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„Gazeta" ese în fifi-carecți 
Abonamente jentrn Anstro-Ungarla. 
Pe un anu 12 fi., pe ș6se luni 

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

Pentru România și străinătate:
Pe unii ană 40 frano1,pe șăso 
luni 20 ffn pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminooă 8 frânei.

Se pronumfiră la t6to oficiale 
poștale din întru și din afară 

și la dd. eoleotorl.

Abonamentul? neutru Brașov?: 
a administrațiune, piața mare, 
Târgulu Inului Nr. 30 otagiulu 
I.: pe unu anu 10 ft., pe șăse 
luni 5 fi., pe trei luni 2 ft. SO or. 
Cu dusulu în casă: Pe unu anii 
12 fi., pe 6 luni 6 fi., pe trei luni 
3 11. Unii eaemplarii 5 cr. v. a. 
său 15 bani. Atâtu abonamen
tele ofttă și inserțiunile suntă 

a se plăti înainte.

Nr. 120. BrașovU, Joi, 3 (15) Iunie 1893.

Brașovfl, 2 Iunie v.
Fișpanii, stâlpii ideei de statu 

maghiară, nu mai au astăzi altă 
chiămare, decâtă de-a face slujbe 
de corteșl politici guvernului 
în t(5te direcțiunile. Adeverații 
prefecți, cari conducă adminis
trația, suntă vice-spanii. Aceștia 
conducă afacerile comitatense și 
în mâna loră se află tdtă admi
nistrația. Datoria cea mai de frunte 
a fișpanii oră este și rămâne nu
mai de-a lucra, ca partida guver
nului se reușescă la alegeri, de-a 
face ca guvernulă să-și potă juca 
întotdeuna mendrele și se reiase 
învingetoră ori de câte-orl se ri
dică nemulțumirea poporațiunei 
în contra violențeloră și a abusu- 
riloră.

Acesta este ac|l adevărata chiă
mare a fișpaniloră. Acesta este și 
sensulă cuviuteloră, ce li-s’au adre
sată celoră 47 de fîșpani cu oca- 
siunea visitei loră la Pesta, des
pre care amă tăcută amintire în 
numărulă nostru de erl.

Interesantă este, cum d-lă mi
nistru Hieronymi, în răspunsulă 
dată fișpaniloră, se silesce a-șl 
arăta bunăvoința sa de a împăca 
capra cu varza, adecă adminis- 
trațiunea de stată, ce voesce să 
o introducă, cu autonomia comi- 
tatensă. Elă ar vre să le facă tote 
bune, promite multe pentru ca se 
veselescă inima ămeniloră săi de 
încredere, representată prin corpo- 
rațiunea fișpaniloră, — patrioțl 
maghiari și „bmeni ai liberalismu- 
lui“, cum se laudă ei a fi.

Din tâte vorbele ministrului 
Hieronymi în3e se vede, că elă 
are în vedere numai completarea 
sistemului de maghiari sare și pe 
tăremulă administrației, prin cen- 
tralisare, seu — ca să cțicemu cu 
cuvintele lui — prin „legea or- 
ganisatorică** pentru maghiarisa- 
rea deplină a administrației.

Aici însă se lovesce de o 
mare greutate. In ținuturile lo
cuite în preponderanța de Ma

ghiari, aceștia țină tare la auto
nomia comitatensă și suntă mari 
contrari ai omnipotenței centra
liste a guvernului, care tinde să 
ștergă și cea din urmă umbră de 
autonomiă, pentru ca astfelă cu 
atâtu mai mare putere absolutis- 
tica să pdtă stăpâni totulă.

De aceea cțise Hieronymi în 
vorbirea sa cătră fîșpani, că ese- 
cutarea reformei administrative 
atârnă și dela „opiniunea publică**, 
sub care, veeji bine, elă înțelege 
numai pe Maghiari, căci de cele
lalte popăre din țeră se scie, că 
guvernulă nu mai ține nici de 
cum semă în enunciațiunile sale.

Pentru a câștiga acestă „opi- 
niune publică1*, ministrulă pro
mite că va face minunea, de-a 
păstra autonomia comitatului și a 
comunei, cu tote că funcționarii 
administrativi voră fi numiți de 
guvernă. Ori cine va înțelege însă, 
că acestă lucru e cu neputință.. 
Deja acuma autonomia comita
tensă este făcută aprâpe ilusoriă; 
ce va fi însă atunci, când tote 
voră atârna dela voința guvernului 
din Pesta?

Cu astfelă de promisiuni im
posibile de împlinită, cu greu va 
pute d lă Hieronymi să câștige 
„opiniunea publică** pentru refor
mele administrative intenționate 
de elă. De aceea a sciută minis
trulă ce face, când li-a dată „6me- 
niloră săi de încredere** signalulă, 
că trebue câștigată opiniunea 
publică pentru aceste reforme. 
Sigură, că fișpanii îșl voră și da 
tătă silința de-a împlini, pe câtă 
numai le stă în putință, acestă 
dorință a ministrului, căci și așa lor 
nu le rămâne alta de făcută și 
nici altă datorință de împlinită, 
decâtă aceea, de-a câștiga „opiniu
nea publică** pe partea guvernu
lui. E întrebare însă, că 6re acesta 
chiămare a fișpaniloră pdte ea să co- 
răspundă scopului, pentru care s’a 
înființată instituțiunea de fișpanl, 
și că 6re fișpanii pe lângă o aseme

nea chiămare a loră, mai potă se sa
tisfacă așteptăriloru acelora, pe cari 
i a înțeiesă ministrulă Hieronymi 
sub „opiniunea publică**?

Câtă pentru națiunile nema
ghiare, acestea sigură, că n’ară 
ave nimică de regretată, decă 
instituțiunea fișpaniloră s’ar și 
desființa cu totulă. Atitudinea fîș- 
paniloră față cu ele e câtă se 
pdte de dușmăuosă. Ei jăcă ro- 
lulu unoră polițai, cari se folo- 
sescă de tătă ocasiunea pentru a 
împedeca orl-ce mișcare liberă a 
Nemaghiariloră, tote nisuințele 
loiă culturale le zugrăvescă în 
colorile cele mai negre și, cu ună 
cuvântă, tbte ocasiunile le folo- 
sescă pentru a provoca amără 
ciunea și nemulțumirea loră.

Din tăte resultă așa-dera, că 
fișpanii suntă o corporațiune cu 
totulă superfluă, care pe stată îlă 
costă mari cheltuell, fără să aducă 
vre-ună folosă reală. După împre
jurările de acțî, din tote punctele 
de vedere ar fi multă mai folosi- 
toru pentru adevăratele interese 
ale statului, decă acestă institu- 
țiune s’ar desființa cu totulă, căci 
și așa ea numai încurcă trebile, 
potențeză nemulțămirea și îngreu- 
neză bugetulă statului fără nici 
ună folosă reală.

Dela Comitetulă centralii eleotorală 
din Sibiiu amă primită acjl, spre publi
care, următorea
Nr. 10-1893.

Convocare.
In fața situațiunei politice ac

tuale, create prin evenimentele, ce 
cu precipitare se urmeză, subsem- 
natulă comitetă își ține de datoriă 
a convoca pe toți membrii confe- 
renței naționale într’o 
adusiare extra-ordinară, 

care se va ține în Sibiiu, Duminecă la 
27 Iunie (9 Iulie) și clilele următore.

IntemeiațI, pe de o parte, pe 
sentimentulu națională și iubirea 

de patriă, ce scimă că animeză pe 
toți membrii conferenței, er pe de 
altă parte, simțindu-ne datori a ra
porta despre lucrările, ce a mă să
vârșită pănă acum, conformă man
datului conferenței dată nouă în 
ședința dela 8 (20) și 9 (21) Ia
nuarie 1892, suntemu convinși, că 
toți membrii conferenței naționale 
îșl voră ține de datorință și inte
resă a grăbi la acestă adunare, 
unde, cu frățesca dragoste, se se 
sfătuiască și să ia apoi hotărîrile, 
ce voră crede necesare, în fața 
precarei situațiunl actuale.

Sibiiu, 5 Iunie n. 1893.

Comitetulu de douexlect și cinci 
membri, exmisu de conferența parti
dului națională întrunită la 8 (20} și 
9 (21) Ianuarie 1892.

Dr. Ra’țiu, D. Conișa,
presidents. secretara.

S. Albini,
secretarii.

CRONICA POLITICA..
— 2 (14) Iunie.

Ultima espunere a lui Kaluoky, în 
delegația austriaoă, a făoută sânge rău 
în pressa rusăscă. Foile rusescl scriu, 
oă decă politica Austro-Ungariei va călca 
și pe viitorii urmele germane, atunci de
clarațiile lui Kalnoky n’au fostă, decâtă 
frase gole. „Novoje Vremjau regretă, că 
d. Kaluoky a răspunsă în delegațiunl la 
atacurile foiloră germane, dedreoe elă 
prin aoesta a păcătuită oontra demnită
ții sale. Se îndată după espu-
nerea a doua a lui Kalnoky, Țarulă a 
ohiămată la sine pe G-iers, oare a și ple
cată numai decâtă lu G-aoina, unde a 
conferită multă ou Țarulă,

*
țtiarulă „Moniteur de Rome“. vor- 

bindă despre numirea de cardinalii a 
episcopului catolioă de Oradea mare, 
Sclilaucll, scrie următdreîe : „Numirea lui 
Sohlauoh de cardinală va contribui, prin 
talentulă și virtuțile prelatului, prin tac- 
tulă și energia preoaută a acestuis, să 
întărâscă spiritulă de împăciuire și spe-

FOILETONULU „GAZ TRANS.“

Theophrasie Renaudot.
PARIStT, 6 Iunie 1893.

(Corespondență particulară a „Gazetei Trans.“)

Alaltă-erl s’a inaugurată statua pri
mului „gazetară“ franoesă chiar pe lo- 
culă, unde acum 262 de ani, se afla 
biroulă de redacțiune ală celei dintâiu 
foi de publicitate în limba francesă: 
„La Gazette de France". Ceremonia inau
gurării s’a făcută cu concursulă guver
nului, în presența autoritățiloră politioe 
și soiențifice, precum și a pressei din 
localitate, departamente și străinătate. 
Statua lui Th. Renaudot e o lucrare de 
artă, cum suntă de-altmintrelea tote 
statuele parisiene. Sculptorulă Alfred 
Boucher representă pe ingeniosulă pu
blicistă și medică așezată pe-ună soaună 
lângă o măsuță sărăoăciosă, de desubtulă 
căreia se zăresce o mică pressă porta
tivă; Renaudot, c’ună aeră gânditoră, 
e în căutarea unui subieotă de artioolă.

Pe fața anteribrâ a pedestalului e 

gravată imaginea unui cocoșă ou aripile 
întinse, spre aducerea aminte de emblema 
biroului d’odinioră. Pe fața posteribră e 
o inscripțiă de cuprinsulă următoră :

Subscriere publică, 4 Iunie 1893.
Ici, strada de la Calandre 

Plecândă. de lângă Tergulă-nou, 
se ridica biroulă d’adrese

unde
Theophraste Renaudot 

1586-1653 
înființa Gazeta și Consultațiile gratuite 

pentru bolnavii săraci.

Textil francestl:
Souscription publique, 4 Juin 1893. 

Icy, rue de la Calandre 
Partant du Marche-Neuf 

s’elevait le bureau d’adresses
ou

Theophraste Renaudot 
1586-1653 

fonda la Gazette et les Consultations charitables 
pour les pauvres malades.

Pe celelalte două laturi ale pedes
talului suntă două citațiunl din scrierile 
lui Renaudot. In traducere ele sună ast
felă : „Intr'unu stată, bogății trebue se 
ajute pe cei săraci, altmintrelea încetăză 

ori-ce armonia când o parte e prea plină, 
dr cealaltă se sfrijește".

„Gazeta", 30 Mai 1631.
„Ași ave acum să adresezu o rugă

ciune Principilor u și Stateloră, străine, să 
nu'șl pereță timpulă, împedecândîi răspân
direa Gazetei nostre, deore- ce ea e o marfă 
alii cărui comerțu nu se pote opri și care 
are aceea de comună dună torentu, că re- 
sistența o face mai puternică".

Textil francesu anticii:
Il faut que dans uu Estat les riches aydent 

aux pauvres, son harmonie cessant lorsqu’il y 
a pârtie enflăe outre mesure, Ies autres de- 
meurant atrophiees.

La Gazette, 30 mai 1631.
Seulement feray-je une priere aux Princes 

et aux Estats estrangers de ne perdre point 
inutilement le temps â fermer le passage â 
nos Gazettes, veu qu’est une marchandise dont 
le commerce ne s’est jamais peu deffendre et 
qui tient cela de la nature des torrents qu’il 
se grossit par la resistance.

După imnulă națională (Marsseillaise), 
președintele oonsiliului de miniștri Dupuy 
rosti ună discursă, din care, pentru oe- 
titorii „Gazetei" române estragă ur- 
mătorele :

„In o Republică, sub ună regimă 
„demooratică, nu e trebuință să sărbăto- 
„rimă pressa; e de ajunsă a (flce, că ea 
„este unu, organă, indispensabilă, in vieța 
„publică a unei țări libere.

„Eu salută în Renaudot pe părin
tele jurnalismului franoesă. Aduoă oma
giile guvernământului Republicii aces
tui omă de bine, aoestui premergătoră 
„ingeniosă și fecundă, acestui novatoră 
„resonabilă și fericită. Ga ministru de 
„interne îi aducă omagii particulare, pen
tru tote instituțiunile, ce le-a creată, 
„instituțiunl, ce aoum suntă de resortulă 
„ministeriului nostru. Renaudot a fostă 
„pe lângă cardinalulă Riohelieu, proteo- 
„torulă său, ce suntă acjl pe lângă mi- 
„nisterulă de interne: direotorulă asis
tenței publice, directorulă „Monitorului 
nofioială“, directorulă Muntelui de Pie
tate și funcționarii supraveghiătorl din 
„birourile de servioii și de agenții de 
„publicitate. Densulă singură a fostă de 
„ajunsă să corespundă atâtoră saroine 
„grele, și să le suporte într’umă modă 
„admirabilă spre mulțămirea generală. 


