
StdacUniiea, Admialstistluea
1 Tipografie: '

■ RASOVU, plata mars, TOrgulfi 
Inului Nr. 30.

fcruort Hsfranads hm it primuri. 
Manuscripts hm t< rftrimiii. 

Birourile da aiucluri: 
iratovu, piața mare, TlrgulS 

Inului Nr. 30.
Inserate mai primesoă In Vlsne 
R. Mosss, Haassnsisin & VoglsrfOtio 
Maas), B, Schalsk, Alois Bsrndsl, M. 
Dnkst, A. Oppslik, J. Donneberg ; In 
Budapesta: A, 7. Soldbsrgsr, Eek- 
sisin Bernat: In Frankfurt: G. L.

Daubs ; In Hamburg: A. Steiner. 
Pretulu inserțiuxuloru: o seria 
ffarmond pe o colină 6 or. și 
30 or. timbru pontru o publi- 
oare. Publicări mai dese după 

tarifă și Învoială.
Beolame pe pagina a HI-u o 

senă 10 cr. v. a. său 80 bani.

Xi-TTX.

_jjGașeta“ ese In fiă-caredi 
Abonamente pentru Austro-Ungarla. 
Pe un ană 12 fl., pe șăee luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Dumineoă 2 fl. pe ană.

Pentru România șl străinătate: 
Pe unfi ană 40 franot,pe șăso 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rii de Dumineoă 8 franci. 

Se prenumără la tâte ofîciele 
poștale din intru și din afară 

și la dd. colectori.

Alonamentnlfi nentrn Braserii: 
a administrațiuno, piața mare, 
Tărgulă Inului Nr. 80 etaglulă 
I.: pe nnă ană 10 fl., pe șăso 
luni 5 fl., po trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulu In casă: Po nnă unu 
12 fl., pe 8 luni 6 fl., pe trei In ni 
3 fl. Ună oBemplară 6 or. v. a. 
aău 15 bani. Atătu abonamen
tele ofttu și inserțiunile suntă 

a Be plăti Înainte.

Nr. 188. Brașovii, Joi, 26 Augusta (7 Septemvre)

Cum șl-a resolvattL problema pro- 
curorulii din Clușiu.

ii.
Brașoviî, 25 Augustei v.

Vorbindă despre „mișcarea națio
nalităților!^ și despre „escesele spiritu
lui șovinistuu guvernamentalul „Pester 
Lloyd ", 4i°ea următdrele:

„... E periculu se se perdă cu to- 
„tulii nexulu dintre formațiunea actuală 
„a raporturiloru nostre politice și dintre 
„tradițiuni, cari prin vecuri plini de 
„evenimente au susținută statulu un- 
„gară în mijloculu vijeliilorO celoru 
„mai pustiitore istorice. Generația de 
„față negligeză contactulu cu trecutulu, 
„ea părăeesce vechile și probatele cărări 
„și pășesce pe cărări noue, ce au fostă 
„totdeuna evitate cu temere de an
tecesori și pe cari, tocmai pentru 
„că nu suntă umblate, pentru că potu 
„duce totu așa de bine la peire ca 
„și la prosperare, o națiune consciă 
„de chiămarea ei n’ar trebui se le 
„pășescă niciodată"...

N’avețI decâtă se cetiți vorbi
rea de acusațiune a procurorului 
Jeszenszky, ținută în 30 Augustă 
înaintea curții cu jurați, și ve veți 
convinge despre adevSrulu acestoră 
cuvinte, ce le-a scrisă numita fâiă, 
într’ună intervală mai lucidă, sub 
presiunea morală a barbariilor șovi
nismului ungurescă dela Oradea- 
mare.

Nu impârtă, că acelaș „P. Loyd" 
vine acuma și subscrie cu amândouă 
mânile vorbirea procurorului din 
Clușiu. Nici că ne-amu așteptată 
la altceva, cu tdte aceste noi ne 
ținemu de mărturia clasică, ce ni-o 
ofere aiticlulă seu din nr. dela 20 
Augustă, care conține pasagiulă 
citată.

Generația de față maghiară și-a 
pierdută cu totulă contactulă seu 
cu tradițiunile istorice, cari prin 
veacuri desastrâse au susținută sta- 
tulă ungară ; ea nici măcară de is
toria celoră 26 de ani din urmă ai 
stăpânirii ungurescl nu mai vrea să 
scie.

Și procurorulă Jeszenszky apar
ține acestei generațiunl. Ba mai 
multă elă a dovedită ambiția de a 
se tace, din înălțimea tribunei foru
lui justiției, advocatulă și apostolu
lui acelui „spiritu șovinistă" mo
dernă, care în îngâmfarea sa calcă 
peste tradițiunl, calcă peste istoriă 
și părăsesce cu totulă vechile și pro
batele cărări, alergându după ținta 
chimerică a maghiarismului violentă.

Jeszenszky este locățiitorulă 
primului procuroră ală Ardealului, 
der nu cunâsce istoria acestei țerl, 
n’are ideă de desvoltarea istorică a 
poporului română, se feresce chiar 
de ori-ce contactă cu trecutulă de 
temere, că acesta ar pute se isbescă 
în formațiunea actuală a raporturi- 
loră politice din statulă ungară.

De aceea îlu văcfurămu, că în- 
tr’ună însemnată procesă politică, 
care agită atâtu de multă spiritele 
în țeră, elă n’a găsită altă espedientă 
mai bună, în calitate de acusatoră 
publică, decâtă ca, ignorând faptele 
trecutului și stările reale actuale, se 
se redice pe coturnulu intoleranței 
și să apeleze la patimele masseloră 
maghiare.

De ar fi ținută semă procurorulă 
numai câtuși de puțină de faptele 
istorice și de realitate, nici că s’ar 
fi putută gândi măcară de a-șl înte
meia acusațiunea pe afirmarea ab
surdă, că mișcarea națională, ce se 
manifestă între Românii supuși stă- 
pânirei unguresc! și că „Replica" și 
tâte actele împreunate cu acestă 
mișcare n’ar fi decâtă productulă 
„uneltiriloră" Ligei din Bucurescl.

Nu scie d-lă Jeszenszky nimică 
despre luptele seculare dintre Ro
mâni și Unguri, nu cunâsce nici 
măcară faptele petrecute dela 1867 
încoce, der nici că vrea să scie des
pre tâte aceste, ci singurulă lucru, 
care îlă preocupă este „programulu 
așa numitei Lige române".

Și de unde își ia elă informa- 
țiunile despre acestă programă și 
despre pretinsele scopuri ale „Ligei ?“ 
Din articuliii foiloru unguresc! și din 

pamfletele politice ale renegatului 
Moldovan Gergely!

Aceste suntă isvârele, din cari 
își scâte procurorulă din Clușiu cu- 
noscințele asupra stăriloră din pa
tria nâstră. A Jish Moldovan Ger- 
gely, că „Liga" vrea se rupă Ardea, 
lulă de cătră Ungaria și să-lă unescă 
cu România—o c}ice și elă; a cjisu, 
că tâtă mișcarea nostră politică-na- 
țională este condusă și susținută de 
Ligă — o 4i°e ȘÎ elu.

La aceea însă, că bre fost’a cu 
putință ca acestă „Ligă", care s’a 
înființată numai acum doi ani, să 
facă dintr’unu poporă „mulțumită" 
de peste trei miliâne în așa scurtă 
timpă ună poporă nemulțumită, nu 
s’a gândită. Ba n’a cetită nici mă- 
cară broșurile politice ale lui Mol
dovan Gergely cu destulă atențiune, 
căc! atunci ar fi aflată în ele con
statarea unui faptă istorică, care ar 
fi trebuită lără îndoielă să sgudue 
părerea lui, că întrega nostră ac
țiune națională n’ar fi decâtă opera 
acelei „Lige".

Moldovan Gergely în nisuința 
sa de a dovedi, că Românii ară ave 
să mulțumescă totulă numai „cul- 
turei maghiare", revine adecă cu pre- 
dilecțiune asupra faptului istorică, 
că deșteptarea națională a Români
loră își are aici în Ardeală isvorulă, 
că de aici apostolii ei au dus’o și 
în România.

Ei bine, decă însuși autorulă, 
care posede confiența lui, susține 
aceste, atunci cum vine d-lă Je
szenszky să facă să credă pe șovi- 
niștii sei, că ideile și aspirațiunile 
depuse în „Replică", n’ar fi decâtă 
idei și aspirațiuni ale „Ligei" din 
Bucuresci?

Dâcă deja pe acele vremuri, 
când nu esista o Româniă, când cele 
două principate române desbinate 
gemeau sub domnirea fanariotă, noi 
Românii din Ardeală avemă ideile 
și aspirațiunile nâstre naționale, la 
foculu cărora s’a încă^ită și inima 
frațiloră noștri de dincolo, cum s’ar 
pute ca acuma după ună timpă a- 

tâtă de îndelungată noi cei de din- 
câce să fimă lipsiți de ori ce pro
gramă națională și să fimă siliți de 
a ne împrumuta programulu dela 
„Liga" din Bucuresci?

In străduința sa de a documenta, 
că ideile depuse în „Replica" tine- 
rimei nâstre suntă importate din 
România, locțiitorulu primului pro
curoră din Ardeală, a trecută cu 
vederea lucrulă „bagatelă", că totu 
ce cuprinde acestă scriere s’a pro
nunțată și s’a susținută deja de ne
numărate ori mai înainte în laptele 
politice ale Româniloră din Tran
silvania, Bănată și Țera ungurescă.

Ca să rămânemu numai la tim- 
pulă celă mai nou, amă crede, ca 
ună Jeszenszky n’ar fi trebuită să 
ignoreze faptulă, că deja la 1882 s’a 
publicată ună Memoranda română 
la însărcinarea conferenței naționale 
din 1881, în care se găsescă tâte 
acele idei politice, plângeri și pos
tulate, ce le susține „Replica" față 
cu contestările studențiloru univer
sitari maghiari.

Decă și-ar fi dată puțină silință 
a răsfoi analele dietei ungare d-lă 
Jeszenszky ar fi aflată asemenea, că 
multă urgisita alianță a Româniloră 
cu Slavii unguresc! pentru redobân
direa egalei îndreptățiri naționale 
s’a pusă în lucrare încă de prin anii 
1868—9 când esista chiar în dietă 
o partidă a naționalitățiloră com
pusă din deputațl români și șerbi.

Der ce să-i faci. Procurorulă 
șovinismului ungurescă nu vrea să 
aibă nici o atingere cu trecutulă, 
pentru el esista numai presentulă : 
era esceseloru spiritului șovinistu maghiarii. 
Și cu ce s’ar pute a4i ațița mai tare 
pasiunile masseloră maghiare în con
tra Româniloră cu ce s’ar pute nutri 
mai bine spiritulă intolerantă șovi- 
nistă, decă nu cu povestea „rebeliu- 
nei." ce ar^pregăfi-o „Liga" întrei Ro
mâni pentru nimicirea Ungarie?

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS."

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

(12) (Urmare).

Dahlmann făcu o a doua înceroare. 
E10 întreba pe șefulă său de birou, oă ore 
îi va însoți la oficiu, pe elă și pe Ella, fiica 
lui Bolten.

„D-ta după căsătoria acesta vei tre
bui să renunți la praxă," 4’se fnnoționarulă 
subalternă, cu egoiBmă naivă, nși atunci eu 
mai bine ml-așl cere mai înteiu demi- 
siunea mea!"

Astfel stau lucrurile după opiniunea 
de dreptă a lumei! Acăstă lume putea să 
rămână în oomunicațiunea cea mai intimă 
ou ună mișelă notoriei! — pănă când acestă 
mișeii! n’a stafii! înaintea tribunalului, pănă 
când n’a fostă pedepsitul Tâtă mișejia, 
tâtă ticăloșia, ce o tera cineva după sine, 
tâtă corupția, de oare era capabilii, îlă 
făoeau posibili! pentru acestă societate. Vai 
însă, decă vre uni! impulsii âre-care Î10 va 

aduoe în colisiune — fiă chiar cea mai no
bilă — ou legea! Atunci opinia publioă 
îlă va pedepsi, — fiindil-că a fostă pe
depsită !

Nu — elă nu era datorii acestei so
cietăți nici ou o considerațiune 1 Să fiă mar
tori ai săi ună servitoră seu portarii dela 
ofioiulO stărei civile! In 2 Noemvre se va 
căsători cu fiica osânditului.

** *
Luna se apropia de sfîrșită, mai ’na- 

inte de a veni de susil vre-o hotărîre în 
privința petițiunei osânditului. Bolten se 
afla în spitalulă închisorei.

DoctorO Leopold Dahlmann, însă care 
astădl ajunsese versta de 30 de ani, sta în 
cjiua acesta ooupată cu o afacere nu mai 
puțină importantă.

De altă-dată nu prea punea preță pe 
(jiua nasoerii sale. Crescută înafară de fa
milia, nu învățase să cunoscă acelă obioeiu 
frumosă, oare în fiă-oare ană pune pe câte 
ună membru ală familiei în ceDtrulă între
gului. Și de când se făcuse independentă, 

abia ’i se oferi ocasiunea să sărbătorescă 
bre unde cjiua nascerei sale.

Deastă-dată însă era ou totulă schim
bată. Când îșl aduoea aminte de unchiulă 
său, cu deosebire după narațiunea lui Bol
ten, trebuia să-și cjică: nu pâte fi capri- 
țiulă, ce l’a făoută pe bătrânulă să facă 
așa, după cum a făoută. Elă scia, oă tot- 
dâuna s’a purtată față de unohiulă său cu 
reounoscință, respectă și supunere. Numai 
în uniculă punctă, firesce decisivă, nu ’i-s’a 
putută supune. Visulă său din tinerețe, oa 
odată să lucre oa ună ocrotitoră ală legi- 
loră, nu voia să-lă nimioesoă cu propria sa 
mână.

Acum advocatulă primi din mâna au- 
toritățiloră aoea sorisâre sigilată, pe care 
o depusese Soberski pentru densulă.

Pe oovertă era sorisă ou litere mari:
„Fiiului surorei mele vitrege, juristului 

Leopold Dahlmann, Dăscută la 30 Octomvre 
1855, a ’i-se da în (j’ua când va împlini 
30 de ani, decă pănă atunci — nu va fi 
venită în niol ună conflictă cu legea."

Ună sigilă oficiosă era lângă sigilulă 
răposatului.

Două hârtii se aflau în plică. Leopold 
o desfăcu pe oea dinteiu: era o scrisâre 
dela unohiulă său. Ea suna:

„Am voită să te împedecă, de a de
veni ună servitoră ală dreptului esistentă, 
pentru-că tocmai acestă dreptă ra’a făcută 
pe mine omă isolată și nenorocită. Și eu 
am fostă odată tenără și plină d« speranțe. 
Am iubită și eu, der nu mi-a fostă să mă 
eăsătorescă cu fata inimei mele, pentru-oă 
tatălă ei greșise într’o orbire a sa, în con
tra legiloră. Ceea ce a făcută elă, nu a 
lăsată ca să espie singură, ci și pe ai săi: 
ei au fostu osândiți, fiindcă elă a suferită pe
depsi.

„O jurisdioțiune însă, care aduce acesta, 
o țină de aspră și rea — nu am voită să-i 
aducă o putere nouă.

„Decă tu ai devenită ună omă ală 
dreptului și pănă în cjiua acesta înoă nu ai 
ajunsă la părerea mea, atunol aceea oe am 
pusă eu astăcjl pentru tine la banca impe
rială, îți compete procente de procente.


