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„Guzeta“ aae tn fiA-carg^i 
Abonamente pentru Anstro-Ungaria. 
Pe an ana 12 fl., pe șâse lanl 

6 11., pe trei luni 3 II.
N-rii de Damineoă 2 fl. pe ana. 

Pentru România șl străinătate: 
Pe and anii 40 franol,pe șăbo 
luni 20 fr-, pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineoft 8 franol.

Se prenumără la tâto ofloiele 
poștale din Intru și din afară 

și la dd. ooleotori.

Abonamentul! pentru Brasovu: 
a administrațiuno, piața maro, 
Tfirgulii Inului Nr. 80 etaglulu 
1.: pe uni ană 10 fl., pe șise 
luni 5 n., pe trei lnnl 2 fl. 50 or. 
Ou duaulu in oasă: Pe unii anii 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unu eeomplani 5 or. v. a, 
său 16 bani. Atătu abonamen
tele oâtu și inserțiunile suntu 

a se plăti înainte.
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Procesulu pentru „Repîîcă“.
Clușiu, 18 (30) Augusta.

(Raportă specialii ala „Gaz. Trans.")
Clușiulă ! De ună șir0 de ani înodce 

pronunțarea aoestui nume nu pote să deș
tepte în inima Româniloră, decâtă înteme
iata convingere, că aici se făurescă de or 
genele justiției ungurescl planurile infernale 
și outezate, oum prin prooese și osânde ne
drepte leaderii kulturegyletiștl de aici să 
înspăimânte, să teroriseze și să sdrobescă 
pe toți acei fii din poporule nostru, bătrâni 
și tineri, oarl au curagiulă de a-șl ridica vo
cea întru apărarea drepturilor!! nostre încăl
cate. Mai ales oontra pressei române și a pu- 
blicațiilorO române politice, guvernulă un
gurești! ou tdte organele sale a pornită o 
strajnică gdnă de câțl-va ani, bine eciindă 
elfi, oă criticele amare și drepte, ce le face 
pressa nbstră națională, demască eu multa 
efecta politica perfidă maghiară si arată lu- 
mei în tdtă golătatea ei primejdia ce ame
nință chiar esisteDța statului din partea 
purtătorilora „ideii de siata unitara ma
ghiară".

Și se putea ore, ca din incidentula per
tractării finale în procesulă pentru „Replica* 
tinerimei universitare din Avstro-Ungaria, 
organele justiției maghiare să se ridioe mai 
pe susă de patimă și ură de rassS, să se 
lapede de veohiulă loră obiceiu? Nu ! Acesta 
amă constatat’o din nou acjl, oând, cu multă 
mâhnire trebue s’o spună, s’a dată pe față 
în modulă celă mai grosolană, că atunci, 
oând e vorba de-a se judeca asupra culpa
bilității seu mai bine (jisă a neculpabilității 
unui Română, în afaceri politioe, aceste or
gane nu măsură cu cumpăna dreptății și a 
legalității, oi cu oea a patimei și urei de 
rassă.

înainte de-a începe espunerea fidelă 
a celoră petrecute adl până la orele 5 d. a. 
în faimosa sală de pertractare din „palatulă 
Bâuffy", am aflată de bine a accentua 
aceste.

Pe la orele 7 și. */4 numărosă publică, 
mai alesă Români din locă, din apropiere 
și depărtare, se afla' îuaintea intrărei salei 
de pertractare. Se svouia încă de ieri, o& 
bilete de intrare nu se vorfi da. Ca motivă

se aducea afurisita coleră. Și într’ade vără, 
că afară de 8 bilete pentru cjiariștl, nu s’au 
împărțită, deoâtă fdrte puține bilete, der și 
aces ea mai numai privilegiațiloră kultur
egyletiștl, și numai cu multă greutate abia 
șJse Români au fosta puși în posițiunea de-a 
intra la pertractare. Printre aceștia și o 
damă, amabila soțiă a d lui Drd. Aurelă C. 
Popoviciu.

La drele 8 și l/4,cei ce aveamă vo:ă, 
amă iutrată. D lă A. C. Popoviciu, aousată, 
a fostă adusă cu escortă de haiduci. Pre- 
sentă era și ală doilea aousată, d-lă Nico- 
lau Romanu, fostă oomptabilă la „Institutulă 
tipografică", acjr domiciliată în Bistrița. 
Ale treilea aousată, d lă Eugenă Brote, era 
absentă, căci petrecendă d-fa în străină
tate, nu ’i s’a putută îmâna citațiunea pen
tru 4>na pertraotărei. Ca apărători ai aou- 
sațiloră s’au insinuată și erau de față d-nii 
Dr. St. Petroviciu, I. Russu Șirianulv, (D lă 
Dr. G. Triponu nu s’a putută presenta) apoi 
distinșii și generoșii advocațl și oonducă- 
torl slovaci Paul Mudron și Miloș Stefano
vich. D, Mudron e ună bărbată mai înaintată în 
etate, statură mijlocii, barbă scurtă tunsă, 
părulă argintiu, față simpatică, priviri pă- 
trunijătdre. D-lă Miloș StefanovicI, bărhată 
cu figură impunătdre, blondă, față fdrte 
simpatică, în priviri cu espresiunea unei 
deosebite inteligențe și energiă.

piarele române representate: „Gazeta 
Transilvaniei* prin d-lă Traiană H. Popii, 
„Tribuna* prin d-nii universitari Vartică și 
Bohățielii. Represeutate erau și cele trei 
foi loca'e maghiare.

Tribunalulă e oompusă astfelă : Szăsz 
Beta, președinte; Csiszer Kâroly și Reinhold 
Oliver jucjî votanțl. Notari: Balăzs Elemer 
și Jekăly Aladâr. Aousatoră: Dr. Jeszenszlcy 
Sândor, procuroră. Tălmaoiu : Lehman.

După ce tribunalulă, acusații, apără
torii și aousatorulă îșl ocupă locurile, pre
ședintele predă în scurte cuvinte obieotulă 
pertractării: procesă pentru agitațiune de 
naționalitate. Se dă apoi cetire listei nu- 
meloră celoră 36 jurați (dintre cari suntă 
a se sorți 12 și doi suplentl, a aeusațilorO, 
apărătorilor^ și aousatorului publică.

Procurorul» : luândă spre sciință, că 
aousatulă Eugenă Brote este absentă, pe-

trecândă în străinătate, propune ca cu tote 
acestea tribunalulă să decidă ținerea neîm- 
piedeoată a pertractării finale.

Președintele: enunță, că pertractarea, 
ou tdtă absența acusatului Brote, se pdte 
ține.

Acusații suntă provocațl a-șl numi apă
rătorii. Aousatulă A. O. Popovicl declară., în 
limba româriă, ca apărători ai săi pe d nii 
Miloș StefanovicI și St. Petroviciu, er acusa- 
tulă N. Romană pe d-nii Paul Jfwdrdn și 
I. Russu Ș'b’îanwto. In urma aoesta se des
fășură o sceuă, ce produce ,8eneațiune și 
iritațiune.

Președintele susține, oă acusații n’au 
dreptu de a-șl numi, decâtă numai unu apă
rătorii, provdcă der pe aousațl să procedă 
astfelă.

Miloș StefanovicI: D-le președinte: 
Onorată tribunals, ca judecătoria de pressă ! 
’Ml iau permisiunea de-a 4>°e câteva cu
vinte în- afacerea acesta fdrte esențială pen
tru deoursulă și resultatulă pertraotării de 
&4i- Procedura, la oare îndrumă d lă pre
ședinte pe olienții mei, departe de a-o a- 
proba, nu pctă deoâtă s’o reprobă cu tdtă 
puterea ouvântului. Nu este aoesta primulă 
oasă în Uugaria, că ună aousată îșl ia doi 
apărători. (Președintele întrerupe pe vor- 
bitoră) Praxa acesta este nu numai dreptă, 
ci și legală. Vă veți aduoe aminte, că îu 
prooesulă d-lui Hutban Vajansky, pertrac- 
tată anulă trecută în Pojună, au figurată 
doi apărători: eu și amioulă meu Mudroo, 
și nimeni n’a făcută nici o esoepțiune 
oontra acesta. Ei bine, întrebă, căînClușiu 
se pune în practică altă prooedură justi
țiară? Și mai întrebă, oă pe ce s’ar pete 
basa fioțiunea, oă ueea oe are valdre și e 
neesoepționată în Pojună, să fiă escepțio- 
natfi și să n’aibă valdre în Clușiu? Asta 
cu atâtă mai vîrtosă, că este vorba aid 
de o oestiune fdrte importantă, de proce- 
sulă pentru „Replică", agitată deja de- 
aprope ună ană de 4>le în pressă și prin 
instrucțiuni. Afară de aedsta, nu este lege, 
oare ar pută denega unui acusată dreptulă 
de a-șl numi doi, trei său șimaimulțl apă
rători. Rogă der pe d lă președinte să nu 
ne facă greutăți în privința unui lucru atâtă 
de justă și lămurită.

Paul Mudron : declară din parte-i, că 
se alătură cu totă hotărîrea la oele espuse 
de d-lă StefanovicI.

Aoueatulă A. C. Popoviciu: D-le pre
ședinte, Onorată tribunale ! Față ou cele 
desfășurate de d-lă apărătoră Miloș Stefa
novicI, nu potă decâtă să declară și eu 
din parte-mi, oă insistă pe lângă dreptulă 
de-a avă doi apărători. In tdtă lumea cultă, 
în tdte statele oivilisate, aoâstă praxă justă 
și întemeiată se respectă ou sfințenia. De 
esemplu vă aducă Franoia, România eto. 
unde o persdnă aousată are voiă de a-șl 
numi ori și câți apărători, ba la prooese 
de natura oelui de sdl se insinuă oei mai 
distinși bărbați ca apărători, chiar în vir
tutea datoriei morale.

Președintele, ou tdte acestea espunerl 
întemeiate, deolară, că aousații nu-șl potă 
numi decâtă numai câte-ună apărătoră. Pro- 
vdoă deci pe aousațl să-și alegă câte-unil 
apărătoră.

Aousatulă Popoviciu numesce pe Dr. 
Petroviciu, er Romană pe Mudron.

Miloș Stefanoviciu : On. tribunals ! Nu 
potă decâtă ca fără de niol o reservă să 
dau espresiune adencei mele indignațiunl 
pentru aoestă procedere nedreptă și revol- 
tătore. Eu sunt advooată ou diplomă, în
scrisă în oamera advooațială, și am ve
nită aici, oa să apără o oaueă mare și 
dreptă ; cum mi-s’ar putâ așa-deră denega 
aoestă dreptă, vătămâudu-se tot-odată și 
calitatea ocupațiunei mele în vieța publică 
a statului? Protesteză din totă sufletulă în 
oontra aoestei arbitrare procederl și nu he- 
siteză a declara, că voiu pleoa cu impre- 
siunea adâncă, că aici nu e normativă drep
tatea, ci arbitriulă.

Cuvintele aoestea au produsă ună eoou 
puternioă în asistenții români, mai alesă 
atunci, oând d-lă Stefanoviol, a părăsită lo- 
oulă de apărătoră.

Protestarea energică a distinsului ad- 
vooată slovacă îneă nu s'a sfîrșită ou atâtă. 
Furiosului procuroră Jeezenszky i a sărită 
scânteia în nașă și ațîțată ca pârjolulă s’a 
sculată dela loou-i și ou multă ură și pa
timă a cerută dela președinte „sd cheme la 
ordine pe d-lă StefanovicI", eventuală „să 
pună pe haiduci a li! scote din sala de per-

FOILETONUL# „GAZ. TRANS.“ Sârmanulu Dahlmann nu se pută bu
cura de tomna frumdsă. Elă călătoria di- 
reotă prin valea Rems, unde i se oferea 
mustă și vină nou. Der elă nu avea poftă.

In inima sa era înfiptă ună ouțită ou 
două tăișuri: elă n’a putută să scape pe 
Bolten dela ursita fatală — bietulfi omă fu 
osândită la închisdre, luându-se în oonside- 
rațiune motive atenuante! Și 6ârmana co
pilă, oare nu presimția nimioă — ce mi
siune înfricoșată avea elă asupră-șl!

Da, elă era atâtă de tristă acum, 
elfi, oare pană acum a fostă atâtă de fen- 
oitfi și mulțămită în activitatea sa modestă, 
în loculă de onore, deși era desmoștenită, 
căci la ce servia decepțiunea? Tiuăra și 
încântătdrea ființă îi se furișase în inimă. 
Totă ce era frumoșii, veselă în lume, era 
Ella Bolten.

Și acum să-i facă împărtășirea înfri
coșată! Ah, la acesta nu outeza să se gâu- 
descă.

Când președintele jurațiloră, însuși 
adeucă mișcată, anunța, că aousatulă a 
fostă vinovată de înduplecarea la sperjuriu 
și când după aceea bunulă președinte alfi 
tribunalului ceti sentința, acesta fu o pu-

ternică sguduitură pentru bietulă, oare sta 
pe banca aousatiloră. Se vedea cum tre
mura, cum se olatina, oum în fine se ridioâ 
și părăsi sala printre doi servitori ai tri
bunalului, ou pași firml.

Bolten refusase sfatulă apărătorului 
său, de-a insinua nulitate în contra sentin
ței său de a oere grațiă dela regele. Elă 
ceru, ca să-și înoepă imediată pedepsa.

Și aoum Dr. Dahlmann era pe drumă, 
de a-i spune ei: „Tatălă D-tale mă trimite 
la D-ta — tatălă D tale, care stă în tem
niță." Era ceva îngrozitoră, era aprdpe 
peste puterile sale!

Der una era și mai înfriooșată și mai 
efâșiitdre de inimă: pute elă, ca advocată 
se pețesoă mâna fiicei unui oondamuată 
pentru înduplecare la sperjuriu?

Ună comerciantă, ună artistă, ună 
luorătoră o pute faoe acdsta, nu însă elă, 
Dahlmann, fn posițiunea sa. Să renunțe la 
cariera sa, de bună voiă se părăsescă lo 
culă câștigată ou atâta trudă și năcasur-.... 
Și apoi ?

Firesce, că Ella era bogată, era unica 
fiică a unui omă, care poseda aprdpe ună 
milionă. Nimenea nu o soia mai bine acesta,

ca Leopoldu Dahlmann, care administra 
acesta avere. Atuuol însă ar fi trăită nu
mai din bștnii ei, dâr nici acâsta nu mergea.

Pentru prima dră, de oând murise un- 
chiulă Soberski, murmură tînărulă în oon
tra testamentului său ciudată. încă nu era 
de 30 de ani, dâr chiar deoă i-ar fi rămasă 
o sumă mai mioă, oe ar fi făcută ou 
aoesta ?

Așa ori așa — trebuia să-și ia rămasă 
bună dela dânsa, der acesta ideiă îlă chi
nuia fdrte multă. De oând sta atâtă de 
aprdpe de tatălă ei, se sirnția și elă ali
pită de ea. Dâr — trebuia să sfărșesoă !

Aici în valea aoesta liniștită domnea 
o vieță veselă, căol în totă lcoulă erau 
ocupați cu oulesulă viiloră. Și Ella era ve
selă. Ea sărea pe treptele vilei. Și Bello, 
oausa nevinovată a nenorooirei tatălui ei, 
sărea veselă înaintea ei. Tatălă ei profe
țise bine, ea se sirnția bine, fdrte bine 
aici.

Firesce, că vă4endă pe Dahlmann, 
deveni seriosă. Ce soire importantă dela 
tatălă ei avea să primescă, fîind-că d-lă 
doctorfi venise pănă aid? Și totuși se bu
cura. Cu ce intimitate și fidelitate îlă privea 
îu ochi.

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

(8j (Urmare).
IV.

Strugurii se coceau, o aromă dulce 
umplea valea și cdstele. Era o tdmnă mi
nunată, după cum e fdrte adeseori în Ger
mania sudioă.

Sdrele e acum constantă. Elă nu mai 
asounde furtuni și schimbarea repede a 
temperaturei. Căldura nu mai e înăbușitore, 
pomele cdpte te învită dintre frundele în- 
gălbinite — ah, ce frumdsă e lumea!

Și Leopoldă Dahlmann, care treoea 
printre vița de viiă, luminată de sore, 
simți oa și când ar esista numai omeni 
fericiți.

Orl-unde se oprea tvenulă — și acesta 
se întâmpla totă la 4ece minute — se îm
bulzeau turiști și călători de terii. In totă 
loculă sta trenulă mai multă, ca oum era 
prescrisă și elă, căruia îi era atâtă de grabă 
oa să plece, sirnția la fiă-care oprire o 
ușurare.


