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Inului Nr. 30.
inserate mai primefloă !n Vlona 
R. Mosse, Haasenstcin A Vogler (Otto 
.tfaas), H. Schatek, Slots Herndel, Uf. 
Bukos, Â. Opyelik, J. Donneberg; tn 
eudapoata: 1. V. Goldberger, Eck- 
utem Bernal: în Frankfurt: G. B.
Daube ; In Hamburg: 1. Steiner. 

Proțrdu mflorțiumloru: o seria 
ifarmond pe « colâni 8 er. și 
30 cr. timbra, pentru o publi
care. Publicări mai dese după 

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

senă 10 or. v. a. e6u 30 bani.

„Gazeta* oae In fiă-oaredi 
Abonamente teatru Austro-Ungaria. 
Pe un ana 12 fi., pe ș6ee luni 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Duminecă 2 fi. pe ana, 

Pentru România șl străinătate: 
Pe unii anu 40 franol, pe aise 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineoâ 8 franci.

Se prenumâră la t6te oficiele 
poștale din Intru și din afară 

și la dd. eoleotori.

Abonamentuln pentru Brasovu 
a adminiatrațiuno, piața mare, 
Târgulă Inului Nr. 30 etaglulfi 
I.: pe unu anu 10 fi., pe ș6se 
luni 5 fi., pe trei luni 2 II. 50 or. 
Cu dusulu In casă: Pe unu anu 
12 fi., pe 6 luni 6 fi., pe trei luni 
3 fi. Unu esemplaru 5 or. v. a. 
a6u 15 bani. Atâtă abonamen
tele câtu și insertiunile suntu 

a se plăti înainte.

Nr. 241— Amilii LVI. Brașovii, Duminecă, 31 Octomvre (12 Noemvre) 1893.

Atentate asupra averei poporului, 
iu.

Brașovâ, 30 Ootomvre.
In cunoscuta adresă cătră dietă, 

ce s’a votată în adunarea din urmă 
a comitatului Coșiocnei, și care, 
după cum se scie, a fostă presentată 
de Secuiulă românofagu Bartha Mi
klos, se ridică mari plângeri și în 
contra bănciloră năstre românesc!, 
sub cuvântă, că acestea ar abusa de 
puterea și libertatea loră și că, prin 
urmare, ar ave trebuință de-o strictă 
controlare din partea autoritățiloru 
administrative ungurescl.

Te cuprinde mirarea, cum mai 
și cuteză acești ămeni se vină îna
inte cu astfelă de învinuiri, când 
totă lumea scie, că o administrațiă 
mai miserabilă, abusurl mai mari și 
mai numărăse, de cum se întâmplă 
la băncile ungurescl, nu se mai în
tâmplă la nici unu soiu de bănci 
din țeră. Deși numai în Ardelu se 
află vre-o 12 bănci românescl, cum 
cu durere o constată acesta Secuiului 
Bartha Miklos, pentru aceea însă nu 
credemu se fiă în stare nimenea 
de-a arăta ună singură casă de în- 
șelătoriă ori de defrauds re, ce s’ar fi 
ivită la aceste bănci ale năstre, pe 
când din contră, la băncile ungu
resc! este lucru de tătă lumea sciutu, 
că defraudările și înșelătoriile suntu 
la ordinea 4^ei-

Nu este însă scopulă nostru de-a 
discuta aici asupra monstrubseloru 
planuri ale fanaticiloru Unguri dela 
Clușiu. Aflămu înse binevenită oca- 
siunea de-a face aici o scurtă amin
tire și despre așa numita „Bancă 
regnicolară a miciloru proprietari11 („Kis- 
birtokosok orszâkos foldhitelinte- 
zete"), ce s’a înființată la Budapesta 
înainte de asta cu vre-o 12 ani și 
caie încă a fostă în mâna Ungu- 
riloru dela putere ună mijlocă bine
venită pentru de-a stărce de pe spi
narea poporului românescă câte-va 

4ecl, ori păte chiar sute de mii de 
floreni.

Ne aducemu aminte, că prin 
anii 1879, când s’a înființată acâstă 
bancă, gazetele ungurescl scriau cu 
multă însuflețire, că e neapărată de 
lipsă înființarea unei bănci pentru 
ajutorarea miciloru proprietari și cu 
multă căldură apelau la patriotis- 
mulu cetățeniloră, ca se se pună în 
mișcare și să nu lase neînființată o 
asemenea bancă.

Vefli bine, când este vorba de 
bani, Unguriloru le suntu plăcute 
astfelu de planuri, de ore-ce spereză 
se tragă folose din ele. Numai de- 
câtu fișpanii și vice-șpanii de prin 
comitate s’au pusă în mișcare, causa 
s’a adusă în adunările comiteteloru 
comitatense, cari în părțile locuite 
de Români, fără de-a mai ține semă 
de voința și greutățile poporului, au 
impusă ună aruncă generală asupra 
comuneloră, cari în urma acesta au 
foștii, silite să contribue fiă-care cu sume 
însemnate de bani la înființarea susu 
fisei bănci. In comitatulu Coșocnei, 
d. es., unde maioritatea preponde- 
rantă a locuitoriloru o formeză Ro
mânii, fiă-care ccmună a trebuită să 
plătescă dela 100-—500 fl. v. a.

Pe calea acesta s’a înființată la 
1879 „Banca regnicolară a miciloru 
proprietari4', a căreia residență este 
în Budapesta și alu căreia capitală 
de fondare era la 1891 de 1.544,600 fl. 
Statulă a contribuită la acestă ca
pitală cu o jumătate de milionu, er 
restulă de ună milionu, judecândă 
după contribuirile făcute în comita- 
tulă Coșocnei, putemu 4ice că este 
storsă în cea mai mare parte de pe 
spinarea Româniloru ardeleni.

Observămă, că banca nu este 
înființată pe acțiuni, ci pe obliga
țiuni. Comuneloră contribuents li-s’au 
promisă obligațiuni și dividende 
după capitalele plătite, der au tre
cută de atunci 12 ani și nici obli
gațiuni la mână nu li s’au dată, 

nici dividende nu li-s’au plătită nici 
măcară ună cruceră. Banca este în 
înțelesulă strînsă alu cuvântului o 
bancă națională ungurescă, la care 
nici vre-ună funcționară română nu 
sa află, nici limbă românescă nu 
se aude, nici vre-o ajutorire po
porului nostru românescă din par
tea acestei bănci nu ’i se dă. 
Ba ferescă-lă Dumnezeu pe popo- 
rnlă românescă de-a ajunge să fiă 
avisatu la ajutorulă bănciloră ungu
rescl și mai alesă la ajutorulă susă 
4isei „Bănci regnicolare a miciloru 
proprietari", despre care estesciută, 
că sub titlulă de provisiuni stărce 
cele mai mari interese, așa că acestă 
bancă, pentru cei ce se încurcă la 
ea, este o adevărată nenorocire.

Se 4i°e> ce-i dreptu, că dela 
1882 încbce, ar plăti și acestă bancă, 
dreptă dividende, câte 5°/0 după ca- 
pitalulă de fondare. Ei, der unde 
suntă aceste procente, cine le mă
nâncă și spre ce scopu se întrebuin- 
țeză ele? Ni se asigură, că în unele 
comitate, ca d. es. într’ală Clușiului, 
pe obligațiuni ar fi pusă mâna vice- 
șpanulă G-yarmathy. Că spre ce 
scopă le întrebuințeză elă și în care 
busunaru bagă interesele anuale pri
mite după aceste obligațiuni, nu 
scimă; scimă însă atâta, că comu
nele românesci au fostă și în casulă 
acesta jăfuite în modulă celă mai 
neumană de ună capitală conside
rabilă ală loru.

Anii trecuți, când de pe spina
rea Româniloră din comitatulă Târ- 
navei mici s’a storsă o contribu- 
țiune de 10,000 fl. în favorulă „Kul- 
turegylet“-ului ardelenescă, rămăse- 
serămă cu toții uimiți de acestă 
volniciă ne mai pomenită în statele 
civilisate ale Europei. Der ăre de 
câte-ori asemenea volnicii nu s’au 
întâmplată cu poporulă românescă, 
fără de a se fi făcută din partea năs- 
tră nici măcară amintire despre ele? 
De câte-ori 4ece mii de florini nu 

s’au storsă de pe spinarea popo
rului românescă, a cărui sărte de 
astă4i abia decă și-ar găsi o asemă
nare în cursulă istoriei, afară pote 
de sărtea tristă și amară, de care 
au avută parte frații noștri din Prin
cipate pe timpulu Fanarioțiloră?

Căsătoria civilă.
Cetitorii gazetei nostre de Dumineoâ 

au audita multa vorbindu-ee de proieotula 
de lege ala așa numitei căsătorii civile obli- 
gătore. De-una ana și mai bine țdra este 
ținută în încordare din prioina acestui pro- 
ieota și multă agitsțiune s’a făcuta din 
partea guvernului și a slugilora sale pentru 
ela, er din partea olerulbi oatolioQ și 
a tuturora naționalitățilora nemaghiare 
contra lui.

Guvernula Wekerle îșl legase de acesta 
proiecta de lege rămânerea sa la putere și 
a purtata o luptă desuădăjduită ou toți 
aceia, cari din oonsiderațiunl prea drepte 
și întemeiate suntO în contra unei reforme 
biserioesol, oare nu pote 86 aducă niol una 
bine, dimpotrivă, ea va pricinui cele mai 
mari înouroăturl și ou ajutorulă ei se va 
vîrî în mijlooula poporului demoraiisarea 
și destrămarea, se va ruina sfințenia vieții 
familiare și taina sfântă a căsătoriei se va 
dejosi la ună răvașe de răndo,

GlasulO de protestare ală atâtora mi- 
lidne de suflete însâ, a rămasa glasuld ce
lui ce strigă în pustia, și ori câtă silință 
și au data dmenii cu durere de sortea po
porului, de-a deschide mintea colora dela 
putere, că oeea oe iaoa este spre paguba 
obștei, guvernula totuși s’a legata ou limbă 
de morte, că ori va oăde, ori îșl va duoe 
îu îndeplinire acâstă reformă.

In timpulă din urmă d la Wekerle și 
cu ortaoii s6i din ministeriu aprdpe îșl pier
duseră nădejdea față ou aoesta proieota 
ala lorO. Majestatea Sa nu-șl dase încă învoi
rea de-ala putâ așterne dietei spre desba- 
tere, 6r oposiționalii sbierau oa din gura 
șerpelui, oă guvernula e slaba, ela trebue 
sâ oadă, din pricină, că u’are nici atâta

FOILETONUL^ „GAZ TRANS.“

Pățania virtuților^ în lume-
Acum se vă spună, ce nu v’am 

spusă nicl-odată. pice, că trăia odată 
o femeiă tare buna și cu minte, care 
se chiăma: înțelepciunea. Ea avea me
seria de-a aduna de pe drumuri co
piii săraci și părăsiți, spre a-i cresce 
și îngriji cum se cade pe lângă sine, 
ca apoi când voră fi mari, să fiă și 
ei de vre-o ispravă în lume, lucrândă 
cu toții spre binile și înaintarea ome
nirii. Acești copii erau virtuțile cu
noscute pana a4l-

Au stată ele multă vreme la 
buna și îngrijitărea loră mamă. In- 
tr’o 41 înse, ca din senină, le vine în 
minte, ca ele se părăsescă pe mama 
loră și se umble de capulă loră prin 
lume, 4i°end-ă, că acum suntă des
tulă de mari și de cu minte, și se 
voră pute ele povățui și singure de 
sine. Ele voiau adecă, se trăescă li
bere, de capulă loră. Astfelă o pă
răsiră și plecară cu totele prin cea 
lume mare.

Ajungândă ele în celă mai de 
aprăpe sată, le eși în cale o femeia 
bătrână și săracă cu unu copilă în 
brațe; ea le ceru ceva de pomană. 
Generositatea, seu dărnicia, care toc
mai ducea saculă cu bani și cu alte 
bunătăți, voi a da bătrânei o sumă 
însemnată de bani. Tocmai băgă 
mâna în sacă, spre a scote suma ce 
voia a oda, și etăpășescela mjloc Păs
trarea și 4ice în cuvinte scurte : „Stai, 
soro dragă, pentru o cerșitore e de 
ajunsă o pomană mai mică. Nu fii 
cu mâna spartă, că pe urmă n’ai de 
unde mai da". Acum se arată Pru
dența, seu chibzuință și 4i°e: «A da 
orbesce, fiă multă fiă puțină, nu e 
lucru cu minte. Trebue să cercetămu 
mai întâiu, decă e vrednică cineva de 
ajutoră, seu nu; decă nu e vrednică a- 
tunci sănu-idam nimic". Astfel după 
sfatulă Prudenței bieta bătrână nu 
primi nimică, deși Mila stăruia din 
răsputeri ca să-i dea ceva.

Cu acesta virtuțile călătoriră mai 
departe și ajunseră la altă sată. Aci 
dădură de ună tată furiosu, care-și 
batea copilulă din câte nu sciu pen

tru ce lucru de nimică. Bietulă co
pilă plângea și țipa, ca din gura șer
pelui, de-țl era mai mare mila de 
elă. De-odată ese dintre surori Blân- 
deța, se duse la părintele năcăjită și 
cu vorbe blânde îlă rugă să-lă ierte 
pe copilă și să nu-lă mai bată atâta, 
pentru ună lucru de nimică. Abia 
isprăvi Blândeța vorba, și ecă se arată 
Asprimea și 4ice, că bine-i face, lasă 
să-lă bată, că cine cruță nuieua, nu 
vrea binele copilului, pentru-că bă
taia e din ' raiu și copilulă nepe
depsită rămâne neprocopsită. Cele
lalte virtuți tăcură. Numai Prudența 
îndrăzni a 4>ce: că ce-i prea multă, 
nu-i sănătosă, că tăte trebuescă fă
cute cu măsură și la vremea loră și 
că băiatulă a căpătată câtă ’i s’a 
duculuită. Părintele Jînsă îmbărbă
tată de vorbele Asprimei, îi mai cără 
bietului băiată încă vre-o câte-va 
peste spate, apoi îlă lăsă de urîtă, 
schilăită ca vai de elă.

De aci plecară mai departe și 
într’o răspântie se întâinescă cu ună 
călăreță, care-și mâna calulă cu ună 
gârbaciă lungă. Der cum mergea elă, 

dândă cu gârbaciulu când în drepta, 
când în stânga, din nebăgare de semă 
ajunse cu sfîrculă gârbaciului peste 
capă pe Dreptatea și pe Mila. Drep
tatea, supărată focă pentru acesta 
faptă necuviăsă, 4ise că să-lă oprescă 
pe călăreță și să-lă pedepsescă as
pru. Mila însă, cum e ea milosă, 4ise, 
că să nu-i facă nimică, de 6re-c£ 
elă n’a făcut’o cu voia lui, ci din 
greșală, din nebăgare de semă, și că 
astfelă ară trebui iertată. Prudența 
însă mai isteță 4199: Nu vă mai totă 
terguițl atâta aci, pentru nimică; să 
ne pară bine, că putem ă merge li
bere în drumulă nostru, hai să ple- 
cămă ! Astfelă plecară la drumă mai 
departe, lăsâudă pe călăreță în pace.

In chipulă acesta, la orl-ce în
tâmplare nu se puteau înțelege unele 
cu altele. De aceea una dintre ele 
4ise într’o 4* cătră celelalte surori, 
că ară fi cu multă mai bine, decă 
s’ar despărți. Sfatulă plăcu la tote. 
Astfelă se despărțiră, însă cu acea 
învoială, ca după ună ană și o 4* 
er să se întâlnescă la ună locă ho- 
tărîtă, spre a-și povesti fiă-care pă- 


