  cari au 
întemeiat doja tînsoțirea de pace*  la Haga, 
ba au pus temelie >palatului păcii*,  a în
gerului gingaș și blând, pe care însă dracii 
îl ispitesc mereu și care zi și noapte e 
gata să-și plece capul sub iatagan.

*) Des Naiionalitiiienpi'oblem. Eine politi- 
sclie Studie fiber die Polenfrage und die Zukunft.

’) Oesterreich-Ungnrn, de Prof. Dr. Wal
ler î: chucking, Dresden, v, Zahn und Jaesesch.

Toate-s adevărate și adevărată și 
frumoasă e și nizuința propovăduitorilor 
păcii, dar vremea nu pare a fl sosit încă. 
Popoarele, națiunile încă nu și-au ajuns 
țânta nisuințelor lor de libertate.

Aceste nizuințe pricinuesc și lupta 
înverșunată dintre neamurile țării ungu
rești, căci fiecare își simte menirea, fle
care e doritor de viață, e doritor de li
bertate, de un viitor ferice. Aceste nizuințe 
aprind și sângele Polonilor, cari încrezuți 
în puterea lor sufletească și visând de 
vremurile de mărire trecute, se luptă pen
tru drepturile lor de neam. Aceasta în
deamnă neamul cutezător al Maghiarilor 
la fapte așa de potrivnice înaintării, stră
duințelor celorlalte neamuri conlocuitoare. 
Dar toate își au marginea Ș’oricât de tare 
ar fi simțământul măririi în »ziua lumi
nii*  de astăzi, nu se mai pot îngădui ase
menea fapte.

...Glasul vremilor de azi strigă pace 
neamurilor, pace creșterii și străduințelor 
lor. Și acei, cari se dau de luminați și se 
socotesc de propovăduitori ai culturii, acei 
cari umplu lumea cu vorbe de bine și de 
pace în gura mare pace și ear pace, nu se 
rușinează să zică una și să facă alta? Și 
apoi să se mai mire, când bo ridică și în- 
vățați străini în potriva faptelor lor?

Dacă vreau ei să fie cei dintâia în 
toate, de ce lasă să-i întreacă străinii în 
lucrurile cele mai de căpetenie.

Deși — poate — tot ei au dat pildă 
și îndemn Nemților întru prigonirea Polo
nilor, totuși trebue să afle credințele și 
părerile mai nouă^ cari domnesc azi în țara 
nemțească, dar au fost refăcute până 
acum.

Cuvintele acestea le-a dat în sfârșit 
la lumină prof. Schiicking din Marburg in 
cartea sa, ce e în ajun de a apărea.*)

E o dovadă de judecată dreaptă și 
înțeleaptă, pe care fiecare om înțelept tre
bue să o aibă și care — după cum o spune 
el însuși — își are sălaș în sufletul mul
tora, însă tac tăcerea peștelui.

L’a îndemnat să-si dea în lume pă
rerile, mișcarea politică cea mare și înver
șunată din anii din urmă și de bună samă 
și cartea lui Aurel C. Popovici, căci vor
bește și de soartea viitoare a Austro- 
Ungariei.

In numărul dela 30 Noemvrie a lui 
» Frankfurter Zeitung*  se află luate câteva 
părți din cartea, nedată încă în public. Iată 
după părțile reproduse părerea autorului.

La început amintește greva școlari
lor din Polonia prusiacă, zicând că mișca
rea aceasta stă în legătură strânsă cu spi
ritul polițienesc, cu care a fOBt mânuită 
cârma Prusiei, de frica social democrației. 
>Și cu toate acestea a sili copiii disidenți- 
lor să învețe religiunea creștină, sau a sili 
copiii Polonilor să învețe religiunea în nem
țește, ori a nu lăsa să-și ardă morții, sau 
— ca în Posnania — a nu lăsa, să ducă 
o cunună de mort legată cu culorile po
loneze peste uliță, ca să o pună pe mor
mânt, este același lucru (paralelle Erschei- 
nungen).

Mai apoi se întreabă, că acolo unde 
nu este, se va putea oare săvârși unitatea 
națională cu mijloacele și cu puterea sta
tului? >E moral sistemul rusificării, ma
ghiarizării, germanizării, și isbutește?*  
Spune, că nu poate zice ca alții, că ar fi 
tot una, de ar avea drept Nemții ori Po
lonii. Sau, ca acela, care a zis, că e lucru 
de a doua mână, dacă li se face Polonilor 
dreptate sau nu.1)

»Gândească-se fiecare, că e vorba de 
mai mult, ca de trei milioane de concetă
țeni! Nu sunt așa laș, ca să îngădui acea
sta despicare în două a politicei de stat. 
Firește, după cât știu, sunt destui în țara 
asta, din toate păturile și partidele popo
rului nostru, cari cugetă ca și mine, dar 
tac! Și n’a zis chiar și Kant odinioară: » Vai 
de cel ce nu recunoaște politica aceea, care 
ține cu sfințenie legile de drept*.  Kant nu 
s’a gândit Ia dreptul scris, a cărui cuprins 
poate fi adesea nedreptate materială, ci, cu 
toată priceperea lui, s’a f/ctwdfi la ideea 
vecinică a dreptății morale și la normele 
ei, cu cari împreună ne-am născut.

Vrem să ne păstrăm dreptul de a 

cântări politica polonă cu cântarul mora
lității. Această politică de asimilare a popo
rului celui mare dintr’un stat, o putem re
aduce la formula: cujus regio, ejus națio.

Iu adevăr însă se pare lucru ciudat, 
ministiul de interne von Hammerstein, 
unu! dintre cei mai aprigi reacționari, pe 
cari ia avut în anii din urmă Prusia, zise 
aceste cuvinte lapidare : »Cerem dela Po
loni ca să se facă Nemți cu simțământul*.  
Deci azi, după dreptul ce-1 are moștenit 
fleșțecare cetățean al statului, de a putea 
trăi după convingerea sa, de a înrâuri în 
adunări și în însoțiri asupra formațiunei 
politice a statului și de a-și spune cu vorba 
și în scris părerea sa - astfel trebue să aibă 
fiecine și dreptul, să poată întrebuința și cul
tiva naționalitatea sa, fie el singur sau 
împreună cu alții. Vorba cujus regio, eius 
națio este aceeași brutalitate grozavă ca I 
vorbele cujus regio, ejus religio.

(Va urroa.)

Din ședințele camerei ungare.
Discursul d-lui luliu Maniu în 6 Dec.
Revenim asupra acestui discurs, dând în 

întregime părțile mai însemuate, fiindcă îl privim 
ca cea mai precisă espunere a atitudinei ce-o are 
partidul naționalst; o are în abstracte, căci în rea
litate claritatea acestei atitudini ni se pare mai 
mult subiectivă, a d-lui Maniu.

I. Maniu : On. Cameră ! Un membru 
distins al partidului kossuthist spunea, că 
atacurile naționaliste numai întăresc pozi
ția guvernelor. Pentru noi asta e indife
rent. Noi nu căutăm la ce este de folos 
guvernuhii, ci >la cele ce pot fi spre bi
nele și folosul țării!*  Iar țării nici decât 
nu-i pot fi spre bine părerile greșite și 
falsificate, ce se răspândesc.

Pactul economic este în strânse re
lații cu chestia naționalităților. In amân
două aceste chestii trebue să ne îngrijim 
ca opinia publică să fie informată corect. 
Dacă nu s’a putut încheia un pact mai 
bun, pricina este ^bolnava și anormala si
tuație internă a țării*,  ivită tocmai pe 
urma tratării nepotrivite și egoiste a che
stiei naționalităților.

»Dați-mi voie, să arăt care e icoana 
psicliologică, ce ni se înfățișează dacă pri
vim temeiul, pe care s’a clădit acest pro
iect de lege? De-o parte aspirațiile la in
dependență și libertate desăvârșită, de altă 
parte râvna spre domnie; de-o parie pre
țuirea peste măsură a însușirilor de rassă 
și străduința de a le conserva, de altă 
parte ignorarea, bagatelizarea sau descon
siderarea acelorași însușiri de rassă. De-o 
parte câștigarea tuturor condițiilor ce ga
rantează progresul, de alta scurtarea de 
ele cu ori ce preț ; de-o parte taxarea exa
gerată a forțelor noastre proprii făcută cu 
prea mare încredere, de altă parte descon
siderarea celorlalți factori. Iată icoana psi
hologică ce ni se înfățișează când privim 
temelia pe care — în ce privește viața 
noastră internă de stat — s’a clădit acest 
proiect, și credeți-mă, icoana a doua a 
acestei temelii, cea care ni se înfățișează 
dacă o privim din partea materială, — nu 
e mult mai mângăitoare*.

Voiu judeca proiectul după cum în
deplinește condițiile de drept, de situație 
politică, de corespundere cu situația, de 
încredere și de responzabilitate. Noi, cari 
stăm departe de oficina unde se pregătesc 
proiectele, putem judeca obiectiv prevede
rea guvernului și voința lui sănătoasă.

Proiectul este în flagrantră contra
zicere cu legile noastre positive. §. 61 al 
articolului XII din 1867 pretinde precis, 
ca înaintea Maj. Sale să ajungă >desbătut 
în amănunte și prezentat în amănunte, de 
Cameră*,  proiectul cu privire la pact.

>In fața acestui argument, partidul 
independist e de părerea, că aici nu mai e 
vorbă de alianță, ci de convenție. Dați-mi 
voie, domnilor, dar nici această apărare 
nu poate să reziste criticei. înainte de 
toate, fiindcă in legea din 1867 — ni-o 
spune spiritul legii — nu e accentuat cu
vântul alianță, ci încheierea unei învoieli 
economice cu Austria. Cu alte cuvinte, le
gea procedează logic spunând că fiindcă 
transacția economică cu Austria se referă 
ia interesele noastre mai vitale, iar gu
vernele ce se perândă ușor pot să ajungă 
sub influența streină, în contra convinge- 
rei lor: e de lipsă ca parlamentul să dis
cute pe articole învoiala ce voim s’o în
cheiem cu Austria*,

Concentrate într’un paragraf, asupra 
proiectelor de lege este făcută imposibilă 
controla opoziției. Afară de asta, avem a 
face cu un complex de chestii, pe cari 
nici nu le poți îngrămădi într’un paragraf! 
Discuții serioase nu se pot încinge astfel, 
iar guvernul poate scăpa totdeauna la adă
postul răspunsurilor czt spirit. (Aluzie la 
Wekerie. — N. R.) De minune se potri

vește vorba: nu putem zări pădurea de 
arbori !

Oratorul citează apoi mai multe ca
zuri, cum, »după vorbiri de câte 3—4 ore*,  
miniștri dau tot numai răspunsuri evazive, 
»fac spirit*,  sau nu răspund de lo«. Persi
flează fin stereotipul răspuns al primului 
ministru, că mânile guvernului nu sunt le
gate, iar »în ce privește dovezile — va 
răspunde mai târziu*.  Cu astfel de glorii 
bengalice și șiretenii problematice nu s’ar 
putea nesocoti chiar în așa mare măsură 
opera de controla a opoziției, dacă discu
ția pe articole nu ar fi făcută imposibilă.

Ca și principiul de drept, parlamen
tarismul de asemenea e greu jignit prin 
aceasta procedură. Proiectul va fi înartL 
culat mai târziu, prin urmare nu va fi nici 
publicat. Este va să zică o lege incompletă. 
Au mai fost alte legi, ce nu puteau fi 
schimbate, — bunăoară garanțele consti
tuționale, al căror text a fost fixat în pact 
cu Coroana — discuția pe articole însă to
tuși s’a ținut.

>Dacă însă procedeul acesta cores
punde cerințelor parlamentarismului, vă 
rog răspundeți-mi : de ce e nevoie ca pro
iectele să se discute și a doua oră? A în
țeles și partidul independist că din punct 
de vedere al parlamentarismului nu coră- 
spunde corectității, a simțit remușcări... 
(Zgomot: Nu-ți pese d-tale !;... e datoria 
mea să mă gândesc și la aceasta, fiindcă 
e vorba de interesele țării. A fost nevoe 
de oblojala făgăduită de primul ministru,- 
că proiectele se vor discuta și a doua oară. 
Vă rog însă, oare se pot modifica aceste 
proiecte la a doua discuție? Știm bine,că 
nu. A spus’o însuși guvernul că nu se pot 
modifica și a rugat camera să. se mângâie 
că pot da guvernului staturi bune, ce să 
facă peste 10 ani. Aceasta e negarea fă
țișă a parlamentarismului. Procedeul ace
sta,.. e în flagrantă contradicție cu vechiul 
principiu constituțional, că lex posterior 
derogat priori. Prin procedeul acesta noi 
coborâm parlamentul la nivelul unei cor- 
porațiuni consultative, îl desbrăcăm de fi
ința sa suverană, facem din el un simplu 
»sfat< iar guvernul primește sfatul ce i-se 
dă — dacă îi place — iar dacă nu-i place, 
nu-i primește, proiectul însă —va rămâne 
în vigoare.*

Oratorul află că ar fl fost mult mai 
practic și mai parlamentar, dacă se primea 
acum un provizoriu, »cu vigoare pănă la 
crearea legii difinitive*  de acelaș cuprins.

(Va urma.)

Ședința Camerei ungare în 7 Dec.
Ședința de Sâmbătă a fost iarăși 

ziua volniciilor. Prezidase Năvay L.
înaintea ordinei de zi Szell și Apponyi 

au lămurit o declarație a acestuia cu pri
vire la Korber. La. pact începe a vorbi 
Pribicevici Svetozăr. Numai începe. După 
câteva intervenții prezidențiale, în scurt 
timpi se ia cuvântul. Sgomotul, cu deose
bire pe băncile croate, este enorm și în
delungat. Trei croați sunt chemați la or
dine. — Socialistul Mezoffy N. critică pac
tul timp de aproape două ceasuri. Orato
rul următor I)r. St. G. Pop, pune în evi
dență contrazicerile lui Apponyi, care a- 
cum declară de neesențială procedarea 
conform regulamentului, pe când înainte 
el numea regulamentul >cea mai puternică 
garan|ie constituțională*.  Arată și scor
niturile raportorului: el, oratorul, n’a găsit 
o singură lege de lin paragraf, în Anglia!! 
Wekerie a zis că n’a putut încheia un pact mai 
bun fiindcă avusese >partneri< slabi, sub 
care înțelegea pe croați și naționaliști. 
Dar cine a apelat măcar odată la acești 
partneri? Oratorul analizează patiperismul 
ce bântue țara, cere mai multă muncă, 
osteneală, dacă vrem să dăm piept cu Au
stria... fiind însă avertizat de prezident, 
cere voe Camerei să poate face digre
siuni.

Se naște un sgomot ca mai rar. De
putății coâliționiști sunt cu toții pe cu
loare. Prezidentul, trăgănează dinadins 
punerea la vot, până vin ei înăuntru, al- 
minirea croații ar fi în majoritate. Croații 
pretind sgomotos să se facă mai repede 
votarea. Dușan Popovici este dat la comisia 
de imunitate. Prezidentul ține discursuri 
lungi, până kossuhiștii vin în sală. Astfel 
majoritatea nu dă voe, să se abată ora
torul. Croații strigă indignați.

St. O. Pop. încearcă să-și continue 
vorbirea. N’apucă însă a termina întâia 
propoziție și se pomenește că prezidentul 
îi suprimă cuvântul. Dr. St. C. Pop, cere 
cuvânt la regulament. Nu i se dă. Prezi
dentul vede că s’a pripit, însă își are scuza 
îndată: >eu nu-mi pot revoca hotărârea*.  
In contenit sgomot ia cuvântul, la regu
lament 1. Maniu. Protestează, ca prezi
dentul să suprime cuvântul înainte de a 

1 aștepta sfârșitul propoziției, deci înainte

de a ști ce vrea să zică oratorul!! Nu s’a 
abătut St. Pop, ci voia numai ca să spue 
că se pleacă în fața deciziunei. Regula^ 
mentul are menirea să apere minorit; 
și el nu poate fi aplicat autocratic; - \
C. Pop mai cere odată cuvânt la regula
ment, — fără să i se dea. Prezidentul dă 
cuvânt lui Zagorac. Sgomotul și strigătele 
nu au încetat o singură clipă. Pentru că 
ceruse cuvânt de două ori, întrerupând 
pe orator, Supilo este dat la comisia de 
imunitate. Lui Zagorac i se suprimă cu
vântul.

Pausă. După pausă pe M. Novosetoîl 
ajunge soartea tuturor oratorilor croați : 
suprimarea de cuvânt. Pe Zagorac din nou 
când vorbește în chestie personală.

F. lloitsy, face propunerea ca să se 
țină ședință și mâne, Duminecă. Maniu a- 
flă greșită propunerea, fiindcă ea trebue 
pusă la ordinea de zi cu o ședință înaint® 
și o află ciudată într’un stat creștin, ca
tolic. lssekuts vorbește pentru; Eopoviti 
contra. Se primește propunerea.

Interpelează croații Vinkovici, 
min, Vinkovici și Magdici.

---------------* A 
ii

Desbaterea adresei
în camera romana-

Vineri s’a început în camera română, discu- 
siunea asupra proiectului de răspuns la discursul 
tronului. După ce vr o doi dintre vorbitorii anun
țați au dat preferință deputatului din Iași N. Iorga, 
președintele Fereehide a dat cuvântul acestuia:

D-l Nicolae lorga, declară că nu se 
așteaptă ca prm cuvintele sale, să schimbe 
părerile preconcepute ale auditorilor săi, 
d-sa nereprezentând vre-o alcătuire poli
tică, ci vorbind în numele celor patru mi
lioane de români cari nu i-au parte reală 
la conducerea acestei țări. Disciplina dv. 
de partid, vă silește să nu mă ascultați. 
Dacă aș fi un netrebnic sau bâlbâit, vă 
asigur că mi-ați da mai multă atențiune 
și nu v’ați purta necuviincios cu mine... 
(Zgomot. Protestări. Se aud strigăte »la 
ordine*).

D-l președinte Pherekyde: roagă pe 
orator să albă deferență pentru colegii 
d-sale din cameră. (Aplause.)

D l lorga arată care a fost activi
tatea sa parlamentară de pănă acum. In 
sesiunea din Iunie, a cerut ca guvernul să 
aducă reformele, ca să se amnestieze răs- 
culații, cari sa aflau închiși și pedepsirea 
acelora, cari au comis excese cu prilejul 
potolirei răscoalelor. Amnestia s’a dat, re
formele, sau o parte din ele au fost aduse 
în parlament, numai aceia, cari au comis 
excese n’au fost încă pedepsiți. Cum ve
deți, eu exprimam părerile cari au fost și 
ale guvernului șl ale d-voastre. De , 
avut aprobarea d-voastră? Pontru ca pu 
runea ce vi-se dăduse, era de a nu mă 
aproba.,. (Zgomot.. întreruperi.)

D-l Pherekyde roagă pe orator să nu 
fie agresiv față cu majoritatea.

D-l lorga spune că nu poate vorbi 
altfel (Râsete.) Vorbește așa cum îi e 
gândul.

Trecând la chestiunea reformelor a- 
duse de guvern, oratorul spune că nu se 
aștepta ca guvernul să aducă oare-cari 
reforme de amănunt, ci o prefacere gene
rală a legiuirilor țării. Credea că la opera 
de reforme, se vor chema ca să colaboreze 
și marea mulțime a acelora pentru cari 
se fac. De asemenea pentru remedierea 
răului, e-nevoe de un om genial, de un 
bărbat în vârstă, cu o întinsă cunoștință 
de oameni și de lucruri, [și cu mult pa- 
triotizm. Un asemenea om, la 1864, era 
Mihail Cogălniceanu.

Pe acela de care am avea nevoe as
tăzi, nu-1 văd.

La 1864, nu partidele politice au fost 
acelea, cari au împroprietărit pe țărani, ci 
această împroprietărire s’a făcut împotriva 
partidelor. Meritul cel mare îi revine lui 
Cuza și lui Cogălniceanu.

Țăranii n’au participat la această le
giferare. Astăzi, după o jumătate de veac, 
când țăranii ar trebui să ia parte la pre
gătirea legilor, cari vor reglementa și în
drepta viața lor de aci înainte, ei nu sunt 
lăsați să pătrundă în camere. Voința lor 
e anihilată. Și astăzi țăranii nu pot fi 
comparați cu acei dela 1864. Starea lor 
culturala s’a ridicat, grație mai cu samă 
învățământului rural organizat do d-l Spiru 
Haret.

Oratorul se declară nemulțumit de 
ezitarea guvernului de a aduce numai o 
parte din reformele făgăduite în Martie.

D-l Iorga vorbind de campaniile câr- 
ciumarilor și a proprietarilor contra pro
iectelor guvernului, întreabă cum se îm
pacă atitudinea de astăzi a partidului con
servator, cu atitudinea sa din Martie, care 
pe vremea aceia se pretindea partidul or-


