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nG-azeta“ ese în fl&-care<ji 
Abonamente pentru Austro-Ungaria. 
Pe on and 12 fl., pe șâse luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Duminecii 2 fl. pe anu. 

Pentin România și străinătate: 
Pe unii anu 40 frânei, pe ?6se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

Se prenumără la tdte oficiele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. coleotori.

Abonamentnlii pentru Brasovă 
a adminigtratiuno, piața maro, 
TSrgulii Inului Nr. 80 etaglulu 
I.: pe uni anu 10 fl., pe șăao 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulu în casă: Pe urni ană 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unu esemplaru 5 or. v. a. 
său 15 bani. Atâtu abonamen
tele câtă și inserțiunile suntă 

a Be plăti înainte.

Brașovu, 7 Iunie v.

Nu se pote c|ice, de renflulu 
acesta, că discusiunile în sînulu 
delegațiunilorG austro-ungare ară 
fi monotone. In delegațiunea un
gară, ca și în cea austriacă, opo- 
sițiunea face totă posibilulu spre 
a le da o vioiciune mai mare.

Delegații oposiționall unguri 
departe de a se fi descuragiatu în 
urma declarăriloru hotărîte ale mi
nistrului de resboiu, că elfi nu va 
admite niciodată limba de pro
punere maghiară la o academiă 
militară, formuleză din nou „pos
tulatele națiunei“ în tote varia- 
țiunile.

Aceste postulate Apponyiștii 
le baseză chiar pe pactulu dela 
1867, în care se gasesce espre- 
siunea „armata ungară44. Nu pu
ținii i-a superatu der, când în șe
dința de Vineri contele Ștefană 
Keglevich din maioritate a susți- 
nutu, că cuvintele „armata un
gară11, cari obvinu întextulG pac
tului, n’au o însemnătate seriosă 
și suntfi numai o frasă. Din causa 
acesta partida guvernului și mi
nistrul tî-președiD te Wekerle suntu 
acum timbrați de pressa oposițio- 
nală maghiară ca „slugi ale ar
matei austriaco*.

*) A se vede n-rii 110, 112—116 din a. c. 
ai „Gaz, Trans“.

Pe când în delegațiunea un
gară se desfășură astfelu „postu- 
latele“ maghiarismului, față cu ar
mata, în delegațiunea austriacă nu 
e vorba atâtu de armată, ci acolo 
oposițiunea se îndreptă mai multu 
asupra cestiunei practice a trac- 
tărei ce-o întimpină diferitele na
țiuni ale imperiului și a reflexului 
neîncungiurabilu, ce trebue se-lu 
aibă acestă tractate asupra puterii 
și prestigiului monarchiei în genere, 
precum și asupra politicei sale es- 
teridre.

Scimu cum delegații cehi au 
sulevatu îu delegațiunea austriacă 
cestiunea boemă, arătândâ, prin 
modulu loru de espunere, că po
litica esterioră a monarchiei este 
lipsită de basa tare a unei poli

tice interiore drepte și conciliante 
fața cu națiunile diferite, ce con- 
stituescu puterea statului, și ac- 
centuându, ca nemulțămirea din- 
năuntru va compromite, în mo
mentele critice,’ ori ce succesu si
gură și durabilă în afară.

Limbagiulă delegațiloru cehi, 
deși în parte s’a îndreptată cu ve
hemență contra alianței cu Ger
mania, care din partea oficiului de 
esterne din Viena este pălită cu 
atâta îngrijire și precauțiune, to
tuși a avută efectulă de a con- 
strînge pe contele Kalnoky se măr- 
turisescă, că în adeveră trebue să 
esiste o relațiune strînsă între po
litica esterioră și cea interioră a 
Austro-Ungariei și că prin urmare 
este de celă mai mare interesă 
pentru verja și puterea monarchiei, 
ca poporele ei diferite se fia îm
păcate și mulțămite.

Faptulu acesta este de mare 
însemnătate nu numai pentru na
țiunile din Boemia, despre cari 
a fostă vorba, ci și pentru des- 
legarea cestiunei naționalitățiloru 
din statele dualiste, în genere.

Delegații boemi au fostă ac
centuată între altele, că pacea in- 
teriără este în celă mai mare gradă 
necesară pentru conducerea poli
ticei esteridre, er contele Kalnoky 
și-a încheiată discursulă seu, c|1' 
cendă, că cea mai fierbinte do
rință a sa este ca acestă pace in- 
teribră să devină faptă câtă mai 
curendu, „pentru ca și ministrulă 
de esterne să pdtă întreveni cu 
putere și cu resoluțiune încă și 
mai mare pentru vecța și puterea 
monarchiei44.

Foile centraliste germane s’au 
încercată a interpreta cuvintele 
aceste ale contelui Kalnoky în 
defavorulă postulateloru cehice, 
înfățișându-le ca o dojenire, ca să 
mai slăbescă cărdaloru. Adevărulă 
este însă, că cuvintele ministrului 
de esterne nu dovedescă decâtu, 
că densulă doresce seriosă, ca dis
cordiile din Boemia să înceteze 

câtă mai curendă în interesulă 
monarchiei.

De aici urmeză totu-odată lo
gică, că același interesă mare, de 
ve4ă și de .putere, pretinde ca po
litica interioră din Austria și din 
Ungaria să producă pe totă linia 
aceleași resultate favorabile pentru 
consolidarea păcei interiăre.

In consecența cuvinteloru sale, 
contele Kalnoky ar trebui deră să-și 
folosescă cu mai mare energiă in- 
fluința sa în acestă direcțiune nu 
numai asupra guvernului din Viena, 
ci mai vîrtosu asupra guvernului 
ungurescă, care nu mai cunăsce 
margini în a lucra diametrală 
opusă cerinței imperative a reali- 
sărei și consolidărei păcei interiăre 
dintre popore.
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Etă, pe scurtă, respunsulă ce l’a dată 
In delegațiunea austriacă ministrulă Kal
noky Cehiloru tineri. Elă 4lsei oâ aceș
tia au vorbită din punctă de vedere 
particulară; o& delegații celorlalte po- 
pore ale monarchiei profeseză opinii di
ferite, Maioritatea aoestoră popâre s’a 
pronunțată, fără îndoială, în oontra unei 
schimbări eventuale a politicei austro- 
ungare, cum ar dori tinerii Cehi. Deoă 
tendințele alianței ou Germauia, care 
esistă dela 1879 erau agresive, atunci 
ar fi trebuită, ca ele să se manifeste la 
ună momenta dată, oa fiindă agresive; 
der nime, nici la Berlină, ■ nici la Roma 
seu Viena, nu s’a gândită să violeze 
pacea și să facă răsboiu. Soopulă triplei 
alianțe este limpedită de multă. Alianța 
va servi în casulu, când aliații vor ii fi ata
cați, fără de-a fi provocată ei ataculu. 
Decă mai esistă undeva vre-o neîncre
dere, de sigură, că va dispâre și acâsta 
îu curendă. De desarmare nu pote fi 
vorba, căci desarmândă Austro-Uogaria 
singură, ar rămâne isolată și ar dovedi 
stare de slăbiciune. Ce pnvesce relațiile 
cu Rusia, îu privința esi-tenței unei oon- 
vențiunl privitore la țerile din Balcani, 
minietrulă Kalnoky declară, că nu este 
nimica faptă. Nu s’a întâmplată nimică 

ce se pdtă fi considerată, ca o schim
bare, seu oa ună reverimentă polit'oă. 
Raporturile cu Rusia, oarl totdeuna au 
fostă cultivate, suntă din cele mai bune. 
Potă garanta, 4lse Kalnoky, că Țarulu 
și guvernulii rusescii, suntă animați de dis- 
posițiuni favorabile Austro-Ungariei. Dis- 
oursulă lui Kalnoky a fostă desă aplau
dată.

*
Riă în ce chipă oaracteriseză „Neue 

Fr. Presse*  situația politică, din inui- 
dentulă reîntoroerei lui G-iers în fruntea 
afaceriloră streine ale Rusiei ; După 4ece 
ani de temeri și de nesiguranța, ne vomă 
pă4i de-a pune ună preță esagerată pe 
simptdmele momentaue de îmbunătățire. 
Se observă, că „panslavismulă*  slăbesoe, 
se noteză o schimbare biuefăoâtore în 
formele diplomatioe și de curte și se 
simte o stempârara a disposițiuailoră, 
oarl pănă acum făceau, ca relațiile s6 
fiă turburate... Giers și Șișkin,—aceste 
două nume notdză deosebirea între dis
posable actuale și oeie din tomna tre- 
oută. Bărbatulă de statu rusă, oara re- 
presintă punotulă de vedere eoropenă, 
a triumfată asupra tendințeloră depar
tamentului asiatioă. Amicii păcei voră 
resimți o justă satisfacția prin acesta, câol 
bStrânulă Giers este omulă păcei și nu 
va întârdfia de a întări pe Țarulă in în- 
orederea, că toornai Rusia, Austro-Un
garia și Germania voesoă pacea*...

*
Se vestesoe din Londra, că din in- 

cidentulă propunerei, ca președintele, să 
provdce din când în când pe celelalte 
guverne de a-șl așterne diferențele îna
intea unui tribunals, bătrânulă Gladstone 
a luată ouveutulă și a 4’su, între altele: 
Mâ bucură, oă Anglia doresce, ca dife
rențele dintre deosebitele state, să se 
resolveze de-ună tribunală internațională, 
alesă anume spre acestă soopă. Milita- 
rismulu este unu blestămu grozavii pen
tru oivilisațiune. Este lucru nelămurită 
încă, decă militarismulă împiedecă, ori 
favorisâză răsboiuiă. In deoursă de 16 
ani, Anglia a așternută, spre opiniune, 
14 oestiunl tribunalului internațională 
alesă. Spereză, că în curendă se va face 
unu tratată între Anglia și Statele Unite 
din America referitori la acestă institu-

FOILETONULU „GAZ TRANS.“

ESCURSfiUNl
pe munții țerei Bârsei și ai Făgărașului

de
loaziiă. Turcia..

11. JBranulă cu plaiurile și piscurile sale. 
Locu în regiunea lemnului, cu păduri, pă

șuni și prea frumdse potni întinse.

După cum am arătată în partea în- 
tâiu a aoestei scrieri*,  JBranulă, — carele 
înainte de anulă 1872 era o singură oo- 
mună cu 10 cătune (sub-comune) și asu
pra căruia înainte de anulă 1848 avea 
ocârmuirea locală castelanulă de acolo, 
ca funcționară ală domnului pămentescă, 
— astă4l nu mai esistă ca atare, ci oele 
10 cătune suntă prefăoute în comune 
miol, fiă-care de sine stătătore, împăr
țite în două notariate cercuall, sub nu

mirea de; JBranulă inferiorii,, sub care se 
înțelegă comunele dela castelă în josă, 
și JBranulă superiorii, sub care se înțelegă 
comunele de din susă de castelă.

Comuna colectivă Brană, la anulă 
1872 s’a împărțită mai întâiu în două 
comune de sine stătătdre, și anume: 
Branulă inferioră cu trei cătune, și 
Branulă superioră cu 8 o&tune, fiiudă 
pe atunci și sub-comuna Cheia, cătună 
separată. La anulă 1886 apoi tdte sub- 
oomunele, afară de Cheia, care s’a aii 
pită la Moeciulă inferioră, și-au câștigată 
independența și s’au prefăcută în totă 
atâtea comune mici de sine stătătdre, 
râmânendă împărțite totă în oele două 
notariate, după cum s’a arătată mai susă. 
La notariatulă Branului inferioră suntă 
încorporate comunele: Brană-Pdrta, pe 
ală cărei teritoriu se află castelulă, vama 
și se afla mai înainte și direoțiunea ofi- 
oiului reg. de oarantină; apoi comunele 
Sohodolă și Predaală, deci la olaltă trei 
comune. La notariatulă Branului supe
rioră suntă încorporate comunele: Și 

monulă, Moeoiulă inferioră ou cătunulă 
Cheia, Moeoiulă superioră, Fundata, 
Șirnea, Peștera și Măgura, la olaltă deci 
șepte comune.

Deși frontiera a fostă și este în 
linia de despărțire a apeloră, susă pe 
piscurile Branului, prin punctele dela 
Strunga la „Cruce*,  — cam 12 — 30 chi- 
lometri dela oastelă, — totuși pănă la 
anulă 1836, în Brană era numai o sin
gură vamă, adecă cea de josă de lângă 
castelă, dela care apoi în drepta și în 
stânga pe sub polele ostioe ale muu- 
țiloră dela Buoeciu și pănă la Petra 
Craiului, s’au trasă șanțuri adenol ca 
linii de vamă, ale căroră urme pe sub 
Măgura și încolo cătră Buceciu se vădă 
înoă și astă4l destulă de biue.

Pentru producte și alte obieote, oe 
se aduceau atunci din România în Brană, 
pănă la linia de vamă descrisă mai susă 
nu se lua vamă, numindu-se astfeliu teri- 
toriulă acesta privilegiată ală Branului 
superioră: teritoriulă. liberă de vamă 
(vâmkulzet). Dela anulă 1836 încependă, 

înoetulă cu încetulă s’a regulată pe de
plină și afacerea liniei de vamă, stato- 
rindu-se și acâsta aoolo susă, tocmai pe 
linia de frontieră, așa oă nu numai s’a 
susținută și mai departe ofioiulă va
mală din Branulă inferioră, der s’a în
ființată și în Branulă superioră, în 
punotulă numită la „Cruce“, la fron
tieră, ună ofioiu vamală stabilă, căruia 
trebue să ’i se declare și insinue tdte 
obiectele de vămuită, căci la oasă con
trară suntă a se privi oa contrabandă. 
Clădirile de lipsă pentru acestă ofioiu 
vamală dela frontieră, așa după oum 
suntă a8tă4l, s’au zidită la anulă 1840. 
Apoi s’a mai sistemisată și vama dela 
„Guțanulă*,  oare funcționezi numai pe 
timpă de veră, fiindă pe aiol comuni- 
cațiunea imposibilă în timpă de ernă.

Dintre comunele Branului inferioră, 
două suntă situate din josă de castelă, 
anume Porta și Sohodolulă, oarl suntă 
situate pe delurile și văile deJa polele 
uordice ale Buceoiului ; a treia comună, 
Predealulă, este situată dincolo de rîulă 


