
FtdacUnnra, Ad ninlstraUniea 
>1 Tfmraîa; ' 

■RA80VU, plata mare, Tfirgulfi 
Inului* Nr. 30.

ntfrancaie mu ft primucii. 
Mawutcripte mm m retrimită.

Birourile de muchii: 
drMovu, plate mare, Tlrgulu 

Inului Nr. 30.
înnorate mai primescă tn Viena 
R. Jfosse, Hatuensiein & Vogler (Otto 
Sfaas), H. Schalek, Alois Herndel, Af. 
I>uk«s, A. Oppelik, J.Donnebsrg; in 
Budapesta: A. V. ffoldberger, Eck
stein Bernat: In Frankfurt: ff. L. 
Daubi; In Hamburg: A. Sictner.

Prațuli insorțiumloră: o senă 
țarmond pe o ooldnă 8 cr. ți 
30 or. timbra pentru o publi
care. Publicări mai dese după 

tarifă și învoială.
Reclame pe pagina a Dl-a o 

senă 10 or. v. a. său 80 bani.

XT TT 3L> TT XJT71.

B Gazeta*1 eae în fi fi,-care cp 
Abonamente pentru Austro-Ungarie, 
Pe un ană 12 II., pe șăse luni 

6 11., pe trei lunî 3 fl.
N-rii de Duminecă 2 fl. pe ană.

Pentrn România și străinătate: 
Pe ună anu <0 franot,pe șăae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rii de Duminecă 8 franci. 

Se prenumără la tâte oficiele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.

Abonamentulu pentru Brasovu 
a administrations, piața mare, 
Tfirguld Inului Nr. 80 etagiulu 
I.: pe unu ană 10 fl., pe b6bh 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu duflulu în casă: Pe unu ană 
12 fl., pe 6 luni 6 fl,, pe trei luni 
3 fl. Ună esomplaru 5 cr. v. a. 
b6u 15 bani. Atâtu abonamen
tele o Atu și inserțiunile sontu 

a se plăti înainte.

Nr. 153. Brașovă, Mercur!, 14 (26) Iulie 1893.

Conferența națională.
(Raporta speciala ala „Gazetei Transilvaniei.")

Sibiiu, 12 (24) Iulie 1893.

Ședința II. După ce comisiunea 
de 40 nu și-a fostă isprăvită desba- 
terile pănă la orele 10 a. m., când 
era anunțată ședința a II, aceea s’a 
amânată pănă după amec|Q, când la 
6rele 4% s’a deschisă ședința a Il-a 
a conferenței.

Ca primă obiectă s’a verificată 
procesulă verbală ală ședinței de erî 
și apoi s’a dată cetire la vre-o 120 
de depeșe sosite din tbte unghiurile 
locuite de Români și din străină
tate, cari au fostă multă și desă 
aplaudate. Mai viforose aclamări au 
primită depeșile frațiloră slovaci din 
T. S. Mărtin, Tisolț și N. Recze, ale 
cjiariștiloră croațî dela „Obzor“ și ale 
secțiiloră Ligei pentru unitatea cul
turală a tuturoră Româniloră. Nota 
generală a depeșeloră românescl era 
solidaritatea și îmbărbătarea la luptă, 
cari au aflată cea mai pregnantă es- 
presiune în entusiastele enunciațiunî 
ale tinerimii nostre universitare dela 
Viena, Pesta, Graz, Parisă etc.

După cetirea acestoia, s’a dată 
cuventulă raportorului comisiunei de 
40, Dr. Ștefană Petroviciu, care 
a rostită în liniamente generale ur- 
mătorulă discursă :

Vorbitorulă împărtășesce, că dreptei 
președinte ală comisiunei s’a alesă d-lă A. 
Coama, er raportoră D-sa, ca tâte oă era 
mai firesoO, oa acestă ofioiu să se încredă 
unui membru din comitetă, care euuosoea 
msi amănunțită luoiurile. Cu tâte acesteB 
posițiunea oratorului se ușureză prin îm
prejurarea, că conferența ounâsce idea fun
damentală, oare a creată situațiunea ao- 
tuală: ea este idea magh’arisării.

De când a ajunsă la dominațiune idea 
națională, s’a născută la Unguri tendința 
de a o lăți. Când o urmăresoă însă acesta, 
o facă într’ună modă vătămătoră pentru 
poporulă română. Poporulă, respective gu- 
vernulă maghiară, vre să întărâscă rassa 
luâudu-ne nouă, ceea oe poporului ungu- 
rescă e scumpă. Dela ivirea ideii de a se 
întări prin slăbirea altora, a crescută 
ace.-tă tendință în intensivitate pănă la 

celă mai mare gradă de poteuță. Tâte gu
vernele o urmeză, de când acâstă ideă s’a 
făoută ideă de stată, oare apoi prin pressă 
și alegeri a străbătută și societatea ungu- 
resoă. Prin urmare noi stămă nu numai în 
fața guvernului, oi și în fața unei sooietățl 
fanatisate, pe care o urmâză și tâte auto
ritățile publioe. A ajunsă acestă ideă celă 
mai mare gradă, de când literațl de 
profesiune trateză, fără să se geneze 
de popârele din patriă și din Europa, mo
dalitățile, cum să ne răpâsoă limba. Lupta 
națională s’a declarată pe viâță și pe mârte 
și nu este nici ună factoră oasă-i combată. 
Dr. Kosztenszky a primită espresiunea recu- 
noscinței dela guvernă (Rușine!!). Gruver- 
nulă prin acesta deolară dreptă soopă ală 
statului: maghiarisarea.

Se ÎDțelege, că luândă acestă mișcare 
totă dimensiuni mai mari, s’a potențată și 
în noi reaoțiunea de a resists aoeloră în- 
oercărl de desnaționalisare. Acesta însă și 
perseouțiunile pentru noțiunea nâstră nu ne 
voră descuragia, fiind-că suntemă mulțl, și 
Români și alțl frați de suferințe, cari când 
se va desvolta și la ei cotisciința, voră pune 
umărulă loră la ală nostru și atunci aoestă 
sistemă va oăde.

Fiind că în contra stăpâuirei, care a 
prefăcută idea maghiarisării în ideă de stată, 
și în contra societății unguresol, căreia niol 
ună faotoră de putere nu-i opune resistență, 
se voră ridica unite tâte popârele nema
ghiare asuprite, trebue deci să avemă con
vingerea, că o să învingemă în acăstă luptă. 
Va fi grea aoâstă luptă, noi însă suntemă 
hotărîțl să învingemă, seu să fimă nimioițr, 
pentru-că e vorba de bunulă nostru su
premă, de naționalitatea nâstră. Decă prin 
urmare vomă fi învinși, vomă peri ou 
onâre, luptândă pentru limba și națiunea 
românescă.

Considerândă oele întâmplate dela ul
tima conferență îtoâoe, trebue să ni-se im
pună oonvingerea, oă resisteuța nâstră, ca 
Români și ca elementă oivilisătoro, ipâte 
duoe la țintă numai prin realisarea pro
gramului nostru națională. Spre aoestă 
soopă a primită oomitetulă națională man
date generale și speciale. Ună mandată 
specială a avută țiuta, să se înlăture aousa, 
că noi amă gravita înafară și de aoeea 
amă evita intrarea in legislațiunea ungu- 
râscă. Acestă mandată a avută de soopă 

informațiunea altoră popăre din țeră și 
Europa, și în prima liniă informarea Ma- 
jestății Sale Regelui, ca supremă factoră, 
asupra mociveloră resistenței nâstre pasive 
față ou legislațiunea.

Din raportulă comitetului se vede, că 
a satisfăcută acestui mandată. Adversarii 
noștri, făcendă abusă de puterea loră, ni au 
făoută ou neputință presentarea Memoran
dului la Rege. Luorurile pe atunol întâm
plate au adeverită și mai multă motivele, 
oarl ne-au silită la aoestă pașă.

Urmarea a fostă, oă sentimentele Ro
mâniloră s’au mișoată, âr pe adversari i-au 
înverșunată, înoată și-au perdută oumpă- 
tulă și au comisă fapte, prin oarl s’au com
promisă în patriă și în Europa, oe pentru 
noi e cu atâtă mai mare câștigă, fiind-că 
dușmanii noștri susțiuâu despre noi, oă amă 
fi inoulțl și proști.

Guvernulă unguresoă n’a rămasă in
diferentă față cu noțiunea nâstră și vă- 
cjendă energica pășire a poporului română, 
a luată măsuri sălă împedece în aventulă 
lui. Suntă cunosoute perseouțiunile față de 
organele și membrii comitetului, precum și 
în contra unoră bărbați mai însemnați din 
sînulă partidului nostru. Avemă însă spe
ranța, oă perseouțiunile voră fi numai tre- 
oătâre. fiind-că caasa română e drâptă.

Pe aceste base, comisiunea de 
40 crede, că conferența va aproba 
raportulu comitetului și recomandă 
spre primire următorului

Proiecții de resoluțiune.

1) „Conferența generală estra- 
ordinară a delegațiloru alegetoriloră 
români din Transilvania și Ungaria, 
întrunită la Sibiiu în cțilel0 de 23 și 
24 Iulie 1893, identificându-se întru 
t6te cu comitetulu seu centrală, de
clară de alti seu Memorandulu de
pusă în Iunie anulă trecută în can
celaria Majestății Sale, încuviin- 
țeză pașii și procedura așternerei și 
aprbbă cu viuă satisfacția și pe de
plină activitatea acestui comitetu, 
și-și esprimă totodată, în numele ale- 
getorilorQ, pe cari ’i representă, gra
titudinea sa pentru zelulă și stă
ruința, cu care a susținută causa 
Româniloru din Transilvania și Un
garia.

2) „Conferența îșl esprimă cea 
mai viuă a sa părere de reu asupra 
urmăririlorQ judecătoresc!, ce s’au 
pusu în lucrare, cum se pare pe tbtă 
linia, urmăriri, cari nu potu contri
bui întru nimicu la lecuirea releloru 
esistente, der ușoru potu se slăbescă 
momentulu etică ală majestății jus
tiției statului.

3) „Conferența protesteză în con
tra violării dreptului de întrunire 
ală alegătoriloru români în generală 
și a oprirei și restrîngerei conferen
ței de față.

4) „Conferența, susținendă și mai 
departe în întregimea sa programulu 
națională stabilită și acceptată în 
conferențele anteriăre, dă comitetu
lui însărcinarea de a lupta mai de
parte pentru realisarea acelui pro
gramă.

5) „Conferența consideră ca apa- 
rițiunl ale curentului bolnăviciosu, 
și sguduitorele reforme bisericesc! 
politice, car! suntă împinse pe pla- 
nulă actualității politice. Aceste re
forme nu provină din vre-o trebuință 
simțită a popăreloră creștine și nu 
suntă justificate prin nici ună inte
resă ală statului. Decă însă ele s’ar 
realisa, ară mări numai nemulțămi- 
rea generală, ar slăbi legăturile fa
miliare și sentimentele religibse a 
poporațiunei și .astfelu ar sgudui 
chiar fundamentele etice ale sta
tului.

6) „Conferența, în conformitate 
cu enunciațiunile sale anteribre, îșl 
esprimă din nou dorința de a con
lucra, pe basa programului partidu
lui națională, cu popărele nema
ghiare din statulă ungară, și auto- 
riseză oomitetulă centrală a conti
nua cu pertractările inițiate în acestă 
direcția. “

Dreptă încheiere raportorulu, ce- 
rendu-ș! din nou voiă dela președinte 
se continue discursulă său, cjice, că 
vre se facă o declarațiune, la care 
nu este însărcinată din partea comi
siunei, ci e propria sa părere. După 
ce debiteză o frasă despre aceea, că 
e vorba de nimicirea nbstră, de în-

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“

(2) 

„Principie de Estetică și Poetică". 
JPa-rtea I. Estetica.

de M. Străjanu,
doctorii în filosofiă și profesorii de limba și 

literatura română.
(Urmare).

„In artă tâtă ființa nostră este con
centrată asupra unui singură fenomenă, 
într’ună singură punctă ală timpului, care 
însă prețueece oâtă o vieță întregă. Pentru 
că atâtă artistulă în crearea operei sale 
câtă și privitorulă în oontemplarea ei, să 
uită pe sine, uită propria loră individua
litate cu grijile și turburările ei înăscute, 
se absorbă în obieotulă contemplațiunei 
loră, se identifică cu elă și trăiescă o vieță 
nouă, senină și liniștită.

„Numai aci este dată omului a arunoa 
pentru câte ună rninută anoora pe nemă- 
suratulă și furtunosulă oceană ală esisten- 
ței și a gusta în deplină răpausă plăcerea 
de a trăi.

„Acestă stare este prin sine însăși 
moralisătâre, pentru că liniștea și mulțu
mirea sufleteooă face pe omă mai bună. 
Der efectulă artei nu se mărginesce aoi. 
Artistulă nu rămâne ună simplu contem- 
platoră; elă trăesoe viața creațiunii sale, 
devine elă însuși acea creațiune, și preoum 
să bucură de ferioirea și se entus’asmeză 
de faptele sâu de sentimentele cele mari 
ale eroiloră săi, totă astfelă să pătrunde 
de milă și de durere pentru suferințele și 
nenorocirile loră. Elă se simte cuprinsă 
de iubire pentru totă ce vede.

„Mai multă încă. Fiindoă natura nu 
răușesoe a-șl manifesta deplină tendințele 
sale și fiind-că acestă viâță necompletă a 
naturel nu îndestuleză pe artistă, elă o 
complecteză, dă viâța îmbelșugată a sufle
tului sâu ființeloră și luoruriloră oe con
templă și ni-le arată astfelă mai perfeote 
decâtă suntă în realitate.

„Iu ăsta modă arta, nu numai ne co
munică fericita disposițiune pentru simțe 
mintele altruiste, oi ne înalță la ună gradă 

de vieța superiâră, la viâța ideală a artis
tului în momentele sale de inspirațiune, și 
ne face capabili de oele mai nobile simță
minte de simpatie, de abnegațiune și sa- 
orificiu.

„Viâța ideală, a cărei speranță ne-o 
dă religiunea și cătră oare ne îndrumâză 
morala prin preceptele sale, arta ne face 
s’o trăimă aievea, împreună ou artistulă, 
In oreațiunile sale.

„Familiarisându-ne astfelă ou simță- 
mentulă de solidaritate și simpatie univer
sală, arta deși îșl păstreză deplina sa inde
pendentă, devine prin operele sale oelă mai 
puternioă mijlooă de eduoațiune morală.

„Moralitatea artei și însemnătatea ei 
eduoativă nu stă deci în a ne da sfaturi 
și învățături morale, oi în a ne presenta 
sub forme frumâse, caractere și tablouri 
din vieță.

„Note. Arta este moralisătâre prin 
efectulă său, însă nu acesta e scopulă ei. 
Când se întrebuințeză, ca mijlooă, în ser- 
viciulă religiunei seu ală moralei, ea de

vine tendențiosă și-și pierde din valdre.J
„Nu tote operile de artă au asupra 

tuturoră o bună influență morală. Din oon- 
tră, suntă tablouri și scrieri, cari potă face 
multă rău tinerimei, fiă pentru-că nu e 
pregătită de a le înțelege, cum suntă d. e. 
multe romane și poeme realisate, fiă pen
tru oă suntă desolătore seu enervante prin 
ideile și simțămintele esprimate în ele, oum 
suntă d. e. scrierile pesimiștilor!!.

„Unele op*re suntă rele pentru tine
rime, pentru-oă deștâptă și nutresoă porni
rile cele rele; altele suntă nepotrivite toc
mai pentru însușirea loră contrară, de a fi 
prea optimiste. Cele de întâiu, conducă pe 
tînărulă înoă neformată Ia desfrâu; cele
lalte, făcendu lu să-șl înohipuiască Jumea 
mai bună, decâtă e în realitate, îlă espună 
la coontinue desamăgirl și la desperare.

„Insă operele de artă, oreate de spi- 
rite sănătâse și inspirate de relațiunile reale 
și juste ale luoruriloră, pentru cine le în
țelege, suntă superiâre atâtu religiunei și 
eticei prin influența loră morală, câtă și 


