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LupteRe Slovaciloru.
... r ‘T

BrașovQ, 17 Augusto st. v.
Multu sânge rău a produsă în 

pressa ungurescă lupta solidară, ener
gică și hotărîtă, ce au desfășurat’o 
naționaliștii slovaci în sinodulu dis
trictuală evangelică de dincăce de 
Dunăre, ținutu cjilele aceste în L.- 
St.-Miclăușu.

Precum le este cunoscută ceti- 
toriloru noștri, în acestu sinodu Slo
vacii s’au distinsă în apărarea drep- 
turiloră loră de limbă și a interese 
loră bisericei loru naționale mai 
multă, pdte, ca ori când altă-dată 
în timpulă din urmă. La sinodu, ei 
s’au presentată în numără aprăpe 
completă și prin majoritatea covîr- 
șitore a voturiloru loră au raportată 
o desăvîrșită învingere asupra par
tidei maghiarone și a celoră trei pro
topopiate unguresci din districtă, cari 
făcându parte din aceeași confesiune, 
încă erau representate la sinodă. La 
cererea majorității, desbaterile au 
trebuită se se facă aprăpe esclusivă 
în limba slovacă, ca limbă a majo
rității; la complectarea posturiloră 
vacaDte de funcționari bisericesc! au 
reușită aprăpe esclusivă Slovacii, 
cari în întregă decursulă desbateri- 
loră au procedată atâtă de solidară, 
încâtă tăte propunerile făcute în sensă 
ungurescă au căcjutO, neobținendu 
mai multă ca 7, ba unele dintre ele 
chiar și numai două voturi.

împrejurarea acesta a amărîtă 
atâtă de multă spiritele Maghiariloră 
și maghiaroniloră, ce erau de față, 
încâtă la a doua ședință ei au pă
răsită în corpore sinodulă, decla- 
rândă, că „pănă nu se va sana ac
tuala stare de lucruri, ei nu voră 
mai lua parte la desbaterile sino
dului. “

Supărarea acesta a membriloră 
maghiari ai sinodului se esplică 
ușoră din împrejurarea, că ei erau 
dedați a întâmpina întotdeuna spi
rite servile, cari n’aveau curagiulă 

de-a le opune resistențâ cuvenită și 
cari prin servilismulă din trecută 
au nutrită mereu îngâmfarea coreii- 
gionariloră loră maghiari.

Ne bucurămă înBă, că celă pu
țină acum vedemu și pe confrații 
noștri de suferințe slovaci avântân- 
du-se pe ună terenă mai superioră 
de luptă în interesulă limbei și na
ționalității loră amenințate.

Era de prevădută, că ună ast- 
felă de pasă hotărîtă ală loră nu va 
fi bine vecțutu de elementulu dela 
putere; der cine să mai pătă ține 
acjl semă de plăcerea, ori displă- 
cerea celoră dela putere, când bine 
scimă, că ei în orl-ce condițiune ni 
suntă dușmanii cei mai declarați, pe 
câtă vreme noi, Nemaghiarii, nu ne 
lăpădămă de limba și naționalitatea 
nâstră?

O loiă ungurescă merge chiar 
așa departe, încâtă din incidentulă 
menționatului sinodă dela L.-St.-Mi- 
clăușă, cu tdte că recundsce, că 
acestă sinodă a procedată câtă se 
păte de legală, cere ca să se casseze 
ori ce autonomiă bisericescă din țeră, 
dedrece autonomiile bisericesc! ar fi, 
după menționata foiă, totu atâtea 
asiluri ale culturei naționalitățiloră.

Ei bine, astfelă de amenințări, 
pe noi, Nemaghiarii, acj! nu ne mai 
potă intimida. Despre reua voință 
a adversariloră culturei nostre na
ționale suntemă de multă convinși 
și scimă sigură, că ori ce atitudine 
amă observa noi, ei au fostă și suntă 
hotărîți de-a strivi acestă cultură na
țională a ndstră. Cu atâtă mai vâr
toșii însă nu voră pute intimida 
amenințările unguresci pe Slovaci, 
cari au trecută prin esperiențe atâtă 
de triste și cari mai multă păte ca 
ori care dintre popărele asuprite ale 
Ungariei au avută ocasiunea de-a 
se convinge, că prin retrageri și 
concesiuni nu se domolescă, ci nu
mai se nutrescă și ațîță poftele de 
maghiarisare și de asuprire.

De aceea cu bucuriă trebue să 

salutămă noulă avântă, ce și-l’au 
luată frații noștri de suferințe slo
vaci. Fiă siguri, că prin procederea 
loră energică și Bolidară mai de
parte voru ajunge și — ceea ce pe 
noi ne bucură mai multă—voru con
tribui și din a loră parte la slăbirea 
nesațului de cutropire ală adversa
rului nostru comună.

Procesulu pentru „Replică^.
Așa-deră totuși se va ține mâne 

la 18 (30) Augustă, înaintea Curții 
cu jurați din Clușiu, pertractarea fi
nală în procesulă intentată pentru 
cuprinsulă și răspândirea „Replicei“ 
studențiloră români universitari din 
Austro-Ungaria.

Se vede, că procuratura din 
Clușiu are grabă mare cu acestă 
procesă, căci deși unuia dintre cei 
trei acusațl nu i-s’a putută îmâna 
citațiunea, totuși a hotărîtă pe mâne 
ținerea pertractărei.

Etă ce ni-se telegrafiază în pri
vința acesta:

Clușiu, 29 Augustă. Pertractarea 
finală în procesulu „Repliceiu se va ține 
mâne negreșită în contra acusațilorii, Au
relii C. Popovicî fi Nicolau Romanii, fosta 
contabilu la „Institutulu tipografică^. 
Aurelu Popovicî, care a fostă adusă dela 
Predeală cu escortă, se află în arestu pre
ventivă aici. Cererea sa de-a fi pusu pe 
picioră liberă cu chezășiă, a fostu res
pinsă. Apărători voru fi Dr. Paul Mu- 
drony, Dr. Ștefanovicl, Dr. Triponu, Dr. 
Petroviciu și I. Russu Șirianulă. Ca jucțl 
voru funcționa Szăsz, Csizer și Reinhold. 
Acusatulu Eugenu Brote este absentă.

Cu privire la arestarea d-lui Po
povic! „ Tribunal ne spune, că înainte 
de plecarea d-sale în România a în- 
sciințată pe judele de instrucția din 
Clușiu adaugendă, că se va reîntdrce 
la domiciliu celă multă până la 18 
a lunei curente. Abia sosită în Bu- 
curesc! a primită Joi sera o depeșă 
din Sibiiu în care a fostă vestită, 
că i-a sosită citația în procesulă 

„Replicei“ și că-’lu caută atâtă dela 
tribunală, câtă și poliția. Imediată 
d lă Popovicî și-a întreruptă petre
cerea în România și a plecată acasă 
pentru a fi la disposiția organeloru 
justiției, der ajunsă în Predealu a 
fostă arestată și trimisă sub escortă 
la Clușiu.

^KolozsvârL1, de ieri susține, că 
d-lă Popovic! a înștiințată pe judele 
instructoră din Clușiu despre ple
carea sa, într’o scrisâre cu data de 
24 Augustă, der de faptă elă ar fi 
plecată deja la 22 Augustă, și că 
ar fi promisă în scrisdrea sa, că în
29 Augustă se va reîntdrce la Sibiiu. 
Numita fdiă mai adauge, că după ce 
citația nu l’a aflată în Sibiiu a tre
buită se se ordone aducerea lui cu 
escortă, în vederea pertractărei dela
30 1. c.

Foile din Clușiu accentueză, că 
procesulă pentru „Replică4* va fi de 
mare interesă pentru toți Ungurii și 
admonieză pe jurați case se presen- 
teze în numeră completă și la timpă, 
ca procesulu se pdtă decurge fără nici 
o împiedecare și să se pdtă termina 
câtă mai curândă.

Ei bine, decă Ungurii se intere- 
seză așa multă de acestă procesă, 
fiă siguri, că nici Românii nu voră 
manifesta mai puțină interesă față 
cu elu și deși prin graba nemotivată 
cu care fu 'înscenată, publiculă nos
tru românescă a remasă neorientată 
asupra datei sigu/re a ținerei petractărei 
finale, totuși privirile tuturoră voră 
fi ațintite asupra celoră ce se voru 
petrece mâne în Clușiu.

Par’că vedemă cum faimosulă 
procuroră Jeszenszky îș! va des volta 
din nou, înaintea Curții cu jurați, 
teoriile sale absurde despre dreptulă 
de esclusivă stăpânire a Maghiari
loră și cum voru fi tdte pregătite, 
pentru-ca cuvântarea lui „strălucită4* 
se fiă publicată în tdte foile ungu
resc! deja în dimineța cjilei per
tractare, cum s’a mai întâmplată 
altă-dată.

FOILETONUL# „GAZ TRANS.“

Conscîu de vina sa.
— Novelă criminală de 'Paul Blumenreich. —

(6j (Urmare).

Când Kieland după câteva cjile, fu 
chiămat.0, oa să fiă asoultată, (fise elă sub 
jurământăi „Am găsită cânele, l’am ținută 
că e fără stăpână și l’am vândută d-lui 
Bolten.44

III.
înaintea curții cu jurați din capitală 

sta Wilhelm Bolten acusată, că a înduple
cată la jurământă falsă.

Se cficea, oft elă ar fi înduplecată pe 
luorătorulă Friderioă Kieland să jure falsă 
dându-i bani pentru acesta.(

După oe Kieland, atunci ca martoră 
fu ayertisată să spună adevărulă și apoi 
jura; tribunalulă nu putu face nimioă în 
contra lui, care se dase, că însuși a găsită 
oânele și susținea că l’a vândută.

Nemaculatulă bărbată descifrase ou 
mare greutate și în adâncă consternațiune, 
citațiunea. Aoum vâcfiî elă, câtă de neînțe- 
lepțesce a lucrată, că n’a urmată necondi

ționată presorieriloră lămurite ale lui 
Bolten.

Nu disese Bolten, că elă, Kieland să 
se pună în înțelegere cu fostulă posesoră ? 
Ei, nici acum nu era prea târfiu.

Ce fericire, că celă puțină femeia Ba 
era energică și cruțătore! Ea îi luase pe 
asounsă restulă din bani: avea să-i țină 
pănă la târgulă de vite.

Elă voia așaderă să mergă la măce- 
larulă Hermes să-i spună întrega istoriă și 
sâ olarifice lucrulă. Pentru aoesta ar da și 
femeia sa partea, ce se reoere.

Hermes ascultase în liniște, chiămase 
încă pe o calfă și lăsa ca acesta să-i repe- 
țescă încă odată punctele esențiale ale îm 
părtășiriloră lui Kieland și apoi — în unire 
cu oalfa sa — dase pe lucrătură pe ușă 
afară.

Ridioulă! Elu, Hermes, nu voia bani! 
Elă îșl voia dreptulă său ! Nimică deoâtă 
dreptulă său!

Și acum Kieland plină de spaimă se 
duse în capitală la Bolten.

„Aici, d-le Bolten14 cfise ou mâniă 
rău ascunsă „aici suntă banii! Lipsescft 20 
de mărci, dâr pe aceștia i-am cheltuită!14

Și elă număra banii pe mssa elegantă 
a lui Bolten.

„Mai nainte de tdte șecfl și spune ml, 
oe grabă te aduoe la mine?44 (fise Bolten.

Numai cu mare greutate putu să li- 
niștesoă pe omă. Aprdpe o oră șecjuse elă 
la Bolten. Și elă nu părăsi vila din gră
dina zoologică singură. Bolten îlă însoți, 
îlă conduse la gară, și cumpăra ună biletă 
de trenă — dâr nu pentru Neustadt.

Cu ochii deschiși, cu consciința dară 
recunoscu Wilhelm Bolten din împărtășirile 
luorătorului, oeea ce trebuia sâ se întâmple. 
Și de aoeea puse pe acela în siguranță, 
dându-i bani în deajunsă.

Fiica sa toomai îșl făcea toaleta de 
seră, când Bolten întră la ea palidă, der 
liniștită.

„Trebue sâ plecă pentrn câtva timpă, 
Ella44, (fise elă ou voce lină, dâr firmă, „ună 
capitală mai mare, pe oare l’am depusă în 
străinătate, e în periculă și voesoă să vădă 
oum stă. Nu voesoă oa în absența mea să 
rămâi singură aiol. Mâue dimineță ’ți vei 
împacheta geamantanele, fiioa mea și te 
vei duce la mătușa Sofia, oare de multe-orl 
te-a rugată să o visitezl. Vei sosi tocmai 

pe timpulă culesului viiloră, și natura nici
odată nu e așa de frumosă, ca la înoepu- 
tulă tomnei! Te vei simți fdrte bine aoolo, 
Ella!“

Fata spăriată îi oăcju la pieptă. „Nu 
ți-s’a Întâmplată nimioă, tată? Dor nu esol 
bolnavă ?“

„Fii liniștită, dragă! După cum ți-am 
spusă, e numai o afacere oomeroială, o so- 
ootelă44.

„Și voi aucji oeva despre tine?44
„De sigură, dragă! Despre mine și 

de dragii tăi de aiol din oasă. Voi ruga pe 
d. Dr. Dahlmann, oa în absența năs- 
tră să locuiască aiol și elă te va informa cu 
oonsoiențiositBte44.

P6te acestă ultimă perspeotivă îi ușura 
ei despărțirea.

Și acum pleoase ! Aoum putea să se îm- 
pliuescă ursita sa.

Ea nu lăsa să o aștepte.
Abia trecu o săptămână și în contra 

lui Wilhelm Bolten se pornî cercetare din 
causa îndupleoărei la jurământă.

Trei martori mărturisiră încă în pro- 
oedura dinteiu în oontra lui, luorurl așa 
grave și dare, încâtă trebuiră să-lă ares-


