
Eedactiunea, Atainlstiatlmea 
și Tiwiafla: ' 

SRA80VU, piața mare, Tfirgulu 
Inului Nr. 30.

Airuorl nefrancate nu itprimescU, 
Manuscripte nu st retrimite < 

Birourile de mncinii:
Brajovu, piața mare, TSrgulu 

Inului Nr. 30.
Inserate mai primesoă în Vlona 
R. Mosse, ffaasenstetn <fc Vogler (Otto 
Maas), H. Schatek, Alois Herndel, M. 
Dukes, A. Oppelik, J. Danneberg; tn 
Budapesta: A. V. Goldberger, Eck
stein Bernat: tn Frankfurt: G. L. 
Daubs ; în Hamburp: A, Steiner.

Pretulu inaertiuiulord: o seria 
prarmond pe o coldna 8 cr. și 
80 or. timbra pentru o pubh- 
o&ro. Publicări mai dese după 

tarifa și Învoială.
Reclame pe pagina a m-a o 

seria 10 or. v. a. său 80bani.

XT XT Xj TT LVX

„Gazeta* ese în fiă-carecți 
Abonamente pentru Austro-Ungaria. 
Pe un ană 12 11., pe șfiso luni 
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Nr. 125. Brașovii, Mercur!, 9 (21) Iunie 1893.

Brașovu, 8 Iunie v.
Criticându politica internă și 

esternă a Austriei, delegatului cehu 
Herold a <4isu, între altele, că Aus
tria ar fi pututu sS facă o poli
tică sud-slavică și se se ocupe de 
sdrtea țeriloru balcanice, pentru-ca 
printr’o sănetdsă politică națională 
și economică, se-și câștige simpatii 
între aceste popdre; der Austria 
a negligeatu aceste momente prin
cipale.

Politica sud-slavică, ce n’a fă- 
cut’o regimulii, o tăcu acuma Sla
vii de sudu înșiși, între cari ro- 
lulu principală în monarchiă îlu 
jbcă Croații.

Aspirațiunile sud-slavice s’au 
manifestată de curendu, în modă 
demcnstrativu, cu ocasiunea unui 
mare comersă, ce l’a arangiată 
reuniunea universitară din Agram, 
„Zastava", din incidentulă sărbă
toririi morții marelui patriotă 
croatu, conte Ioană Drascovici, și 
la care au luată parte vre-o 1500 
persbne.

Toasturile, ce s’au ținută la 
acestă comersă, s’au ocupată mai 
numai cu „marea Croațiă reuoită“. 
Slovenului din Laibach, archiva- 
rulă Kobaly, a vorbită de drep- 
tulu istorică comună, care legă pe 
Croațl cu Slovenii. Astăcjl, cpse 
elu, Slovenii formeză antegarda, 
deră nu mai multă în contra Tur- 
ciloru, ci în contra potopului ger
mană. Unu altă vorbitoru, Hribav, 
a 4is0, că „Slovenii și Croații se 
voră uni, pentru că amendoue 
poporele au aceeași limbă, aceeași 
ideă și același sufletă, ele se în- 
credă în dreptatea lui Dumnec|eu“. 
Entusiasmulu ce l’au produsă aceste 
cuvinte a fostă așa de mare, în
oată vorbitorulă a fostă purtată 
pe umeri. A mai vorbită unulC, 
Kumicici, în numele Croațiloră is- 
triani. „Nu înțelegemă“, cfiae ela, 
„cum pbte esista în țeră o par
tidă (adecă partida guvernamen
tală din Croația), care se opune 
ca patria se fia mai mare. Noi 
Istrienii voimu sene punemă sub

aripile națiunei și ei ne res
pingă".

In fața acestoră aspirațiunî 
pentru „marea Croațiă" este in
teresant ceea ce se raporteză despre 
cuvintele, ce le-a adresată mo- 
narchulă delegatului croată gu
vernamentală Crnkovics la prân- 
cjuliî dela paiață. Majestatea Sa 
să fi 4isă adecă, între altele, că 
Croația posede o autonomiă, ca 
nici ună altă regată în monarchiă 
și că pdte să fiă fdrte mulțumită.

Câtă de mulțumită este Croația 
se vede din luptele și încordarea 
ce domnesce între cei din tabăra 
banului Khuen Hedervary și între 
oposițiune, se vede din manifes
tațiile de feliulă celei amintite și 
chiar din faptulă, că guvernulă 
ungurescă pănă acfif n’a putută să 
resolveze cestiunea numirii unui 
archiepiscopă în Agram de temere 
ca se n’ajungă la acestă postă ună 
prea mare patriotă croată.

O făiă din Germania, vorbindă 
de cestiunea boemă cfi66, că mo- 
narchia ar pute se facă mai multă 
pentru Slavii săi. De acestă pă
rere suntă și Croații, cari nisuescă 
la ună mare și puternică regată 
sudslavică. Jiu scimă, decă contele 
Kalnoky, pentru stabilirea păcei 
interi bre atâtă de necesare, s’ar 
pute împăca cu aceste nisuințe, 
der ele esistă și prindă totu mai 
afunde rădăcini în poporală croată, 
și acesta amu voită noi să consta- 
tarnă în cele premergetdre.

Din Delegațiuni.
In amândouă delegațiunile s’a dis

cutată starea provinciilor^ ocupate.
Ministrulă comunii de fiuanoe, șe- 

fulO administrației din Bosnia, D 10 de 
Kallay a declarată în o comisiune de 
patru a delegațiunei ungare, c& decă 
desvoltarea Bosniei și Herzegovinei con
tinuă ca până aoum, aceste provincii 
voră pute fi în curendG considerate prin
tre țările cele mai bogate ale peninsulei 
balcanice. Inloouirea cu altă formă de 
imposită a dijmei aotuale, ar fi actual-

mente inoportună. Afacerile militare în 
aoeste provincii faoă progrese sistema
tice; sporirea populațiunei e favorabilă; 
adecă de 1,09 la sută. Președintele co- 
misiunei deolară că ia actă cu satisfacțiă 
de desvoltarea administrativă și econo
mică a Bosniei și Herzegovinei și de 
faptulă că aceste provinoii aooperă chel- 
tuelile loră prin propriele loră mij- 
loce. Președintele a esprimată în același 
timpă reounosoință comisiunei pentru ac
tivitatea liniștită și fecundă a d-lui de 
Kallay.

Raportulă de mai susă ală minis
trului Kallay desorie, precum se vede, 
stările din Bosnia și Herțegovina în co
lorile cele mai favorabile. Nu totă aoe- 
eașl impresiune amă primit’o, când amă 
cetită raportulă despre ședința dela 16 
Iunie a delegațiunei austriaco. In acestă 
ședința delegații cehi, Masaryk și He
rold, au făoută o oritică puțină măguli- 
tore administrațiunei bosniaoe, care a 
adusă pe ministrulă Kallay în mare 
strimtăre.

Masaryk (fise, oă datele, oe le con
ține raportulă d-lui Kallay suntă în mare 
parte fictive. Frumâsele drumuri de feră, 
clădiri și grădini, ce s’au construită în 
Bosnia pe banii visteriei statulu', nu suntă 
încă o dovadă pentru o administrațiune es- 
celentă. In privința socială nu s’a făcută 
mai nimică, pentru stările agrare în Bos
nia guvernulă n’a făoută mai nimică și 
ceea ce a făcută e în multe privințe 
mai râu, de cum era sub guvernulă tur- 
oesoă. Țăranulă, oare a trăită sub acestă 
guvernă în Bosnia, simte aoum mai tare 
greutatea dăriloră. Poporațiunea se pl ânge 
de nedreptăți și de orudelitățl, mai alesă 
la încassarea dăriloră. Cassele de ajuto
rare districtuale nu vină în ajutorulă 
poporației, oum ar trebui, oi părtinesoă 
aci pe unulă, aci pe altulă etc. Gen- 
darmii au devenită pentru Bosnia o ade
vărată calamitate. Bătătâre la ochi este 
marea mulțime de pedepse, oe le dia
teză poliția, pentru fiăoare lucru de ni- 
mioă. Ună copilă a spartă o ferestră și 
e pedepsită pentru aoesta cu 30 fl. Decă 
ună țărână nu anunță de vreme, că 
vaoa sa are să fete, este pedepsită. A 
oânta în cârciumă cântece, cari se pară 
suspițiose poliției rurale, este oprită, și

celă oe face acesta, este pedepsită. Multe 
suntă plângerile și în oontra funcționa- 
riloră mai înalțl, cari adeseori șioaneză 
și pe loouitorii idigenl.

Procederea guvernului în cestiunl 
culturale nu oorespunde cerințeloră po- 
porațiunei. Șoola oonfesională n’ar trebui 
oondusă în spirituiă „liberalismului" din 
Viena, seu din Pesta. Ce privesoe națio
nalitatea, administrația bosniacă se si- 
lesoe a crea o naționalitate bosniaoă deo
sebită. Loouitoriloră nu le este permisă 
să fiă nici Șerbi, nici Croațl. Nu s’a în
cuviințată înființarea unei reviste ser- 
besol în Mostară. Din Serbia suntă 
oprite și cărțile oele mai nevinovate, 
broșurile și (fiarele oprite se oonfisoă, 
și deoă vrei să-i faol unuia rău, n’ai 
deoâtă să-i trimiți (fiare oprite din Ser
bia, atunol tâtă administrația bosniacă 
se năpăstuesce asupra lui, elă este ares
tată și pedepsită. La drumurile de feră 
se cere cunosoința limbei germane și 
maghiare, ba tâtă administrația drumu- 
riloră de feră se oonduce numai în spi- 
ritulă națiunei maghiare. Bosnia și Her
țegovina so privescă oa anexate de Un
garia, nu de Austro-Ungaria. Decă la 
gimnasiulă din Sarajevo suntă optă Ma
ghiari, atunci instruoțiunea se propune 
în limba maghiară. Cei-l’alțl patru cinci 
nu voră primi însă instrucțiunea în 
limba loră.

Este o notă caracteristică a poli
ticei maghiare, de a asupri naționalită
țile, alergândă după idei de stată abs
tracte. Bosnia și Herțegovina, încheiă 
Masaryk, suntă țări slave; ca să fiă ad
ministrate ou dreptate, nu trebue să li-se 
impună vre-o ideă de stată apusână sâu 
orientală, oi trebue să fiă guvernați, oa 
Slavi, în spiritulă poporațiunei slave.

A mai vorbită Dr. Herold, blamâudă 
cu deosebire politioa guvernului Bosniei 
cu privire la naționalitate și la limbă. 
Nu înțelege, de oe voesoă să creeze o 
nouă limbă bosniacă? Pe Bosniaci nu 
voescă să-i numâscă Sârbi, pentru oă se 
feresoă de a stabili o legătură națională 
între ei și poporulă din Serbia. Der nici 
Croațl nu voescă să-i numescă pe Bos
niaci, pentru că nu voesoă să admită 
niol o legătură națională cu țările oroate. 
Așa s’a lățită părerea în diaristioă, că

FOILETONULU „GAZ TRANS." In aceste casteluțe loouesoe modestia 
nemărginită și caracterului paclnică, lo- 
cuiesce sinceritatea, soții nedespărțiț! ai 
Brăneanului.

Brănenii comunică dela unulă la al
tuia, la biserioă, la orașă și în oomu- 
nele vecine, pe josO seu călare. Comu
nicația cu oarulă se face fârte rară, 
avândă cară numai puțini, anume numai 
câte unii din locuitorii de lângă drumu
rile principale; apoi în oomunele Bra
nului, din drumurile prinoipale în laturi, 
nici nu se pote oomunica ou trăsura, ci 
numai pe josă sâu călare.

Pe văile și pe plaiurile Branului, 
atari de puțină grâu de primăvâră, pu
țină orză și puțină ovăsfl, ce se află iol 
colea și oare de regulă numai târcfiu, 
prin Septemvre, se oooe pentru secerată; 
apoi afară de cartofi (pioioicl), oarl ou 
deosebire susă în comuna Fundata lângă 
frontieră se facă cu îmbelșugare, alte 
bucate nu se faoă. Brănânulă, între re
ferințele comerciale normale, îșl aoopere 
tote lipsele sale casnice ou producte cum-

părate din România. De aoolo îșl aduce 
elă, pe oală, ou deosebire mălaiulă (cu- 
ouruzulă), carele este nutrementulă prin
cipală ală lui, căol mai avândă încă vre-o 
oâteva vite și una sâu două vaol cu lapte 
în bătătură, ou laptele și brânca dela 
acestea, ce mulțămită le consumă ou mă- 
măliguță, îșl ține tâtă casa. Pânea este 
o raritate la BrănenI; numai cam la (file 
mari cumpără gata. Apoi suntă locuri, 
ca d. e. în comuna Fundata, unde Bră- 
neanulă trebue să-și aducă și apa de 
beută și lemnele de lipsă pentru focă 
de pe teritoriulă României, căol aid la 
noi nu are în apropiere.

Incetândă așa cpcendă mai ou to- 
tulă economia de vite, unii dintre Bră
nenI îșl câștigă pânea de tâte cfilele, ou 
câte puțină oomeroiu, ce lă facă în Ro
mânia, și ou alte întreprinderi mai mi- 
ouțe, oa d. e. ferăstrauă, mori, piuă, că
răușii și boltițe, ce le țiuă aid. Cei mai 
mulțl mergă la lucru în România ca cr
ieri. Acolo îșl câștigă câte puțini bani, 
cu cari apoi îșl plătescă năcasurile și

saroinile publioe la noi, și șl susțină mo
destele și nepretențiâsele loră familii.

Afară de aoâsta, mai fiă-oare Bră- 
nean are la casa sa în bătătură vre-o oâteva 
oițe, cei mai ou stare pănă oătră 30—40 oi, 
și câte 1 — 2 văcuțe ou lapte. După aoes- 
tea se îmbracă și din laptele, brânza și 
untulă loră apoi îșl susțină casa, — și 
orescă Brănenii în aerulă celă de munte 
sănătoși, tari și voiniol oa munții, ce-i 
încunjură, pentru-că între ei și în ca
sele loră n’a intrată niel oorupțiunea be
ției și nici alte rele, cari în unele locuri 
bântue amară populațiunea dela țâră. 
Pri8osulă din puținulă lapte, untă, brânză 
și lână, oe le mai pâte încă produoe 
Brăneanulă dela vitișârele sale, în can
tități însă fârte mici, îlă vinde în apro
piere, sâu mai în depărtare la Brașovă, 
după oum pâte.

Suntă BrănenI, și cu deosebire Bră- 
nence bătrâne, cari în naivitatea și sin
ceritatea neprefăoută a loră, se laudă și 
făoendu-șl ou mare pietate cruoe, mul- 
țumescă lui Dumnezeu, oă „mm sciu cum

ESCURSIUNl
pe munții țerei Bârsei și ai Făgărașului 

'de
Ioan-'S. Tuxcvi.

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

șuni și prea frumdse pocni întinse.
(Urmare).

Casele Brăneniloră și astăcjl suntă 
clădite mai tote din lemnO, astfelQ că 
clădirile economice stau în strînsă legă
tură ou oasa; apoi și spațiulă ourții, ce 
mai rămâne, încă se înohide de rQgulă 
în formă de cuadrată său oblungă, cu 
păreți înalț! și tari, construițl din bârne 
de bradfi, așa că ourțile și casele mai 
tuturora Brăneniloră, olădite și închise 
astfelă, apară ca atâtea și atâtea drăgă
lașe castele de lemnO, castele împrăsciate 
pe plaiurile și văile Branului până susă 
la frontieră.


