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Nr. 184. Brajovii, Sâmbătă, ZI Augusta (2 SeptemvreJ 1893.

Procesulu pentru ^Replică^.
Clușin, 19 (31) Augustă.

(Raportai speciala aii „Gaz. Trans.44)

La orele 5 și % se termina ou cetirea 
aceloră oapitule dip „Replică*, oart cuprindă 
pasagiele incriminate. Aiot observa, că no- 
tarulă, care cetia, demonstrativă punea ao- 
oentulă pe acele părți, eart d-lui procu
rori ’i s’au părută ngrozave“.

Apărătorul^ Petroviciu oere sâ se ci- 
tesoă și acele capitule din „Replică14, cari 
nu s’au oetită.

Procurorulfl protesteză, cjicendii, că 
aodsta nu se ține de obieotulă pertraotării. 
Elă faoe absurda oomparațiă, eă d. e. când 
este incriminata una articula de cJiarO nici
odată nu se cetesoă părțile neîncriminate 
ale farului, d. e. bursele eto.

TribunalulO respinge propunerea apără
torului din motivO, oă oapitulele, cari nu 
suntO înoriminate, nu potă fi niol punibile.

Președintele: rdgă pe acusatula A. 
C. Popoviciu să istorisesoă modula în care 
a luata parte la redactarea și răspândirea 
„Replied*.

Acusatula A. C. Popoviciu: On. tri
bunale I D-loră jurați! Replica este lucrarea 
tuturora tinerilora români universitari, și 
rolulfi meu în acestă afacere e oâtO se pote 
de lămurite. Avendă eu loouința în Graz, 
am fosta rugata chiar de tinerimea uni
versitară, să iau asupră-ml sarcina grea 
de a întră în tratări ou „Institutulă tipo
grafica14 din S'biiu pentru eseoutarea aces
tei lucrări, fntr’o conferență a tuturoru ti
nerilora români universitari ținută laViena, 
am cetită, ooreotai ă și stabilită textulă 
„Replicei44, și ast felO amu lucrată cu toții 
împreună. Materialulă aoesta, oa manuscrise, 
l’am trimisă spre tipărire „Institutului 
tipografioă44 din Sibiiu. Cumoă „Replioa44 
n’a fostă lucrată numai de mine, o dove- 
descă însă-șl diferitele oapitule, în cari se 
manifestă deosebită modă de espunere. Ia 
ce privesce răspândirea „Replicei14, ea s’a 
făcută de sute de persons, așa înoată deoă 
ar fi vorba de toți aoeia, oarl au răspân
dite „Replica44, atunci d-lă procuroră ar

trebui să-și susțină acusa față ou oelă pu
țină 4— 500 persoue puse aici pe banoa 
acusațilorO. Eu abia deoă am răspândită 
70 de esemplare și mulțimea esemplareloră 
a răspâudit’o mai alesă tinerimea aoademioă 
din Clușiu, Budapesta și Viena, er în străi
nătate studenții din Mfiachen., Parisă și 
Bruxella. Pentru răspândire însă totuși iau 
și eu răspunderea.

Președintele: Este rugată d lă aou- 
sată N. Romană, să spună, ce rolă a avuta 
la tipărirea și răspândirea „Replicei44:

Acusatula N. Romanh : On. tribunală, 
D-loră jurați ! Eu am fostă la „Institutulă 
tipografică11 oa comptabilo și directoră ese- 
outiva. Eramă autorisată și obligată de-a 
eseouta ori oe felă de lucrări, ce mi-se 
presentau. Eu am ast-felă spre tipărire și 
„Replica44 fără a avă cugetulo reservată, 
oă ea ar ouprinde părți punibile și fără a orede, 
că ea ar pute fi vre-odată incriminată. Con
formă deci ordinului primită dela Comitetulă 
eseoutivO din Graz, am eeeoutată tipărirea 
aoestei lucrări. In ce privesce răspândirea 
„Replicei44, oa omă ou condițiă de esistență, 
îmi era impusă trimiterea broșuriloră la 
adresele indicate și espedarea acesta am fâ- 
cut’o in virtutea datoriei și condițiunei în 
care mă aflamu. Bine nu-mi aducă aminte 
câte Jăc|I am espediatO. Pentru răspândire 
iau și eu răspunderea.

Procurorulfi: Cu voce provocătore 
întrebă, oum se păte, că aousatulă Popo
viciu, deși n’a moștenită avere dela părinți, 
deși n’are propria lui avere, totuși a avută 
de unde să trimită 1500 fl. la „Institutulă 
tipografică ?44

Acusatula A. C. Popoviciu: Banii 
i-am primită prin subscripția publică fă
cută pe liste, ou cari au inoursO mai multa 
de 3500 fl. Poporulă româna din t5tă să
răcia lui a aooperită aoestă sumă și deoă 
vreți să vă convingeți, poftiți și dispuneți 
controlarea listeloră de subscripția, pe cari 
le am înoă la miDe în Sibiiu.

Procurorulfi: Cundsoe d-lă Popoviciu 
numele de Tip si?

A. C. Popoviciu: Acesta nume nu-10 
cunosoă.

Procurorulfi: Ei bine, într’o foiă vie- 
nesă a apărută unO inserată ou subsorierea 
Tipsi în oare se oferea oâte 10—20 fl. ace
luia, care ar sorie artioull calumniatorî la 
adresa Maghiariloră.

A. C. Popoviciu: Nu se pdte! D-lă 
proouroră oonfundă numirea Tipsi ou Dipsi. 
Aoesta din urmă, adevărată, este pseudo- 
nimula meu, sub oare a apărută aoelă in
serată, der în care nu era vorba de râgol- 
mozăs (ealumniare), oi de aflarea unui pu- 
blioistă, oare sâ informeze lumea prin 
artioull soriși în foile germane asupra oes- 
tiunei române. Pentru acesta credo, că nu 
potă fi aousată. De altfelă trebue sâ ob
servă, că aci s’a făcută ubusă de numele 
meu. O sorisdre publicată în „Nemzet44 
pune în lumină fdrte falsă aoâstă oestiune. 
Scrisorea din vorbă era apocrifă și eu nu
mai deoâta am rectificată oestiunea prin 
o telegramă trimisă lui „Nemzet44. Acestă 
fdiă însă mi-a refusată publioarea. Provocă 
pe d-lă proouroră sâ arete sorisdrea oom- 
promițâtdre pentru mine.

Apăr. Dr. St. Petroviciu spune, că 
în „Kolozsvâr44 Nr. 3 din 1893 a apărută 
o deolarațiă a tinerimei universitare, în oare 
toți se declară ca autori ai „Replioei44, ea 
râspânditorii ei, prin urmare toți ar trebui 
sâ fiă puși în stare de aousațiune. Rogă sâ 
se acludă la aote aoâstă deolarațiă.

Procurorulfi negă, că toți studenții ar fi 
făcut „Replica44. Din modulă oum „Replica44 
e redaotată trage conolusiunea, oă ea este 
opera unei singure persdne; aoesta o do- 
vedesoe și numârulă capituleloră, oăcl, cjioe 
elă, dâcă 38 universitari ar fi făout’o, a- 
luncl ar trebui sâ aibă 38 oapitule. Elă 
însâ nu-șl pdte închipui, oa 38 de tineri sâ 
fi oomisă de-odată deliotulă „tradărei44 de 
patriă. Fabula ou 38 de agitatori este nu
mai ună pretextă, oa sâ fiă toți osândiți și 
apoi să se faoă efară mare în lume cu ti
rania maghiară. Luorula aoesta îlă privesce 
oa ridiculă și pe studenții români ca niece 
băețandri, oarl nu potă fi luațl în serioBQ. 
Adl nu se tracteză de oestiunea, oă cine 
suntă autorii „Replicei44, ci că oine a fostă 
sufletulă și cine respânditorii ei.

Apărătorulă Dr. Petroviciu consideră 
cuvintele procurorului oa o insultă la adresa 
tineriloră români și constată, oă ei au fă
cută „Replioa44 și o recunoscă ou rieioulă 
de-a fi oondamnațl. Cere dela tribunală să 
hotflrescă în privința aoe^jj^

Vine în disouțiă o scrisdre, adresată 
oătră direcția „Institutului tipografică44, 
oare este rugată a constata, că nu Liga, 
oi studenții au făcută „Replioa44. Renega- 
tulă Moldovan Gergely susținuse adeoă, oă 
„Replica44 ar fi opera Ligei. Dreptă oontra- 
dovadă insă aousatulă A. C. Popoviciu a 
adresată o scrisdre studențilvră, în urma 
căreia aceștia ou toții se declară solidari 
a protesta oontra „Răspunsului44 (Vâlasz) 
pamfletă ală lui Moldovân Gergely, și oă 
nu Liga, ci „Institutulă tipografioa", la în
sărcinarea loră, a tipărită „Replica14. Aoăsta 
a declarat’o și direcția numitului institută.

TribunalulO anunță hotărîrea, că res
pinge oererea apărătorului de a se alătura 
la aotele procesului declarația studenți
lor și Nr. 3 din 1893 alo paiului „Ko- 
lozsvâr44.

Se dă apoi oetire atestateloră oficiose, 
oă acusații n’au fostă pedepsiți niol odată. 
Se comunică, oă cheltuelile prooesului se 
urcă la 448 fl. 48 or. Ședința se suspendă 
pe V2 oră.

Urmeză pledoaria proourorului, oare a 
ținută aprdpe până la drele 12 din nopte. 
Acusația faimosului Jeszenszky geme de 
minciuni^ invective și insulte la adresa tu
turora Românilorâ. Niol-odată până ieri 
n’am aucjită ună disoursă, oare să cuprindă 
atâta patimă și insolență și care să fi fostă 
pronunțată într’ună tonu atâta de provocă- 
toră, o’o manieră atâta de grobiană și o’o 
îngâmfare atâtă de olasioă.

Espeotorările locțiitorului pnmă-pro- 
ourorului culminâză în afirmarea, oă „Re
plica14 este cartea dușmanilor de morte ai 
Ungariei, că prin ea s’ar fi pusă oestiunea, 
cum s’ar pută pregăti și cum s’ar pute 
promova țînta: ca Ardealulă să se unăscă cu 
România cu ajutoră slavă, și în afirmarea, 
oă aoesta este o „nisuință pe față revoluțio
nară oontra unității și a esistenței „statului

FOILETONUL# „GAZ. TRANS.44 Cu obrajii aprinși se apropia Ella de 
Dahlmann. „Biata fată14 esclamâ ea „închi- 
puește-țl: tatălă ei a fostă arestate erl, din 
oausă, că a călcată legea vânatului — suntă 
dmenl sârmanl, — omulă e paralisată și 
nu pute lucra! Nu e urîtă din partea tâ
nărului, că din oausa acesta voesce să o 
părăsâsoă? Credă, oă a vena pe ascunsă 
nu e una păcatb așa de mare la nisce 
dmenl săraol, căci forte rară au o buoată 
de oarne în dlă. Fata e ou totulă nevino
vată ! o cunosoă — e harnioă și sîrguin- 
oidsă — ce are ea ou nedreptatea tatălui 
ei ? O, oum i-așl spune, oă elă luoră în 
modă lașO, oă înoă nu e vinovata, seu celă 
puțină nu e vrednică de condamnată, încă 
nu trebue desprețuitO, acela, care înaintea 
legiloră e pedepsită. Nu e așa domnule 
doctoră ?“

Acesta a foste unu semnă ală sorții! 
Nu înzadară aflase Ella aceste vorbe fru
mose.

Elă îî apucă mână: „Te rogă, vino 
afară, domnisoră Ella,44 cjise elă încetă, der 
firmă. „Vei afla părerea mea.44

Ei eșiră afară în ndptea blândă și 
caldă. Pe cerulo albastru luoea semiluna 
palidă. Viile jură împrejura erau părăsite. 
Numai josQ în vale, unde se afla sătulă

oelO mare și bogată, lieăriau prin fruneji- 
șurl multe lumini, pe când casele abia le 
puteai distinge.

Bello sărea în jurulâ loră dândă din 
oddă cu buouriă.

Dahlmann “trase oătră sine pe fata, 
oe-lă privea plină de așteptare — ea se 
împotrivi ușoră.

„Ella,14 începu elă ou voce mișcată: 
„Ella, fi tare! Tatălui D-tale i-s’a întâm
plată o mare nenorocire! Nevinovată-vino- 
vata a fostă osândită — tocmai așa oum 
(jiseșl mai nainte. Eu însâ, voiu ține ou 
credință la D-ta — voiu suferi împreună 
ou D ta! Numai sâ voesol a te încrede în- 
mine.44

Ea strigă înspăimântată — der se 
alipi cu înoredere de dânsulă.

Și Bello sări în susă.
Amorulă răuși să îmblâncjescă înfrico

șata lovitură și lui amorulă i a dată putere 
să înlăture orl-ce îngrijiri.

* * *
Leopoldă Dahlmann se afla în oălă- 

toriă oătră casă — ună omă ferioită. Da, 
ținutulă încântători, ce se desfășura îna
intea ochiloră săi, avea aoum ună farmecă 
și pentru elă.

Cu mimă grea înoepuse călătoria:

elă se înteroea acum ca omă fericita și ca 
atare voia să lucre p&nă când va fi stă
pâne.

Elă îșl croise și planuld, lămurită în 
tdte amănuntele sale.

Mai înainte de tâte era vorba să eli- 
beze pe tatălă Ellei, Aoum trebuia advo- 
catulă să-și pună întrebarea: de oe refusă 
acestă omă bolnăvioiosO, der bogată, mij- 
lâcele pentru eliberarea sa? Nu pdte fi 
atâtă de adâncă pocăită pentru ce făouse, 
încâtă se doresoă a fi liberă! Bolten nu 
luorase ou intențiune de oâștigO ; niol prin 
gândă nu i-a trecută se păgubdsoă pe ci
neva. Se pute presupune chiar, oă deoă 
cele dintâiu cercetări ale autorități]oră s’ar 
fi îndreptată în oontra lui, ar fi cjisă : „Da, 
suntă vinovat! Nu m’am gândită la aoesta!44 
Der porniseră cercetarea în contra fiicei 
sale. Și aoum elă se împotrivea, oăutâ pre
texte, cari apoi l’au dusă pe banca aousa- 
țiloră.

Chiar decă astăcjl procederea sa i-ar 
fi părută detestabilă — nu a espiată elă 
destulă prin chinuia înebisârei preventive 
și prin suferințele pertraotărei și a condam- 
nărei? Și elă sâ-șl ia aoum asuprășl lucruri 
mai grele, și aprope insuportabile?

Ciudată ! De neînțelesă ! (Va urma).

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

(9j (Urmare).
Pe înălțimea, care predomina valea, 

se aflau edificiile de economiă, între aceste 
o șură mare. Acesta era decorată ou flori. 
Pe păreți se afla verdeță, steaguri, lângă 
oare era oonstituită bina pentru orchestră.

Contrabasulă și olarinetula predominau 
în aoestă quartetă nearmoniofi ; numai câte
odată se mai audia violina.

Der mai bine o musică rea, deoâtă 
nici una, îșl gândiau bravii țăraul. Și când 
Dahlmann și ou Ella apărură la locuia de 
jocă, deja săltau după sunetele acestei mu- 
siol, de răsuna pămentulă.

Să jdee doctorulă cu Ella?
In timpulă pausei de jocă se isoâ o 

mică mișcare. Una dintre fetele cele mai 
frumose, mai sârăoăoiosă îmbrăcată ca ce
lelalte, dâr drăgălașă în simplicitatea ei, 
pe care o văcju mai nainte doctorulă, îșl 
luâ rămasa bună și porni oătră porta șurei. 
Una fecioră sdravânâ, ou nasturi de ar
gintă la vesta sa roșiă, se uită după ea, 
rămase însă și o lăsă să plece. Totuși pri- 
yirea ea era posomorită și mânidsă.


