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a se plăti înainte.
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Prigoniri fără sfârșită.
Brașovii, 2 Septemvre v.

Se totă laudă Ungurii cu „li
bertatea de pressă“, de care s’ar bu
cura toți cetățenii.

Cine a mai văcjutu însă ca în- 
tr’o țâră constituțională, unde esistă 
libertate de pressă, se fiă posibilă a 
condamna pentru unu articulă, ală 
căruia autoiă nu s’a pupată constata, 
întregu personalulu unei redacțtuni, 
cum s’a întâmplată alal-tăeri în 
procesulă de pressă ală „Tribunei4*?

Las’ eă pentru Ardealu se sus
ține o lege absolutistă, care face cu 
putință de-a se urmări pe lângă au- 
toru și redactorulti, editorulu etc. 
der nici în era lui Bach nu s’a po
menită ca pentru acelașu articulă se 
fiă judecați și condamnați ca autori 
în asemeni -eondițiuni de-odată pa
tru inși.

Trei dintre acusați au mărtu
risită, că n’au sciută nimică de pu
blicarea articulului cu pricina și de 
aceea nici nu potă lua răspunderea 
pentru elă, er contrarulă nu li s’a 
putută dovedi, și totu-și au fostă 
declarați vinovați și li-s’au dată pe
depse mai mari, ca aceluia care după 
lege, avea se pdrte singură răspun
derea și a și luat’o asupră-și.

S’a obiectată din partea procu
rorului, că redactorulă responsabilă 
ală „Tribunei4*, d-lu Balteșă, nu are 
studiile necesare pentru unu cjiaristă, 
că n’are decâtu două clase gimna- 
siale și figureză ca așanumită „Stroh- 
mann“. Der unde amu ajunge, decă 
pe calea acesta s’ar admite să se 
cumpănescă în modă arbitrară ca
pacitatea mai mare seu mai mică 
a unui cțiariatu? Ce lipsă ar mai fi 
atunci de lege, care dispune cate
gorică, că atunci, când nu se află 
autorulă, este a se trage la respun- 
dere redactorulă, care e numită în 
tăia ca „responsabilă*1?

In casuiă de față este der evi
dentă, că judecătoriloră unguri nu 
le-a fostă de aceea., să facă destulă 

legii, ci de aceea, ca prin prigoni
rea cjiariștiloră din cestiune .să tero- 
riseze.

Justiția însă are chiămarea de 
a face dreptate, eară nu politică mi
litantă. Ea are să se țină de faptele 
dovedite, der n’are să prigonescă 
pentru intențiunî presupuse.

Ca în tâte procesele de pressă, 
așa și în procesulă de alaltăeri s’a 
făcută numai politică șovinistă ma
ghiară și acestă împrejurare carac- 
teriseză de ajunsă sentința asupri- 
tăre adusă pe basa unui verdictă 
ală jurațiloră preocupați și interesați 
în cestiunea, despre care se tracta.

Der în fondă, care a fostă sub- 
stratulă procesului? S’au condam
nată patru (fiariști pentru nisce re- 
priviri istorice, făcute într’ună arti- 
culu-corespondență din Bănată.

Procurorulă, care n’a voită se 
rămână mai pe josă ca vestitulu Je- 
szenszky, s’a crecjută în dreptă a 
face istoria Româniloru și a Ungu- 
riloră în sala tribunalului și a ridica 
cele mai grave acusațiuni pe basa 
unoră vederi ale sale istorice, cari, 
abstragendă dela neesactitatea loră, 
nu potă ave nici o valdre, ca nisce 
vederi cu totulă particulare.

A adusă înainte procurorulă 
sistemulă feudală, ca să apere pe 
Unguri de Imputarea, că ar fi pri
gonită elementulă românescă înainte 
de 1848. Der ore legea „aprobată 
și compilată, care a spencjurată pe 
tata**, cum 4i°e poporulu, n’a fostă 
îndreptată directă și cu cea mai 
mare urgiă în contra „națiuuei va
lahe?**

Procurorulă și-a mai dată „ver- 
dictulă** său și în cestiunea Uniunei 
Ardealului cu Țera ungurescă și ală 
postulatului de autonomiă ală Ro- 
mâniloră. Și-a luată voia să declare 
acestă postulată ca dușmană statului. 
Cu ce dreptă și pe ce basă? Fiind-că 
așa ar pretinde ac# interesulă na
ționalității maghiare, contra căreia 
se susține că au agitată numiții (ju
riști — se susține, der nu se pote 

dovedi, căci lipsesce și în casuiă de 
față orî-ce provocare directă spre 
ură în articululă înpricinată.

Și — o ironia a sorții! — pro
curorulă, care făuresce din nisuințele 
de autonomiă ale Româniloră o 
crimă în contra statului, este fiiulă 
unui consiliară română dela fostulă 
guvernă ală Transilvaniei, care a 
ocupată acestă postă ca membru ală 
națiunei române! Nu cumva fiiulu 
ar fi în stare să acuse și memoria 
tatălui său de nepatriotismă?

Der nu impoită aici persăna, 
ci se tracteză de sistemulă nenoro
cită de guvernare, pe care a ajunsă 
să-lă servescă, și care a dată nascere 
și sentinței de alaltăeri, ca și care 
nici în statele cele mai absolutistice 
nu se pomenesce.

Prigoniri fără sfârșită — acesta 
este ac# devisa celoru dela putere. 
Ei credă, că cu asemeni procese 
criminale, cu urmăriri și terorisări 
voră zădărnici lupta năstră națio
nală și voră face să renunțămă la 
postulatele și aspirațiunile nâstre.

Acesta au crecțut’o și alții, cari 
au fostă mai puternici ca ei, der au 
trebuită mai pe urmă să vedă, că 
despotismulă loră le-a săpată nu
mai gropa. Ori câtă de puternici 
s’ar simți ac# adversarii neamului 
nostru, ei nu voră pute schimba 
logica neesorabilă a fapteloră și ju
decata, ce le-o va face istoria, nu va 
mai pută fi îndreptată ori cassată 
de nici o Curiă regăsea.

Procesul# de presâ altl „Tribunei^.
Clușiu, 12 Septemvre n. 1893.

(Raportii speciala ala „Gaz. Trans.“)

Inoă ou câte-va dile înainte de a se 
ține acesta procesa, era de prevăzută, după 
cele premerse în 30 Augustă a. o., că foile 
maghiare, ca „forulă drepțilorO judecători**, 
își voră folosi tdtă măestria pentru a in- 
fluința cu atâta mai tare asupra jurațiloră, 
chiămațl „să judece numai ca cetățeni ma
ghiari asupra unoră cetățeni maghiari**. Deja 
cu câte-va cple înainte de ținerea acestui 

prooesă, „Ellenzek** făoea apelă la jurați, ca 
fără cruțare să înfunde în temniță pe toți 
agitatorii valahi; făcea apelă și la publică 
și cu deosebire la Domnii „jogasz1* (juriști 
în a căroră mâni, așa se vede, că astăzi 
sunto puse destinele țârei, ca adecă să se 
presenteze în numără câtă se pdte de mare 
la prooesă. Este evidentă deră, oă nu s’au 
ținută destulă de tari argumentele, ce avea 
să le aducă procurorulă, ci mai trebuia ca 
și publiculă fanatisath de reptilele veni- 
ndse, prin demonstrațiuni de aprobări și re
probări, să influințeze indireotă asupra 
„drepțiloră judecători ?.•*

Acestă apelă șovinistică și și avută 
influința sa. căoi deși acusațiunea procuro
rului a fostă orâncenă sdrobită, atâtă de 
acusați oâtă și de apărători, și îuoă așa de 
sdrobită, încâtă în fața argumentelor^ aduse 
de domnii apărători procurorulă s’a văzută 
necesitată a-’și ciuli urechile; ca o oioră 
aripile după pldiă fortunosă; cu tote aces
tea. multămindu-se d-lă proouroră cu a 
spune, că la acestea și acestea va reflecta 
mai târziu. — ceea ce însă n’a făcută'*, 
— d-nii jurați în locă de a arăta, oă își 
prioepă chiămarea, în locă de a achita pe 
acusați, i-au condamnată, precum v’a anun
țată telegrama mea de erl.

Permiteți-mi acuma să întru în des
crierea meritdre a acestui procesă, Acusații 
au sosită încă de Luni dimineța. Românii 
au asistată cam 15—20 persdne, neoăpă- 
tândă ceilalți bilete sub preteostulă, oă e 
coleră, ceea ce dealtfelă e o minciună șo
vinistă, căci încă inai. te ou 3 cjDe s’a 
constatată, că în Olușiu nu a mai 
ivită oasuri de colră, și că minciună 
grăesce gura loră e conoludentă din 
împrejurarea, că toți „jogaszii“ oâțl au 
fosta de față, au intrată fiă ou său fără 
bilete; jurații s’au strînsă pe la orele 10, dăr 
curtea abia s’a constituită la drele 11. Tri- 
bunalulă era compusă ast-felă :

Președinte : Szdsz Bela, jude de tablă ; 
judi: Becsek și Reinhold', notară: Dr. Ba- 
lâzs; proouroră Dr. Aurelă Lazar; Inter
pretă : Dr. Lehmann..

Președintele espune soopulă oe-’lă ur- 
măresoe judecătoria de pressă, numindu-o 
busola ce arată mersulă legală ală unei 
națiuni, ună foră ce împarte dreptate și

FOILETONUL# „GAZ. TRANS.**

Domna comandantă.
(O istoriă dela o cursă de cai).

(3) (Fine).

Dedreoe însă oolonelulă voia mai ’na- 
inte de tote pacea, în sfârșită oon-eese, și a 
doua 4i dimineța spuse oficeriloră săi, că 
are dorința, ca la proxima oursă de cai să 
vâdă pe regimentulă său figurândă în mo
dulă oelă mai briliantă, pentru ca să aibă 
și elă partea sa în cultivarea rassei hipice.

Oolonelulă și oultivarea rassei hipice! 
#merii credeau, oă au aucjită rău. Mulți 
străluciau de buouriă, în speranță, oă voră 
merge la Parish. Ce fericire! Alții erau ne- 
mulțămițl; acestă colonelă afurisită nu putea 
să-i lase liniștiți nici cinci minute.

III.
Iucepură în ruptulh capului să treneze 

și în curând h jumătate din caii regimentului 
erau ruinați. Era vorba să alegă pe oei mai 
buni dintre caii de trupă și să-i transforme 
în oursieri, der la trecerea peste pedeol, 

mulți își frângeau gâtulă. Oticerii cu tote 
aoestea nu se simțiră descuragiați; după ce 
încercară îuzadară cu oei mai buni cai, 
luară pe cei mai puțină buni, apoi pe oei 
mai răi.

Numai mieulh de Jabo era mulțămită. 
Dedreoe avea ună cală escelentă, oare sărea 
minunată, luâ parte numai ca spectatoră 
la nesuooesele ecvestre ale oamaracjilorO. 
Ceea ce privesce pe frumdsa dornnă de 
Chambouy, ea aștepta cu mare nerăbdare 
4iua ourseloră de oai. înfățișarea veselă, 
zimbetulă triumfătoră ală vicontelui îi pro
mitea tote bucuri'le, ce le gustase antici
pative. De altmintrelea nici nu mai vă4u 
pe mioulă ei amantă. Ii succese lui să o 
convingă, că aoum trebue să fiă fdrte pre- 
vă4ătorh, pentru ca să provdce bănuială.

Câteva 4'1® înainte de alergare, colo- 
nelulă riscă ou sfială o observare. Cei doi 
oai, cari aveau să ia parte la acesta, unicii, 
cari au putută suporta probele, nu-i păreau 
de locă demni ase produce înaintea unui pu
blică de elită. Mai numai calulă lui Jabo era, 
care-i mai susține speranța; acesta era adecă, 
după cum s’a am ntită deja, ună săritură 

de rangulă primă. Elă și calulă său ar re- 
presenta celă puțină în modă cuviinciosh 
regimentulă.

In fine sosi 4lua cea mare. Ddmna de 
Chambouy, care se afla deja de două cjile 
lu Parisă, aștepta înzadară o soire despre 
Jabo, după ourn îi promisese aoeBta. „Nu 
îndrăsnesce să-mi dea prin o epistolă ună 
ună ren-dez vous“, își gândea ea, „elă aș
teptă alergările, pentru ca să vorbesoă ou 
mine.... In adevără e ună bărbată fdrte sfii-
oiosă.**

In 4iua alergăriloră ea se afla pe tri
bună și privea înzadară în tote părțile ; ea 
nu putea descoperi pe mioulă vioonte. Fără 
îndoială, încă nu sosise, căci de altmin
trelea ar fi așteptat’o la întrare. Ea privi 
programulă, der nu putea afla numele lui 
în acesta. Să ji-se fi întâmplată dre oeva? 
Ea împărtăși colonelului temerea ei, dâr 
acesta o liniști; în preseră îlă vă4use pe 
Jabo în Cafe de la Paix.

In momentulă acesta se apropiară doi 
căpitani ai regimentului și anunțară, că lo- 
cotenentulă de Jabo nu va lua parte la 

alergări, dedreoe calulă său s’a rănită la 
picioră.

— Der elă va veni? întrebă soția 
colonelului ținându-și răsuflarea.

— O, de sigură, oă va veni! răspun
seră cei doi ofioerl suri4endă.

Fața ddmnei de Chambouy se înse
nină erăși, pe când a oolonelului se în
tuneca.

— Ce fatală! 4ise elă.... Deoă Jabo 
ar fi luată parte la alergări, ar fi mântuită 
ondrea regimentului așa însă..... Ah, iată
aid este acestă afurisită Jabo!**

Bietului oolonelă i-se opri vorba în 
gâtă, căci fu formală terorisată de privirea 
Andalusianei.

Mioulă vioonte însă era îmbrăcată ci
vilă, îi sta de minune; la brațulă său 
mergea Blanca de Chaton și privia liniș
tită la soția oolonelului, ca jși oând nici n’ar 
fi ounosout’o.

Mioulă Jabo era răsbunată.
Sidi. 


