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„Gazeta*  ose în fiă-carefii 
Abonamente pentru Austro-Ungatia. 
Pe un anâ 12 fl., pe ș6se luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.

*) In parte dela marii proprietari iau 
țSraDÎi noștri pămentulG așa: locurile de 
cucuruzO le ară proprietarii și le semănă. 
er țăranii le sapă de două-orl, le culegă, 
legă turgenii și apoi împartO: 2 părți sunt 
ale proprietarului de pământii, er a 3-a 
paite este a țăranului munoitorfi, din t5te

N-rii de Duminecă 2 fl. pe ann. 
Pentru România și străinătate: 

Pe unii anii 40 franol, pe țdse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
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poștale din întru și din afară 
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3 fl. Unâ osemplarâ 5 or. v. a. 
s6u 15 bani. Atfttu abonamen
tele cĂtâ și.inserțiunile suntă 

a se plăti înainte.
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,,Pacificarea" națsonaBitățiloru.
Brașovd, 7 Augusto st. ▼.

AufiițI Români vestea cea mare! 
Ungurii voiescu să „pacifice*  popâ- 
rele nemaghiare.

„Pacificarea*  acesta, ce o au 
ei în gândO, să nu credeți cumva, 
că ar fi totO atâta cu împăciuirea. 
Nu, fiindcă, ca se se împăciuiescă 
două seu mai multe popâre între 
ele, e de lipsă înainte de tăte se se 
hotărască de buDă-voiă a da mâna 
unulu cu altulu. Pănă nu va fi mul
țumită și o parte și alta, nu pdte 
se fiă vorba de împăciuire. Pacifi
carea însă e de altu soiu; amu pu
te-o numi împăcare cu sila.

ScițI cum se întâmplă când în 
câte o comună se petrecG lucruri 
turburătore și resvretitore. Deregă- 
torii obicinuescu în asemeni împre
jurări a cere „asistință*  militară, 
adecă se viă militarii se facă ren- 
duială și pace, ca omenii se nu mai 
cuteze a fiice nici „cârcu*.  Acesta 
însemnă a „pacifica*  pe omenii ne
liniștiți. Astfelu scimu. că se vor- 
besce în istoria timpului celui mai 
nou de „pacificarea*  Bosniei și a 
Herțegovinei; scimu, că Bosniacii 
au fostu „pacificați*  cu sabia și cu 
glonțulu; că n’au rămasă nici ei da
tori și cătanele împărătesc! au avută 
multă perfianiă, pănă ce au căpătată 
opinci Românii noștii munteni din 
armată, ca să potă' umbla după in
surgenți printre stâncile și cdstele 
cele mai primejdidse, și așa în cele 
din urmă au reușitu de a-i „paci
fica*  pe deplină.

, Ungurii vreu să facă acuma cu 
noi, cum au făcutu oștirile împără
tesc! cu Bosniacii și cu Crivoscianii, 
vreau adecă să ne împace cu de-a- 
sila; vremu nu vremu, să fimu bun! 
prietini cu ei și să ne închinămu 
loru!

Șoviniștii unguri de afii nu mai 
întrebă, că ore avemu și noi Ro

mânii vre-unu năcază seu vre o du
rere, care aru trebui lecuite. Nu, la 
așa ceva nici că se gândescu. De 
aceea, că și Românulă e omă și 
că-lu ddre amaru, când îi tai în 
carne viă, nici că voru să scie. 
Decă totuși Românii ’su neliniștiți 
și decă neliniștea loru pricinuesce 
acum neliniște și în împărățiă, și-și 
află resunetu suferințele loru acum 
în tdtă Europa, se înțelege, că „Un
gurii nu-su de vină*.  Cine s’ar și 
învinui pe sine însuși? Der nici Ro
mânii nu potu să aibă vină, că miș
carea e atâtu de viuă între ei, căci 
decă Ungurii ar recundsce acesta, 
atunci aru trebui să mărturisescă, că 
într’adevăru Românii suntă nemul
țumiți. Ca prin urmare Ungurii să 
n’aibă nici o vină, er Românii să 
trecă de poporuliî celu mai mulțu
mită, vina trebuia să cadă pe unu 
alu treilea, pe așa fiișii „agitatori*  
seu „ațițător! și răsvrătitori*  ai po
porului românu.

Nu, Ungurulu nu pdte avea nici 
cea mai mică vină, elu e omulă celu 
mai bunu, celu mai dreptu și celu 
mai marinimosiî de pe fața pămân
tului. Românulu e blândă și supusă, 
este născută și făcutu pentru pace. 
Așader cine împedecă pe acești doi 
să trăescă în cea mai bună înțe
legere?

Negreșitu, că nu vitejii de pe uli
țele Turdei și ale Oradiei-marî, vred
nicii urmași ai hdrdeloru sălbatice 
venite din Schitia. Aceștia suntu 
toți dmenii păcii și decă derîmă ca
sele conlocuitorilor^ loru români, 
jăfuindu și amenințându vieța loru, 
o făcu fără îndoielă numai spre a 
le da învățături frățescl despre „pa- 
triotismu*  și despre îndatoririle, ce 
le are fiă-care cetățeanu, cătră „sta
tuia maghiară.*  Der nici poporulu 
românu nu pdte fi causa neînțele- 
geriloru dintre Români și Unguri. 
Căci Românulu poporanii sufere în 
tăcere loviturile biciului solgăbi- 

răescă, plătesce cu supunere și în 
linisce birulu lui greu și pănă mai 
ă’re o cdje de mălaiu nu este poporu 
mai pacinicu decâtu elu.

Cine face der tdte posnele și 
năzdrăvăniile acele, cari turbură voia 
bună a stăpânitoriloru noștri unguri 
și cari lățescO atâta nemulțumire și 
amărăciune între poporulu românu?

Aceștia suntu „agitatorii*  seu 
„ațițătorii naționali*.  De voru fi ni
miciți aceștia, își gândescă acuma 
Ungurii dela putere, vomu ave pacea 
cea mai frumdsă între Români și 
Unguri. Haid’să-i facemu der cu ne
putință, să-i prigonimu pănă într’a 
șeptea spiță și să-i despărțimu de 
poporu, atunci va fi eră pace, liniște 
și mulțumire în țeră, er Românii 
voru fi „pacificați*.

Orașulu Cașovia a trimisă o 
adresă la guvernă, în care cere, ca 
acesta să aducă o lege deosebită 
pentru a zădărnici cu totulu lucra
rea „agitatoriloru din sînulă naționa- 
litățiloru*.  Fsile unguresc! se bucură 
ca copiii de acestă pasu alu șovi- 
niștiloru din Cașovia, și-și facă de pe 
acum socotelă cum după nimicirea 
agitatorilor^ și „pacificarea*  popo
rului, Ungurii voru împărți din nou 
pielea Româniloră.

Mai încetinelii, mai încetinelii, 
dragi fârtațl! A trecutu baba cu co
lacii! Veți vede și vă veți convinge, 
că nu mai merge afii cu apucături 
teroristice și mișelescl a împăca po- 
pdrele! Vă veți convinge mai alesu, 
că au trecutu acele vremuri, când 
n’aveațl, decâtu să dațl din pinteni 
și să porunciți, ca iobagii din jurulu 
vostru să facă cu toții fețe vesele și 
mulțumite!

Afii nu se mai potu conduce 
popdrele cu forța, ci numai cu bi
nele. Nu mai merge cu pacificarea, 
ci numai cu o leală și dreptă îm
păcare !

Pacificarea se pofe face cu suc- 
cesii numai cu sabia și cu glonțulă.

Să încerce și cu asta, decă le dă 
mâna, și vom vede unde voru ajunge. 
Der pănă ce nu voru fi în stare Un
gurii dela cârmă a ne nimici cu sa- 
biă și cu focii, să nu uite, că sun- 
temu unu poporu cu consciință na
țională totu așa de puternică, ca și 
a loru, și că împăciuirea unui ase
menea poporu nu se pdte face de
câtu numai cu scirea și învoirea lui!

Unu cuventu la situațiune.
Cu ocasiunea apreciațiuniloru, 

ce pressa contrară a făcutu conferin
ței ndstre naționale de mai dăunăfii 
din Sibiiu, unele apostrofări indi
recte, ba icl-colea chiar și directe, 
au fostu îndreptate espresu la adresa 
mea. Nu se va vede deci neopor
tună decisiunea mea de a fiice la 
acestă ocasiune unu cuvântă asupra 
situațiunei.

Așa credu, că esprimu numai 
ună adevăru, cam peste totu simțită, 
când fiică, că situațiunea politică a 
țării devine totu mai posomorită și 
în mai multă decât una privință pdte 
să ne inspire îngrijiri seridse. Aprope 
pe tote terenele vieții ndstre de 
statu, relațiunile politice se încurcă 
tot mai mult și contrastele politice 
se ascuțescă totu mai ager. Astfelă 
vedemu, cum regretabilele frecări 
ale naționalitățiloru, cari de-adrep- 
tulă împedecă o desvoltare sănătdsă 
și prosperă a vieții ndstre de statu, 
în locu de a se limpefii, de a se 
conduce spre o dreptă și peste totu 
mulțămitdre deslegare, ele așa-fii- 
cândă din fii în fii se complică totu 
mai multu, contrastele naționale se 
înăspresc*!  într’o măsură, încâtă — 
durere, ele amenință d’a înveninarîn 
ambele părți simțirile antagonistice. 
Și acestora turburări se adaugă nouă. 
Bună-înțelegerea confesională, una 
dintre trăsăturile cele mai frumdee 
și prețiose ale vieții ndstre publice, 
— a dispărutu și o luptă confesio-

FOILETONULtf ,GAZ TRANS.“

Care-â cârâusîa cea mas > 
bine respBăiitâă?

(Fine).

Inmulțindu-se poporațiunea și cu 
ea nevoile, se văfiură și Romanii si
liți a mări moșiile, der totuși nu se 
dedea unei familii mai multu de 
șepte jugăre. Cetățenii de totu iluș
tri, cari aduceau patriei serviciile 
cele mai însămnate, aveau voiă se 
ia din avutulă comună pănă la 50 
de jugăre. Der erau mulțl cetățeni 
iluștri, cari nu rîvniau la mai multu 
pământii, decâtu confrații loră;, așa 
a fostu de esempiu Curiu I)eniat, care 
în urma mariloru servicii aduse pa
triei, primise în trei rânduri onoru
rile triumfului, cu tote acestea însă 
elu refusă cele 50 de jugăre de pă- 
mântu, ce ’i le oferise Senatulu, mul- 

' țămindu-se numai cu șepte, cât aveau 
pi și confrații săi. Și acestă stare de 
sJ lucruri ținu aprope patru sute de ani.

Ce deosebire între atunci și 
> acum, între ei și noi! Ei se mulță- 

miau cu așa puțină pământă, er noi 
și cu mai multu nu scimu trăi în- 
destulițl! Boerii lord refusau mulți
mea jugărelorG în favorulu sărăci- 
mei, er boerii noștri ne iau și din 
îngustele holde brazdă de brazdă, er 
cu ocasiunea comasăriioru unde nu
mai potu ne iau pământulu bunu și 
îndemănatecG și în schimbu ne dau 
rîpele sterpe, rezârele înțelenite și 
pline de spini și mărăcini. Și dră- 
guțulu de guvernă fiice, că dreptu 
au boerii, er de pe spinarea năstră 
scie scbte — cu ajutorulă drăiei de 
executori — darea directă și indi
rectă, ca și când în mâna nâstră ar 
fi pământulu celă multu și bună.

La finea veacului trecutu, boerii 
fericitei Ungarii sebseră pe iobagi 
din folosirea pămenteloru mai bune, 
din apropiarea comunelorG, și îi de
părtară pe hotaru ; în 1830—1845 se 
lățiră boerii și mai departe, își for
mară laburile (latifundiile) cele estinse, 
țărănimea fu dusă și mai departe 
spre fundulu hotarului, er dela 1870 
în căce, proprietarii unguri de pă- 
mentu, cu ocasiunea comasăriloruîn- 

cungiurară comunele în lungă și latu 
lungișă și curmefiișu, totă numai cu 
laburi de ale loră; micii posesori 
suntu duși unde numai macrișulu 
iepurescu se face, er după ce și din 
aceste locuri sterile vorO face țăranii 
locuri bune, te miri ce li-a mai ples
ni prin minte nobililoru boeri, de 
cumva Dumnefieu nuli-a mai ciuntă 
din corne, că prea suntu împungetorl.

Față cu ângusțimea proprietății, 
ce aveau Romanii în cele d’intâiu 
veacuri, numai printr’o cultură în
grijită se pdte înțelege starea înflo- 
ritore a agriculturei și îmbelșugarea 
producțiunei. In adevărO șepte jugăre 
(o hectariă și 75 arii) au și afii mare 
parte din micii noștri proprietari și 
cu tâte aceste, ca să pâtă trăi, simtu 
trebuința de-a lua pământu în parte.*)

Caută însă se mărturisimu, că 
strămoșii noștri lucrau pământulu cu 
mai multă îngrijire, decâtu noi, cu 
tdte că nu aveau instrumente agri
cole atâtu de perfecționate cum suntd 
ale ndstre de adl. Unii cetățanu, cu 
numele Furiu Cresiniu,a,vea. holde atât 
de frumdse, încâtu fu bănuită, că ar 
desfătări, agricultura romană —atâtă 
de înflorită — începu să dee înapoi. 
Tocmai așa se întâmplă și la boerii 
noștri, căci fiice Beneaminu Fran- 
clin : Cine vre se se înavuțescă din agro
nomia, se țină însu-șî de cărnele plugului.

Dreptu instrumente agricole 
aveau strămoșii noștri cam de acelea, 
de cari avemă noi afii, nu atâtu de 
perfecționate ca ale ndstre, der ma- 
nuate de ei mai bine decâtă de noi.

Lucru de frunte în agronomia 
vechiloră Romani îlă ocupa îngră- 

productele pământului: cucuruzii, bostani, 
fasole, sămânță de cânepă (handurl) etc. 
Fânațele le iau erășî în trei, deoă 2 
părți simtă ale proprietarului, er a 3-a a 
muncitorilorQ ; otăvile însă se lucreză în 
parte dreptă: una mie, una ție. 


