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Mesură cu care se mesură în 
Clusîu.

J

Brașovii, 18 Augusto st. v.
Pre când scriemfi aceste șire, 

în Clușiu erăși se desfășură una din 
dramele triste ale „frațescei“ ndstre 
conviețuiri cu Ungurii.

Lrăși suntu trași la răspundere 
înaintea tribunalului și a Curții cu 
jurați nisce frați ai noștri, pentrucă 
au comisu pecatulu de-a se interesa 
de sdrtea neamului lorii românescu 
mai multu decâtti a putută fi pe 
placulă stăpânitoriloru de ac}I.

Domnii Aurelii C. Popovic! și 
Nic. Romanii, dintre cari celu din- 
tâiu este unu representantu de frunte 
alti junimei ndstre universitare din 
monarchiă, suntu acusați, că au răs
pândită în țeră și în lume „Replica44, 
prin care studenții universitari ro
mâni din Austro-Ungaria au res- 
frântti într’unu modă atâtă de con- 
vingetoră cu argumentele și dovezile 
cele mai tari, acusațiunile, insinua- 
țiunile și denunțările reutăcidse, ce le 
conținea; la adresa Româniloră asu
priți răspunsulti dată de cătră stu
denții universitari maghiari la cu- 
noscutulă memoriu alti studențiloră 
universitari români din România.

Ei, și decă au respândit’o, ce au 
făcută alta decâtă a imita esemplulti 
dată de colegii loră maghiari, cari 
asemenea au trimisă broșura loră în 
tbtă țera și în t6ta Europa ?

Der în consciința dreptului și a 
datoriei loră, frații noștri au trecută 
cu vederea, că în statulă „liberală44 
și „constituțională44 ungurescu nu se 
măsură cu aceeași mesură și că ceea 
ce-i este permisă studentului ma
ghiară nu-i p6te fi permisă și cole
gului său română ; au trecută cu 
vederea, că ei suntu priviți aici nu
mai ca nisce cetățeni de-a doua 
mână, cărora nu le este iertată 
nici a se plânge de nedreptățile ce 
le indură națiunea loră!

Și pentru acesta „nebăgare de

Brașovă, Joi, 19 (31) Augustă

sămă“ ei suntă trași acum la răs
pundere înaintea tribunalului și voru 
fi pedepsiți chiar cu obicinuita as
prime de cătră representanții ma
ghiarismului privilegiată, care nu 
le recunosce Româniloră în sta- 
tulu acesta drepturi, ci numai da
torii.

Procesulă ce se pertracteză acjl 
în Clușiu este ună procesă de pressă. 
E vorba de răspândirea unei scrieri, 
care conține pasagie, ce ar ațîța în 
contra naționalității maghiare și ac- 
tulă de acusațiune, ce’lu publicămă 
mai josă. este plină de citațiuni din 
„Replică", cari ară ave se dovedescă 
faptulă agitațiunei comise prin răs
pândirea ei.

Când vorbesce junimea română 
mâhnită în adenculă inimei de nea
devărurile, învinuirile și denunțările 
nebasate, ce le cuprinde respunsulă 
studențiloră maghiari, la adresa Ro
mâniloru, procurorii se pună în miș
care și caută nodulă în papură.

De ce au tăcută ei față cu cle
vetirile studențiloră maghiari, cari 
ne denunță că amă ave scopuri duș- 
mănbse statului și nepatriotice ?

De ce tacă față cu sutele și mi
ile de scrieri maghiare și de articuli 
de (jiare maghiari, prin cari se ațîță 
într’ună modă ne mai pomenită po- 
porulu maghiară în contra Româ
niloru?

De ce nu se găsesce ună sin
gură procuroră ungurescă, care se 
aplice legea odată măcară față cu 
ună Maghiară, care trece peste li
mitele iertate?

Și Maghiarii suntă totu în ofen
sivă, totă cei ce atacă, nu în de
fensivă ca noi, cari nu facemă alta, 
decâtu a ne apera de loviturile loru 
necurmate !

Legea prevede, ca „agitațiunea" 
se aibă și efectu, decă este a se cua- 
lifica ca delictu. Totă ce s’a scrisă 
înse pănă acuma din partea Româ
niloră în apărarea loru n’a produsă 
nici ună efectă stricăciosă pentru li

niștea publică. Românii au rămasă 
ipaclnici și leali ca întotdeuna.

Se pote di°e bre totă aceea 
despre agitațiunile Maghiariloră prin 
pressă? Vandalismele dela Turda, 
Aradă, Șimleu și Oradea-mare nu 
suntă ore esemple destulă de vii și 
convingetdre, ce resultate triste pro
ducă ațițările loră necurmate în con
tra Româniloră?

Totuși pentru apărarea naționa
lității române procurorii unguri 
nu-și ridică nici măcară degetulă, 
își ridică însă pumnulu amenin- 
țătoră în contra acelora, cari dau 
pe față aceste nelegiurl, folosindu-se 
de dreptulă celă mai sfântă de legi
timă apărare a unui poporă.

In fața acestoră stări și fapte 
tăte acusațiunile puterei publice un
guresc! în contra celor ce iau în apărare 
causa română se spulberă de sine 
și acțiunea ei, ce ar trebui să aibă 
de scopă păzirea consciențiăsă a 
legii, se înfățișeză, înaintea forului 
opiniunei publice nepreocupate,. în 
haina mohorîtă și repulsiva a celei 
mai brutale persecuțiuni naționale!

Actulu de acusațiune contra 
„Replicei“.

(Fine.;
Alinea 5 de pe pag. 162 în traducere 

sună:
„Maghiarisarea naționalităților!! este 

identioă ou mdrtea lorii națională, și deoă 
Maghiarii se oredă îndreptățiți se le maghia- 
riseze, este clară, că naționalitățile trebue 
să se simțâsoă îndreptățite a se despărți de 
Maghiari44.

Alinea ultimă de pe pag. 164 sună în 
traduoere:

„Căol tocmai Maghiarii se întâlnescă 
în munca acesta a loră ou irredentiștii din 
România44.

„Este caracteristică în privința aoesta 
deolarațiunea urmfitore a unei foi irreden- 
tiste :

„Pentru scopurile nâstre, se desvoltă 
lucrurile dinoolo de munți forte bine44...

„Româniloră și în genere Nemaghiari-

1893.

loră li-se face imposibilă orl-ce luptă drâptă, 
orl-ce opoeițiune legală, li-se ia și dreptulă 
de-a respira44.

„Decă munoa aoâsta de însghiebare va 
fi gata, atunci lupta se va oufunda de sine 
îu întunereoulă oonjurațiuniloră și ura și 
amarăoiuuea se va urca la ună așa gradă, 
înoată într’o d1 va izbucni și mai înfrico
șată, decâtă până aouma, oa să Bdruncine 
orgauismulă statului unguresoă diu funda
mentă".

„Noi credemă, oă așa se va sfirși, și
rurile nostre se ’ntăresoă din îu di Ș> ue 
bucurămă, oă așa este, ori câte lacrăml seu 
dureri ar oosta aoesta!44

Espresiunile aoestea atribue națiunei 
maghiare astfelă de tendințe, ca și cum 
aoesta ar făuri lanțuri pentru nimioirea 
„libertății naționale44 a Româniloră și și-ar 
da silința de-a restitui sub ună nume nou 
solăvia Româniloră scăpațl de jugulă feu
dalismului. De aceea naționalitățile voră fi 
silite a deplânge mileniulă apropietoră ală 
invasiunei maghiare, dreptă ună blăstămă 
milenară. Maghiarii au ună singură ideală, 
„maghiarisarea44. In Ungara nimeni n’are 
dreptă afară de Maghiari și Românulă n’are 
dela oine aștepta dreptate în patria sa. 
Voința alegătorilor^ se falsifioă. Funcționarii 
publiol luoră cu oorupțiune, amenințări și 
forță pentru alegerea candidațiloră maghiari 
și față ou aceștia niol-odată n’a avută suo- 
oesă vr’o denunțare criminală ori o jalbă 
adusă la dieta din Pesta; dreptă aceea, acestă 
dietă represents numai ilegalitatea și forța, 
așa oă niol că are dreptă de a aduce legi.

Au nu e o nedreptate strigătdre la 
ceră a subvenționa biserioa gr. or. română, 
oare numără ună milionă și jumătate de 
suflete, numai ou 60,000 fl., ca răsplată pen
tru multele miliâne, oe le storoă Maghiarii 
dela Români sub numele de dare?

Căloarea în picidre a legiloră eschide 
mai de tot pe Români de a lua parte la vieța 
publics. Inoependă dela fișpaDă pănă la 
oelă din urmă primară comunală toți iu- 
orâză pentru esohiderea Românului, și deoă 
puterea aoestoră satrapi și tirani nu e de 
ajunsă, atunci recurgă la gendarmeriă în 
contra „Valahului miserabilă44. Și cine crede, 
oă în contra aoestora ar ave suocesă vr’o

FOILETONUL# „GAZ. TRAN8.44

Consciu de vina sa.
— Novelă criminală de Paul Blumenreich. —

(7) (Urmare).

„Frivolitatea timpului nostru44, fiise în
tre altele aousatorulă publică, „vorbesce din 
acestă sperjuriu și din provocarea acestuia. 
De oe Friderioă Kieland a jurată strîmbă? 
Fiindcă prin aoesta voia să se scape de da- 
torința, de a face altceva pentru oele o 
sută de mărol — dedrece nu voia să pierdă 
acdstă sumă, venită atâtă de neașteptată, 
der nu voia nici să o jertfâsoă....Și pentru
ce Wilhelm Bolten a făoută sperjură pe 
ună omă pănă acum nepătată? Fiindcă a 
fostă de părere, că cu banii săi va face 
tdte bune! Fiicei sale caprițidse îi place 
oeva, ce vede, doresce ca să o posâdă.....
Ce ar fi mai naturală, oa ună omă bogată, 
ună tată plină de tandreță se duoe și 
ceroă să câștige obiectulă dorințeloră ei pe 
oale drâptă? Der și la acesta bogatulă omă 
e frivolă ! Nu — elă ia de pe stradă aoeea 
ce-i place fiicei sale și oeea ce e a altuia. 
Elă dăruesoe pe aoela, care l’a ajutată Ia 

acestă furtișagă, cu ună baoșișă, care ar 
fi fostă de ajunsă să cumpere obiec
tulă caprițiului său — oăcl deja truda, sila 
de a pertracta, de a cumpăra, îi este prea 
multă omului bogată. Mai bine fură și deoă 
se cere, mituesce pe martoră.44

Acusatului îi ourgeau pioăturl de su- 
dore de pe fruntea sa palidă. Părulă sub
țire și căruntă părea oă fâlfăiă în jurulă 
capului său, îlă cuprinse o mare neliniște. 
Bărbatulă, care în totă decursulă pertrao- 
tărei stase atâtă de resignată, aoestă aou- 
Bată pănă acum atâtă de modelă, părea oă 
în fiă-oare momenta voesoe să sară și să 
spună procurorului o vorbă vătămătdre. Der 
elă rămase învingătoră în acestă luptă ou 
iritarea sa internă. Mâna apărătorului său 
se pusese pe a lui, o apăsare caldă a acestei 
mâni are să-i spună, că aici se află ună 
bărbată, care nu e pătrunsă de locă de 
aceste vederi ale acusatorului publioă.

Bolten se mai liniști. Oe putea acestă 
tânără, ale cărui cuvinte cădeau ca lovitu
rile de săoure, să soie despre „motivele in
terne41 ale faptei?

Der proourorulă continua:

„S’ar pută crede, că atitudinea acu
satului în aoâstă oră stă în oontrecjicere ou 
aoeea, ce toomai c|,sesem^j unft omti cu 
prinoipii atâtă de frivole, după cum i-am 
arătată, nu stă umilită înaintea tribunalu
lui. Ddr atunol în oasulă aoesta voesoă să 
avertiseză urgentă, că din purtarea înaintea 
tribunalului să se tragă conclusiurl asupra 
caracterului! Căci mie mi-se înfățișeză aou- 
satulă nu numai rău și vrednică de pedâpsă, 
— nu, am motivă chiar să-lă țină de fdrte 
șiretă și vicleană. Domniloră jurați, nu 
veți fi nici ună momenta la îndoielă, că 
viclenia acestui omă a ajutată fuga com- 
plioelui său. Decă ar fi celalaltă aid — 
oine soie, în oe lumină rea ar apărâ aoestă 
atacă criminală asupra fundamentului juris- 
prodenței — acestă atacă asupra sfințeniei 
jurământului!.... Dâr potă înșira și mai 
multe, oeea oe vă voră faoe mai precauțl față 
de acestă omă liniștită și resignată. Wil- 
helmă Bolten aoum optă ani a fostă sub 
bănuială, că ar fi săvârșită ună omoră, 
după cum vădă din actele sale. Oe e dreptă 
atunci prooedura nu a avută destule punote 
de mâneoare, a trebuită să-lă achite. ’Ml 
pare aoum, oă putemă presupune despre 

ună omft, oa Wilhelmă Bolten, care are 
astfelă de părere despre jurământă, oă și 
atunol a ÎDșelată pe judeoătorii săi, toomai 
așa, oum cercă să vă înșele astăzi pe 
D-V6stră, pentru ca să vă eternâsoă com
pătimirea. Compătimirea însă în cașul acesta, 
d-loră jurați, ar fi o nedreptate. Eu pro
pună „vinovată44 ou escluderea motiveloră 
atenuante!“

La pomenirea acusațiunei de mai na- 
inte, Wilhelm Bolten se ridica aprinsă de 
mâniă, ne mai putându-se stăpâni.

ErășI îi suooese apărătorului să-lă li- 
niștescă.

In șirulă jurațiloră n’a prea făoută im- 
presiune vorbirea procurorului. Aoestă modă, 
aplioată de multe-orl în timpulă mai nou, oa 
să faoă oapitală din tote în contra aousa- 
tului, își perde și asupra laioiloră efectulă, 
în toomai preoum și patosulă și frasele 
bombastice ale apărătoriloră moderni nu 
mai au looă față de judecătorii ou învă
țătură.

Dootoră Dahlmann făcu ună protestă 
viu în contra representantului procuraturei. 
„E ceva ne mai pomenită, cjise elă, că 


