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Inului Nr. 30.
Xnuerate mai primeaoi In Vlana 
R. Hosts, ffaasenstein <fi Vogler (Otto 
jHaax), S. Schalek, Alois Sirndsl, At, 
Dukes, A, Opptlik, J.Dmneberg; In 
Budapesta: 1. F. Goldberoer, Eck
stein Bernat : tn Frankfurt: S. L. 
Daubs: In Hamburg: A. Steiner.

Prețulâ inierțiumlorb: o serie 
jarmond pe o oolAnă 6 or. ți 
36 or. timbru pentru o publi
care. Publioirl mai dese după 

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

senă 10 cr. v. ». său 30 bani.

„Gaseta1* ese tn fiă-care<]i 
Abonamente pentru Ausiro-Ungarla. 
Pe un anu 12 fl., pe șăse luni 

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

Pentru Bomânia șl străinătate: 
Pe unii and 40 franol,pe sise 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rii de Dumineoă 8 franot. 

8e prenumără la tâte ofioiele 
poțtale din intru și din afară 

. și la dd. eeleotori.

Abonameituln pentru Brason: 
a administrațluno, piața mare, 
Tflrgulâ. Inului Nr. 30 etaglulă 
1.: pe îmi and 10 fl., pe șine 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 sr. 
Cu dusulu In casă: Pe unii anu 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unii esemplard 5 or. v. a. 
său 15 bani. At&tii abonamen
tele o&td și inserțiunile suntti 

a se plăti înainte.

Nr. 189. Brașovt, Vineri, 27 Angliștii (8 Septemvre)

Cum șl-a resolvattt problema pro- 
curorultl clin Clușiu.

iii.
Brașovii, 26 Augusto v.

„P6te se-și închipuâscă cineva 
„o nisuință mai naturală, mai motivată 
„și mai îndreptățită în sentimentele 
„acelei societăți române, care vrea 
„să ocrotescă pe frații sei asupriți, 
„deoâtu ocrotirea intereseloru națio
nale ale aceloru frați, cari suntu 
„espuși nimicirei, deârece acesta 
„ocrotire o pretinde nu numai co- 
„munitatea de rassă, ci și unu inte
rest! mai înaltu, mai nobilu și mai 
„generală, adecă umanitatea ?“

Vorbărețulu procurori ungu- 
rescu pronunțândQ în foculă discur
sului seu aceste cuvinte, și-a tăiată 
însuși crenga de sub picibre, căci 
cu tâte că a înțelesă în pasagiulă ci
tată numai pe Românii din Basara
bia, cari după elă ară fi cu totulă 
părăsiți de „Ligă", elă nu va pute 
nega, că aceeași „naturală", „moti
vată" și „îndreptățită" nisuință de-a 
ajuta fraților asupriți este la locă 
ori și unde s’ar afla conaționali, 
cari se fiă espuși nimicirei națio
nale.~

întrebarea este numai că bre 
Românii aflători sub stăpânirea 
ungurescă suntă ori nu și ei ame
nințați în esistența loră națională?

Procurorulă a susținută că n’ar 
fi amenințați, că ar fi „cei mai liberi 
Români", der n’a putută dovedi 
acesta cu nimică și nici n’a fostă în 
stare se-o dovedescă.

Totă ce a adusă înainte despre 
cele 94 procente dintre Români, cari 
nu cunoscă limba statului; despre 
„sutele" de comune, cari au fostă 
maghiare și s’au'romanisată ; despre 
aceea, că Românii nu cunoscă limba 
statului și nu voră se o învețe, ba 
se opună lățirei eidespre faptulă, 
că se mai află îci colo și funcțio
nari de naționalitate română pe la 
tribunale și prin administrațiă; des
pre scutulă și ajutorulă, ce Far primi 
biserica română dela stată; despre 
cele multe șcble poporale, ce și le-au 
înființată Românii din propriele loru 
mijlăce', despre cele patru gimnasii 
române; despre persecuțiunea pres- 
sei române, care ar fi neînsemnată 
în raportă cu persecuțiunile din alte 
țeri; despre raporturile diferite de 
posesiune, cari ar motiva legea deo
sebită electorală pentru Ardeală și 
despre modulă cum s’ar fi făcută la 
noi împroprietărirea țăranului în con- 
dițiuni mai avantagibse ca în Ro
mânia — tote acestea, cțicemu, nu 
dovedescă absolută de locă, că Ro
mânii din Transilvania, Bănată și 
Țera ungurbscă n’ar fi amenințați în 
interesele loră de vieță naționale, ci 
din contră suntă numai de natură 
a susține și mai multă gravaminele 
loră îndreptățite, cărora le-a dată 
espresiune viuă și „Replica" tineri- 
mei nostre.

Căci bine să luămă aminte. 
Decă din peste trei milibne de Ro
mâni supuși stăpânirei unguresc! 94% 
nu vorbescă și nu cunoscă limba ma
ghiară; decă ei au lorța de-a roma- 

nisa chiar sute de comune maghiare; 
decă însuși d-lu Jeszenszky recu- 
nbsce necesitatea ca se nu fiă es- 
chiși dela funcțiunile publice; decă 
biserica română este unu factoră, de 
care statulu trebue se țină semă, și 
decă acestă poporă română aduce 
jertfe atâtă de imense susțiindu-și 
3700 scble poporale din propriele 
sale mijlbce pe lângă darea cea grea 
ce-o plătesce statului și din care nu 
i-se reîntbrce nimică pentru cultura 
sa națională — atunci, credemu, este 
destulă de clară și de limpede do
vedită, că acestă poporă este o indi
vidualitate puternică națională, care 
pentru ca să esiste și să se desvblte 
are necesitate de-o mare porțiune 
de libertate și de drepturi naționale.

Acesta libertate și aceste drep
turi însă nu potă fi înlocuite prin 
impunerea și lățirea cu forța a lim- 
bei și a culturei maghiare. Cu alte 
cuvinte, printr’ună regimă artificială 
care ocrotesce numai interesele de 
rassă ale nației domnitbre, nu se 
potă ocroti totodată și interesele 
naționale ale poporului română. Și 
decă vomă ave în vedere restric- 
țiunile sistematice, constante și totă 
mai mari, cu cari acestă regimă 
tinde a împiedeca cultivarea și lă
țirea limbei și a culturei române, 
pe conta cultivării și lățirei „limbei 
statului"; decă vomă considera, că 
toți aceia, cari se opună acestoră 
restricțiuni în apărarea intereseloră 
naționale ale poporului română, sunt 
declarați de „trădători de patriă" 
prigoniți și bătuți cu pietrii ca la 
Turda și Oradea-mare: atunci întră 
în deplină vigbre și peDtru Românii 
din Transilvania și Ungaria, ceea 
ce a susținută d-lă Jeszenszky față 
cu Românii din Basarabia și nu 
600,000, ci peste 3,000,000 de Ro
mâni suntu espuși nimicirei na
ționale.

Eată-ne așaderă amenințați de 
același periculu de desnaționalisare, 
la care d-lă procuroră susține, că 
au ajunsă Românii, basarabeni și 
eată că se ivesce casulă prevecțută 
de elă, ca conaționalii noștri liberi să 
nisuescă a ne ocroti interesele națio
nale amenințate, nisuință „naturală", 
„motivată" și „îndreptățită", dictată 
chiar de „ună interesă mai înaltă, mai 
nobilu și mai generală ală umani
tății".

Iși pote închipui cineva o espli- 
care mai firescă, mai clară și mai 
convingetOre a înființării „Ligei" și 
a scopului, ce’lă urmăresce ea în 
ocrotirea intereseloră de cultură ale 
Româniloru asupriți ?

Der problema procurorului din 
Clușiu nu a fostă de-a ajunge la o 
limpecțire a cestiunei, care a pro
dusă atâta amărăciune între Români 
și Unguri. Scopulă lui a fostă de 
a linguși pasiunile șovinismului 
maghiară, a căruia escese contra 
intereseloră naționale ale Români- 
loră au produsă acea reacțiune în 
spiritele frațiloră noștri de dincolo, 
care a dată acum doi ani nascere 
„Ligei" ; suspițiunile și învinuirile 
lui contra nostră și a frațiloră noștri 
au intenționată numai a susține si 

mai departe domnirea aceloră „in
stincte plebeice" a acelei „canaillocra- 
ții" despre care ne vorbea mai 
deunăcți „P. Lloyd", domnirea acelui 
șovinismă escesivă și violentă, pen
tru care „patriotismulă este una cu 
intoleranța" și „zelulă națională este 
sinonimă cu pofta de persecuțiune."

Naturală, că vrendfi a câștiga 
o „victoriă" șovinismului militantă, 
procurorulă Jeszenszky a trebuită se 
ignoreze cu totulă trecutulă, faptele 
istorice și stările reale și să-și creeze 
cu ajutorulă fraseloră stereotipe ale 
apostoliloră maghiarismului violentă 
ună sistemă de suspiționărî la adresa 
tuturorRomâniloru,tractândă în mo1 
dulă celă mai frivolă și îngâmfată ces- 
tiunilecele mai vitale pentru statul un
gară, vorbindă cu dispreță despre 
nisuințele legale ale Româniloră pen
tru egala îndreptățire națonală și pen
tru autonomia Ardealului, nisuințe 
cari nu potă fi delăturate nici cu-o 
sută de procese de pressă, ci numai 
cu unu regimă de dreptate și de li
bertate.

Decă procurorulă din Clușiu cu 
aderenții sei credă, că acesta și-a 
resolvată „strălucită" problema, este 
o părere a loră. Părerea nostră însă 
este, că elă prin vorbirea sa de 
acusațiune violentă, îngâmfată și rabu- 
listă a făcută celă mai reu serviciu 
statului ungară și chiar intereseloră 
bine înțelese ale maghiarismului.

Voci asupra procesului 
pentru „Replică".

„Humănische Correspondent din 
Bucuresci, care primesce informa- 
țiuni din cercurile guvernului ro
mână, scrie din incidentulă procesu
lui pentru „Replică" în nr. seu dela 
2 Sept.:

Simpatia diferitelor^ naționalități pen
tru sârtea oonaționaliloră loră înafară de 
propriulă lord stata este nu numai fârte 
îndreptățită, ci și pretutindenea usuată..,. 
Franoesii, Italienii, Germanii s6u alte na 
țiunl s’ar uita ou consternare la aoela, oare 
ar voi sâ le dispute dreptulă de a arăta o 
asemenea simpatiă s6u de a-i da espre
siune.

Totă asemenea Românii, oarl trăiască 
în regatulă României, au oea mai mare 
îndreptățire de a se interesa de sârtea co- 
naționaliloră loră, și de-a urmări cu aten
țiune și cu simpatiă aoele străduințe,
prin cari Românii locuitori sub sceptrul!! 
ocrânei ungare nisuescă a dobândi acea 
posițiune, pe oare a preoisat’o Dr. Rațiu 
într’o 8orisore oătră „Norddeutsche Allg. 
Ztg". și publioată de aoâsta.

Faptulă, că guvernulă unguresoă a 
cassată ordinulă de oprire ală oonferenței 
din Sibiiu și a oonoesă ținerea ei, a fostă 
făoută și în România cea mai bună impre- 
siune și a delăturată neliniștirea de oare 
erau cuprinse spiritele. Se credea în ge
nere, că aoâstă oonoesiune de-a se ținâ con- 
ferența este ună semnă, că în oercurile 
competente ale Ungariei începe a râsbi pă
rerea, că pentru mișoarea națională a Ro
mâniloră transilvăneni suntă motive îndrep
tățite, pe oarl nu le potă ignora pentru 
durată, și oumoă o disousiune publică mai 
ușoră pâte afla calea, pe oare tâte parti

dele ar putâ s’ajungă la ună resultată după 
putință mulțumitoră.j

Se pare însă, durere, oă în aoestă pri
vință lumea aiol s’a dat! unei amăgiri, căol 
arestarea în Predeală, esoortarea la Clușiu, 
prooesulă și condamnarea lui Aurelă Popo- 
viciu dovedescă, că nu pdte fi vorba de o 
părere șt judecare mai conciliantă și mai co- 
răspuncțătore împrejurărilor# din partea Ungu
rilor» șt că o soluțiune a acestei cestiunl în
curcate între marginele acestui stată de națio
nalități încă e departe de resolvarea ei.'

Afacerea însă nu este nioldeoum de 
așa, oa să intereseze numai pe statulă un
gară, din contră ea trece deja, pentru legătura 
ei cu cestiunea orientală, pe terenul# interna
țională și câștigă prin aoăsta ună viu inte
resă pentru toți aoeia, cari stăruesoă pen
tru susținerea păoii europene. Din aoâstă 
parte se va recunosoe fără îndoială, oă în 
fața multipleloră interese, oe se Incruoițază 
aici, este la looulă ei âreodre oonsiderațiune, 
și că nici deoum nu pâte fi oonsultă de 
a vătăma, fără neoesitate, simțulă națio
nală și a nu țină niol ună oontă de opi- 
niuuea publică.

Deoă Ungaria se crede în dreptă de-a 
prooede în propria țeră astfelă în cestiunea 
naționalitățiloră, oum procede, toomai ou 
oonsiderare la situațiunea pdte nu destulă de 
clară și sigură internațională, nu ’șl va 
aroga nimeni dreptulă de-a face obiecțiunl, 
ddr totuși va deștepta temeri la oelelalte 
puteri ale alianței de pace și li-se va părd 
fârte bătâtoră la oohl, decă din partea un- 
gure^că se ridică fără nici o neoesitate sus- 
pițiunl în contra unui stată amioă, oare 
pănă aouma a prooedată într’ună modă a- 
tâtă de corectă, înoâtă chiar fiarele ungu- 
resol, în aoestă privință supersensitive, n’au 
putută afla nimioă oe ar fi putută sâ fiă 
esploatată în oontra cerouriloră conduoâ- 
târe ale României.

Este ună lucru ounosoută, că guver
nulă română a luată o posițiune atâtă de 
corectă, înoâtă trebue să se reounâsoă din 
tâte părțile, că a ținută sâmă în totă ohi- 
pulă de posițiunea, ce-i este indioată țârii 
prin starea luoruriloră și prin raporturile 
internaționale. Nu se pâte destulă aooen- 
tua câtă silință și-a dată ministrulă de es- 
terne, d 10 Alexandru Lahovary, și oum a 
soiută să învingă greutățile nu neînsemnate, 
ce 8’au născută pentru guvernă prin reao- 
țiunea oeloră oe se petrecă în Ungaria asu
pra opiniunei publice de aici.

—Mai departe cjioe, că și pressa amioă 
guvernului și-a înțelesă problema ooreotă 
și ar pută să servâsoă ca esemplu press ei 
ungurescl, oare nu lasă sâ trâoă niol ună 
prilegiu de-a ridioa totă felulă de suspi» 
țiunl, oum este oea lățită de Moldovân 
Gergely, că guvernulă română ar subvtn- 
ționa „Liga" ou sute de mii de lei. Deoă 
ar ounâsoe numai câtă de puțină împreju
rările, jrespeotivii s’ar convinge de netemei
nicia învinuinloră loră. „D6r o anumită 
(jiaristică nu se sfiesoe când e vorba să 
apere o posițiune nu toomai sigură. Audac- 
ter calumniare semper aliquid haeret. Numai 
câtă nimeni nu se pâte mira, deoă atunol 
în foile, oarl n’au sâ ia niol o considera- 
țiune, râsună ună ecou, oare nu le este 
plăcută oeloră ce strigă".

In interesulă generală n’ar fi sâ se 
dea acestoră polemii o importanță prea 
mare, deși nu trebue sâ fiă de altă parte 
de totă ignorate. Altfelă stă însâ luorulă 
decă într’o astfelă de luptă pășesoă ele
mente, oarl ară trebui sâ se țină departe 


