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„CFazata" bbb în fiă-oarecji 
Abonamente pentru Austro-Ungar ia. 
Pe un anu 12 fl., pe șAbb luni 

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

Pentru România și străinătate: 
Pe nnă ană 40 franol, po șAse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol. 

Se prenumără la tdte ofioiele 
poștale din intru și din afară 

și la dd. coleotorl.

Âbonamentnln pentru Brasovl 
a administrațiuno, piața mare, 
Tdrgulâ Inului Nr. 80 etaglulă 
I.: pe ună ană 10 fl., pe șAse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulă în oasă: Pe ună anu 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unâ. esemplaru 6 or. v. a. 
bAu 15 bani. Atătu abonamen
tele câtă și inserțiunile suntă 

a Be plăti înainte.

Nr. 274. Brașovti, Sâmbătă, 11 (23) Decemvre 1893.

Actulu de acusațiune
în pro ceSu 1 u pentru Me m o r an dîi.

Ăstăcjl suntemu în posițiune de 
a da- publicității faimoaulQ actu de 
acusațiune alu procurorului supe
riorii din Clușiu, prin care suntu 
acusațî și citați înaintea juriului din 
Clușiu membrii comitetului centralii 
ală partidei nbstre naționale, în 
numerQ de 23, și afară de aceștia 
patru bărbați români, cari nu tacă 
parte din acestu comitetii, toți pe 
motivulu, că ar fi cotnisu delictulu 
de agitațiune prin aceea, că au răs
pândită Memorandulu, care ar ataca 
puterea obligătore a legii despre 
uniune. Eată lu :

Dela procurorul^ superioru 
din Clușiu.

Nr. 4412 — 1893
a. c.

llustritatea Vostru, d-le președinte reg. 
de tribunalu, ca judecătoria de pressă!

In tipografia din Sibiiu, care mai îna
inte era înregistrată, sub numele de „Insti
tute Tipograficii și forma proprietatea 
lin ai societăți pe acțiuni, mai în urmă însă, 
adecă dela 1 Iunie 1892, formâză proprie
tatea privată a lui Eugenfi Brote, s’a tipărită 
un memoriu în limbele: germană, franceșă ita
liană și română, adecă în limba valahă, ală 
căruia titlu, după textulfi originale română, 
este următorule: „Memorandulă Români- 
lore din Transilvania și Ungaria, cătră Ma
iestatea Sa imperială și regală apostolică 
Franciscă Iosifu I, împărată ale Austriei, 
rege apostolică ală Ungariei, rege ală Bo- 
hemiei, Dalmației, Croației, Slavoniei, Ga- 
liției, Lodomeriei, — Duce ală Salisbur- 
gului, ală Stiriei, Carintiei, Carneoliei, Bu
covinei, Silesiei superiore și inferiore; — 
Mare principe alu Transilvaniei, — Mar- 
grafă ală Moraviei, — comite princiară ală 
Habsburgulni și Tirolului etc. etc. etc. Si
biiu, tiparulă Institutului Tipografică 1892“.

In publicația apărută sub acestă titlu, 
adecă dela șirulă ală 32 ală alineatului 9 
de pe pag. 2 a acestui memoriu și pănă 
la rendulă 6, alinea 2, pag. 3 se cuprindă 
următorele espresiunl, cari după traducerea 

autorisată ungurâscă, ce se află între ac
tele de investigare, sună astfelă :

„Dreptulă istorică, întocmai ca drep- 
tulă publică ală Transilvaniei, legile fun
damentale, „Sancțiunea pragmatică“ asigu- 
reză autonomia Transilvaniei într’o formă 
neatacabilă, și poporulă română mai alesă 
după proclamarea egalei îndreptățiri la 
1848, și după desvoltarea făcută în anii 
1863—1865 în dreptulă publică, avea în 
aceste hotărîrl prețiose cele mai supreme 
garanții ale vieții loră naționale și aspira- 
țiunile loră naționale culminau în acestă 
autonomiă“.

„In contra vederiloră politice domi7 
nante într’ună șiră de secoll, acestă auto
nomia a fostă, prin uniune, nimicită în
tr’o formă nedreptă, contrară dreptului pu
blică și drepturiloră elementeloră libere, 
cari constituescă Transilvania, și fără con
siderare la posițiunea etnică și geografică 
și la desvoltarea ei specifică, cari tâte re
clamă cu insistență! susținerea acestei au
tonomii. Prin fapta acesta poporulă română 
se simte vătămată în drepturile sale isto
rice și naționale ; pentru-că :

„a) Uniunea s’a enunțată fără parti
ciparea Românii oră într’o formă corăspun- 
dătore numărului și însemnătății loră în 
acestă țeră, — și încă s’a enunțată prin- 
tr’o dietă, care îșl avea representanții săi 
pe basa legiloră electorale din 1790—1791 
și a legiloră din 1848, adecă pe basa le
giloră din timpulă întunecosului feuda- 
lismă ș. a.“

Mai departe, totă în acea publicația, 
respective în alineatele 3 și 4 — adecă 
dela șirulă 24 pănă la șirulă 31 — de pe 
pagina 3 a Memoriului, se cuprindă urmă
torele espresiunl, cari în aceeași traducere 
autorisată sună:

„b) Vătămată se simte,, de altă parte, 
poporulă română prin acestă uniune, pen
tru-că acestă faptă a pregătită efec- 
tuirea fusiunei, fără considerarea legiloră, 
cari garanteză autonomia acestei țări.

„Uniunea și realisarea ei prin articululă 
de lege 43 din 1868, sunt negarea adevărată 
a tuturora drepturiloră poporului română, 
care poporă prin majoritatea lui absolută 
formâză vechia Transilvania, precum și ig
norarea tuturoră aceloră legi fundamentale, 
cari garanteză autonomia Principatului; 

suntă înlăturarea totală a elementului ro
mână și o nedreptate atâtă din punctă de 
vedere legislativă și juridică, câtă și din 
punctă de vedere politică“.

Aserțiunile și espresiunile citate mai 
susă, cari se cuprindă în numitulă Memo
riu, — mai alesă însă acelea în cari se 
susține: că „ autonomia Transilvaniei a fostă 
nimicită, prin uniune, într’o formă nedreptă, 
contrară dreptului publică și drepturiloră 
elementeloră libere, cari constituescă Tran- 
silvania“ ; și că prin uniune „poporulă ro
mână se simte vătămată în drepturile lui 
istorice și naționale, pentru-că uniunea s’a 
enunțată fără ca Românii să fi participată 
într’o formă corăspundătore numărului și 
însămnătății loră în acestă țeră“, — și s’a 
enunțată, după cuvintele Memorandului, 
„printr’o dietă, care îșl avea representanții 
săi pe basa legiloră electorale din 1790— 
1791“, adecă „pe basa legiloră din timpulă 
întunecosului feudalismă“ ; — și în fine, 
acea espunere a Memorandului, în care se 
susține: că „Uniunea și realisarea ei prin 
art. de lege 43 din 1868 este o nedreptate 
atâtă din punctă de vedere legislativă și 
juridică, câtă și din punctă de vedere po
litică^ cuprindă în sine negarea valabili
tății și puterii obligătore a articuleloră de 
lege despre uniune, seu despre încorpora
rea Ardeiului, în înțelesă mai strînsă, la 
Ungaria: adecă a art. de lege I din 1848, 
din Ardelfi, și VII ex 1848 din Pojună, res
pective din Ungaria, precum și a articu- 
lului de lege 43 din 1868 despre intrarea 
în vigore a legiloră pentru uniune.

Este atacată în espunerile și espresiunile 
de mai sus valabilitatea și puterea obligătore a 
numiteloră legi mai alesă prin aceea, că după 
înțelesulă loră lămurită, legea despre uniune 
numai atunci ar fi putută fi adusă în modă 
valabilă, decă în dieta ardelenă din 1848, 
ar fi fostă representațl locuitorii români 
din Ardelă în măsură corăspundătore pre- 
ponderanței loră numerice și pretinsei loră 
însemnătăți, și decă ei ară fi luată parte la 
aducerea legii despre uniune.

De-dre-ce însă în dieta acesta arde
leană din 1848, poporațiunea română din 
Ardelă n’a fostă representată, er dieta a 
fostă alcătuită pe basa legiloră de dreptă 
publică din 1790/91 — după Memoranda, 
legea despre uniune nici n’a putută să se 

aducă în modă valabilă. De aici urmeză 
că decă legea acesta n’a fostă adusă în 
modă valabilă, ea nici nu e valabilă, — 
âr fiindă nevalabilă, nu pote ave nici pu
tere obligătore.

§ 173 din codicele penală dice: că 
acela comite delictă de agitare contra le
gii, și este a se pedepsi cu închisore de 
stată pănă la cinci ani, care atacă puterea 
obligătdre a legii în modulă prevăzută în 
§ 171, adecă: în publică seu prin espune- 
rea la privirea publică, în vre-o adunare, 
cu cuvântulfi, seu prin răspândirea de tipă
ritură, scriere, tablouri.

Cumcă în Memorandă a fostă atacată 
o lege fundamentală a patriei nostre, adecă 
valabilitatea articoleloră de lege despre 
uniune din 1848, acâsta este arătată deja 
în cele de mai susă. — Pentru a constata 
fapta de delictă de agitațiune circumscrisă 
în § 173 din codicele penală, mai trebue 
arătată numai aceea: că în care modă, 
cuprinsă în § 171 ală legii penale, s’a fă
cut atacarea puterii obligătore a legilor des
pre uniune ? Spre scopulfi acesta mă pro
vocă la acea faptă constatată: că în casulă 
de față, atacarea valabilității și a puterii 
obligătore a legiloră despre uniune, s’a în
tâmplată în Memorandulă română, deve
nită cunoscută, prin răspândirea tipăriturei 
indicată mai susă.

Răspândirea aceleia însă, după actele 
de investigare, s’a efectuită așa,-că esem- 
plarele tipărite la ordinulă așa numitului 
comitetă esecutivă de 25 ală partidei na
ționale române, s’au împărțită parte prin 
personalulă Tipografiei așa numitului „In- 
stitută tipografică“ din Sibiiu, în localitățile 
Tipografiei, parte s’au răspândită aiurea la 
ocasiunl, — er în diferitele ținuturi ale 
țării s’au trimisă spre răspândire singura- 
ticiloră omeni de încredere din provinciă 
desămnațl de numitulă comitetă de 25 — 
și prin cei din urmă s'a împărțită mai a- 
lesă între locuitorii români. Pe lângă acesta 
o altă modalitate a răspândirei Memoran
dului a format’o și aceea, că esemplarele 
acestuia în limba germană, franceșă și ro
mână s au trimisă și la indivicll din strei- 
nătate, — respective s’au distribuită.

Fiindă prin acesta arătate elementele, 
cari constituescă fapta delictului de agita
țiune circumscrisă în § 173 ală legii penale,

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“

Recetă pentru a face o căsetoriă,.
iii.

(Fin e.)

Timpulă trecea; se cânta tocmai piesa 
penultimă a concertului. Eu esaminamă 
în tăcere pe cele două persons, ce doriau 
să se căsătorescă, și începusemă să mă con
vingă, că ele suntă forte bine potrivite 
una pentru alta. George și domna B. pier
deau totă speranța de a-i pută uni. îmi trecu 
prin capă o ideiă nostimă, tocmai când 
George îi dicea d-nei B. cu ună aeră tristă: 
„Am perdută partida!“... și d-na B. îi răs
pundea: „Nepotrivire la temperamente!“ 
— eu le șoptescă la ureche câte-ună: nde 
unde sci?“ care îi face să tresară pe amân
doi de bucuriă și pe urmă mă adreseză 
tare la societate:

— „Mi-se pare, că amă putâ să fa- 
cemă acum altceva, decâtă să ascultămă 
mereu musica. Să mergemă să ne aședămă 
a o masă într’ună boschetfi. Eu propună 

și oferă punch societății; asta credă că ne 
va anima puțină.

Propunerea mea este primită cu una
nimitate de voturi. Tau brațulfi Elenei cu 
curagiu (trebue să spună, că aprope jumă
tate din spectatori plecase), ceilalți mă ur
meză într’ună boschetă și eu comandă o 
sticlă de punch.

Punchulă sosesce și eu servescă pe 
toți.

— „Mie-mi place punchulă, dice Elena, 
der eu nu beau nicl-odată.... mi-e frică să 
nu mi-se suie în capă.“

— „Ei, dragă, aici nu este loculă de-a 
face mofturi, dise d-na B.... dâcă îți place 
bea. Decă ți-se sue în capă, vei face mâne 
dimineță pe leneșa și atâta toță.“

D-lă Apostolă, căci așa îlă chiăma 
pe tânărulă candidată, strigă: „Eu potă să 
beau punch fără să simtă nimică. Eu sunt 
forte de capă, nimică nu-mi face rău!“

Și într’adevărfi, că elă turna pe gâtă 
ca într’o bute; și Elena părea că se obicl- 
nuise, căci nu mai făcea fasone pentru a 

bea. In tocmai precum prevăcjusemă eu, 
punchulă îșl făcea efectulă; toți suntemă 
mai veseli ca mai nainte. D-na B. fredona 
galopulă ce cânta musica, George se le
găna pe ună scaună, d-lă Apostolă vor- 
besce în drâpta și în stânga și Elena rîde.

— „Pe legea mea, trăit iscă musica,
strigă candidatulă, ea te mai înveselesce.... 
Eu nu danseză din căusa piciorului meu 
strîn.oă și cu tote acestea îmi place forte 
multă dansulă. O singură dată am încer
cată să jocă ună galopă...... der am căfiută
cu dansatorea mea, și toți ceilalți dansa
tori au venită peste noi.“

— „Eu“, dise Elena, „nu potă să
mergă nicl-odată după tactulă musicei, 
n’am urechiă, încurcă tote figurile și ast
felă împiedecă pe ceilalți dansatori... De 
altfelă asta se întâmplă forte rară; când 
mergă la ună bală, nimenea nu vine să 
mă învite....“

— „Și pe mine mă refusă totdeuna.“
— „Domnii îmi dică cămilă.“
— „Damele mă numescă girafă....“

— „Ba, ha, ha!....“
— „Hi, hi, hi!.... “
— „Tote mergă bine,“ diseiu încetă 

cătră d-na B. și umpleamă mereu paharele.
— „Elă este mai amabilă decâtă cre- 

deamă la începută/. dise Elena încetă cătră 
d-na B.

— „Ea pare o fată forte cum se cade,“ 
dise Apostolă cătră George.

Eu aveam grije de a anima conver
sația.

— „Domnule“, disei eu cătră Apos
tolă, „d-ta faci pe modestulă, der trebue 
să convii, că ună picioră strîmbă nu îm
piedecă pe cineva de a ave aventuri ga
lante?

— „Asta e posibilă; der câtă pentru 
mine, ele nu au avută nicl-odată sfârșită 
bună. Astfelă într’o di vorbeamă cu o 
damă; ea îmi cjise deodată: Illtă bărbatulă 
meu, să fugimă, — și începe să fugă, eu 
asemenea, bărbatulă însă pune mâna pe 
mine și-mi trage o bătaiă strajnică. Asta 
m’a făcută să renunță la amorfi?


