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Nr. 187. Brașovti, Mercuri, 25 Augustu (6 Septemvre) 1893.

Cum și-a resolvatii problema pro
curorului din ulușiu.

Brașovu, 24 Augustei st. v.
ErI amu aprețiată din punctă de 

privire juridică resultatulu faimosu
lui procesă, ce s’a desfășurată în 
4iua de 30 Augustă a anului cu
rentă înaintea crrții cu jurați din 
Clușiu ; ac}i voimă s§ punem pe cum
păna judecății clare, seriâse și ne
preocupate de patima și ura des- 
lănțuită în luptele dintre Maghiari 
și Români, adevărata însemnătate 
politică a acestui rrocesă.

în fața sentinței mai multă ca 
crudele, barbare chiar, ce s’a pro
nunțată pe basa verdictului jurați- 
loră, cu deosebire în contra celui 
dintâiă dintre acusați, amu fi și noi 
dispuși a esclama c’unu contrate alu 
nostru de dincolo: „Astăcfî nu se 
mai tracteză de politică, ci de uma
nitate !“ Der vomă suprima simțul de 
indignare legitimă, ce trebue să ne 
cuprindă la amintirea pedepsei de 
patru ani închisâre, cu care justiția 
maghiară a crezută a manifesta pu
terea „ideei de stată maghiarăa, și 
lăsândă deocamdată la o parte ces- 
tiunea umanității, ne vomă ocupa 
numai de politica nenorocită ma
ghiară, pe care a pus’o în reliefu cu 
atâta emfasă și ÎDgâmfare acusato- 
rulu publică în procesulă pentru 
„Replică.66

Se totă vorbesce la noi de pro- 
cesulă pentru „Replică16 seu mai 
scurtă de procesulă „Replicei.“

Quod non! S’a vorbită multă de 
„Replică16 în 4’ua de 30 Augustă în 
sala tribunalului din Clușiu, s’au și 
cetită pasagie, ba și unele capitule 
lungi dintrensa, der procesul in
tentată celoru acusați s'a tăcută în 
realitate nu pentru „Replică66, ci pen
tru Liga din Bucur esclacusațiunea nu 
s’a îndreptată în contra loră, ci în 
contra Ligel, care ar sta la spatele 
acestoră pretinse „unelte66 ale ei.

Astfelu în adeveră s’a făcută în 
Clușiă procesulu Ligel, nu ală „Re-

plicei66, ce au adresat’o tinerii noștri 
universitari ca răspunsă la pamfle- 
tulu colegiloru loru maghiari.

Locțiitorulă primului-procuroră 
Dr. Jeszenszy a făcută în calitate de 
acusatoră publică dintr'o polemică între 
studenții români și maghiari o polemică 
a șovinismului maghiarii cu „Liga 
pentru unitatea culturală a Româniloru66 
din România.

Dela începută pănă la sfârșită 
vorbirea de acusațiune a represen- 
tantului puterii publice nu se ocupa 
decâtă de Ligă, de pretinsele jei unel
tiri în contra integrității teritoriale 
a Ungariei și de stările dinRomânia 
în raportă cu pretinsa situațiune 
„strălucită66, de care s’ar bucura po- 
porulă română în statulă ungară.

în fața polemiei representantu- 
lui stăpânitoriloră noștri unguri cu 
Liga ni se impune vrend nevrend în
trebarea, că bre de ce au alesă ei 
tocmai forulă celu sacru ală justi
ției pentru acesta polemiă pătimașă? 
N’au putută ei se găsescă ună altă 
espedientă și ună altă locă mal po
trivită pentru a ’și trage socotela 
loru cu Liga?

Respuneulu este ușoru, căci ni’lă 
dă însuși resultatulă procesului, care 
a emoționată în tâtă lumea cultă 
atâtă de adâncă inimile generâse, 
ce bată pentru libertate și umani
tate.

Au trebuită se fiă condamnați 
cei doi acusați români implicați în 
afacerea „Replicei66, se fiă condam
nați câtă se pote de aspru sub cu
vântă, că au fostă uneltele pretinsei 
„irredente române66, pentru ca se se 
potă redica în contra Ligei din Bu- 
curescl învinuirea, că numai ea, a 
căreia scopă ar fi îndreptată în con
tra integrității statului ungară, este 
autorulă intelectuală ală „Replicei66 
și pentru a se ajunge totodată la 
conclusiunea, că nemulțumirea po
porului română, ce este atâtă de viu 
descrisă în scrierea tineriloră noștri 
universitari, nu e decâtu ună pro-

ductă artificială ală „agitațiunii66 
Ligei, care singură ar fi provocată 
mișcarea națională dela noi.

Una pentru alta. Ca se pâtă 
lovi în noi, Românii asupriți, pro- 
curorulă șovinismului ungurescu a 
aruncată tâte pretinsele uneltiri dela 
noi în spinarea Ligei, er ca se potă 
combate mai bine Liga a cerută dela 
tribunală pedepsirea esemplară a 
acusațiloră, ca „unelte ârbe și peri- 
culose66 ale acestei asociațiunl de „re
beli66.

Astfelă voinicosulă procuroră 
ungurescu și-a ușurată fârte tare 
problema, care a fostă de-a „nimici66 
cu-o singură lovitură pe Românii 
nemulțumiți dinăuntru ca și pe Ro
mânii neliniștiți din afară.

Decă i-a succesă ori nu acesta 
este altă întrebare. Soții lui șovi- 
niștl credu susă și tare, că i-a suc
cesă, căci faoă colecte ca se-i tipă- 
rescă vorbirea în tâte limbile și se 
o respândescă pe totă rotogolulă 
globului, îlă redică în slavă și îi facă 
ovațiuni.

Noi cu mintea nâstră sănetâsă 
înse suntemă cu totulă de altă pă
rere. Noi suntemă convinși, că nu 
numai că nu ia succesă represen- 
tantului maghiarismului violentă de 
a sfărîma pe adversarii acestuia, der 
elă n’a dobândită alta decâtă, că 
i-a băgată pe ai sei într’o încurcă
tură și mai mare. In locă de a con
tribui cu liniște și cu dreptate câtă 
de puțină la deslegarea procesului 
dintre Românii indigeni și Ungurii 
șoviniști, procurorulă le-a mai a- 
prinsu pe capă acestora ună nou 
procesă cu Românii din România, 
care procesă la rândulă seu pâte se-i 
coste multă.

Der după ce vedemă și ne-amă 
convinsă că procesulă, ce li-s’a fă
cută în Clușiu acusațiloră în afa
cerea „Replicei66 a fostă în realitate 
nimică mai multă nici mai puțină de
câtă ună procesă contra Ligei, ce 
s’a terminată cu-o indirectă con-

damnare a ei pentru pretinsele sco
puri irredentiste, ce le-ar urmări, se 
impune altă întrebare și mai mo- 
mentâsa:

De unde și pănă unde pote fi 
făcută responsabilă Liga din Bucu- 
rescl, care esistă numai de doi ani, 
pentru luptele nostre seculare cu 
Ungurii și pentru urmările loră?

Cu acesta întrebare ne vomă 
ocupa într’ună altă articulă, în care 
vomă pune în adeverata loră lu
mină harlechinadele politice ale o- 
mului justiției ungurescl.

Mișcarea română în Ungaria. Unii 

cuvântă de aperare.

Sub titlulă acesta fâia berlinesă 
„Norddeutsche allgemeine Zeitung“ dela 
25 1. c. a publicată, precum scimă, 
o scrisâre a d-lui Dr. I. Bațiu, pre
ședintele comitetului nostru, ca răs
punsă la ună articulă apărută în 
aceeași fâiă în contra Româniloră. 
Eată acestă scrisore în traducere fi
delă din limba germană:

Sibiiu, 18 Augustă 1893.
pilele acestea a apărută îu aoestă sti

mată diară ună articulă asupra mișcărei 
Româniloră în Ungaria, oare credă, că vine 
din cerourile budapestane. Se dioea în elă 
între altele, că este regretabilă, că și în 
Ungaria se manifestă o agitațiune a națio
nali tățiioră.

De aoestă părere suntemă și noi Ro
mânii, însă cu țărmuriree, că acesta miș
care nu se ivesce numai aoum, ci progre- 
seză deja din anulă 1867 necurmată, der 
retăcută sistematioesce de oercurile din 
Budapesta față cu streinătatea. De altmin
trelea t6tă mișcarea nu este decâtă o sim
plă reacțiune contra îndelungatei asupriri, 
oe avemă să o îndurămă în urma politicei 
de maghiarisare.

Cumcă oestiunea nationalitățiloră în 
Ungaria este de mare însemnătate pentru 
tripla alianță, cum se spune în artioulă, 
o scimă noi forte bine. Și noi nu putemă, 
decâtă să regretămă viu aoestă luptă na
țională, dedreoe partida națională română,

FOILETONULtJ „GAZ. TRAN8.“ erați. De câte-orl spuneam, oă, nu ml-e fdme, 
de câte-orl 4i°eam» că suntQ bolnavă, nu
mai, ca să le ajungă mâncarea. Și apoi 
noptea mă streouram în întuneodsa bucătă
ria, luam o oojă de pane usoată, pentru 
ca să-mi stempără fomea. N’aveam oura- 
giulă să demisionezi!. Femeia mea mă con
jura să rămână. Ea spera, „'că vomă primi 
ună însemnată legată la mortea iui So- 
berski. Meritam Bcesta — nu era ună dară 
— era datorința bătrânului, oa să mă des- 
păgubesoă. Rămasei. Dăr ajunsei într’o si
tuațiune înfricoșată. Inteiu zălogii, apoi 
vendui lucrurile de prisosă. Cercaiu încă 
odată să mă rogă de unohiulă D-tale — 
elă mă amenință, că mă va concedia, Fi- 
resce, că făcui și datorii — datorii, cari 
mă munoeau ou atâtă mai multă, ou câtă 
trebuiam să le țină seoretă. Ah, — ași pute 
vorbi pănă de seră, decă ași voi să-ți faoă 
o ioonă despre suferințele mele. Ella era 
aprope de 10 ani — ea mergea la școlă, 
avea lipsă de haine bune, cărți, taxa de 
scolă, și noi abia aveamă pâne. Pote n’ar fi 
venită asupra capului meu luorurile înfri
coșate, dăoă nu-mi sta altă sarcină înainte. 
Așteptam crescerea familiei. O, amice 1 Ună

omă singură — ună bărbate — pdte trăi! 
O buoată de pane, ună așternute, ună rocă 
— și elă pote fi veselă și mulțămită. Dăr 
o femeiă bolnavă cu copii! A vede pe aceș
tia suferinde și flămânejindă — acesta, te 
face bestiă!

Mii de gânduri rele le scuturasem. Vo
iam să abuseză de înorederea bătrânului, 
să-lă înșelă, să comită o falsifioare — ce 
mai soiu? Der mă stăpânii.

într’o sără mă cuprinse turbarea. Tre
buia să răsuflu — cu orl-ce preță! Pentru 
prima 6ră în viăța mea, mă îmbolnăvii. 
Soiam unde-șl ascundă luorătorii provisiu- 
nile lore. Și cu sâugele înferbentată, ou 
oapulă amețite, îmi propusei să fură dela 
Soberski. Ab, numai odată voiam să mai 
răsuflu liberă, voiam să-mi plătescă dato
riile, să procură cele mai necesare pentru 
femeia mea și să îngrijescă pentru sourtă 
vreme de copii mei, — altceva nu simțiam. 
Intrai noptea în oamera de culcare a lui 
Soberski. Sciam bine locurile. Acolo pe 
masa de nopte se afla mănunohiulă de 
ehei — înaintea patului se afla scrinulă ou 
banii. O sumă de bani — și eram mân
tuită.

In adevără ’ml succese, să iaă cheia. 
In momentulă acesta Bello, miculă câne 
care dormea înaintea patului lui Soberski, 
înoepu să latre tare. Voiamă să fagă, — 
audîi. cumă se ridica repede bătrânulă _
cânele sări asupra mea, eu ’1 lovii ou oheia. 
La urletulă său de durere trebui să mă în- 
torcă. In mijloculă oamerei dreptă în pi- 
oiore sta unohiulă Dtale. El ridica ame
nințătorii mâna asupra mea și fără se soâtă 
vre-o vorbă, oătju josă neînsuflețită !“

Doctorulă ascultă fără ca să pdtă 
rosti niol o vorbă.

Din narațiunea lui Bolten i se înfă
țișa figura înaltă a răposatului. Cât de greu 
a trebuită să fie isbită acesta natură din 
oausa necredinței lui Bolten. El, care se 
depărtase de lume, oare devenise ună avară 
ou inima de petră — nu trebui să vădă 
judecata de apoi, când se văcju atâtă de 
rușinosă înșelată.

Er pe de altă parte — nu trebuia 
Bolten să se simtă, ca asasinulă lui So
berski? Doctorulă pătrunse în acestă mo
menta în tainele naturel omenesol: cum se 
atinge de ușoră binele cu reulă.

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

(11) (Urmare).

Bolten înoepu să vorbăscă despre po 
sițiunea sa în casa răposatului Soberski. 
Cum la începută, chiar și în anii fericiți 
ai căsătoriei sale, d’s nutrită altă dorință, 
deoâtă să-și păstreze înclinarea stăpânului 
său. Der veni o 4b unde elfi și ai săi în
cepură să eunoscă lipsa. Lipsa adevărată, 
deși lucra din răsputeri. Soberski, oare era 
forte amărîtă, nu i-a ertatii nicl-odată, oă 
s’a căsătorite, oă și-a întemeiate famihă. 
Tote rugămințile, totă devotamentul^, nu 
putură să înduplece pe încăpăținatulă bă
trâno.

„Aveam trei copii și o lăfă lunară 
de 75 mărol. înainte de căsătoria mea 
aerm plătite cu 60 mărol! Vedeam pe oopii 
mei murindă, dedrece le lipsia îngrijirea. 
Vedeam pe sărmana mea femeiă slăbin- 
du-se, pentru că pe lângă economia casei, 
cot-ea și cămăși. Am suferită ani îndelun-


