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nGazotau ese In fiă-caredi 
Abonamente pentru Austro-Ungaria. 
Pe un anu 12 fi., pe șiae luni 

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

Pentru România șl străinătate: 
Pe nnâ ani 40 franol, pe sâse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rii de Iluminocă 8 franoT. 

Se prenumără la tâte oficiale 
poștale din Intru și din afară 

și la dd. ooleotorl.

Abonamentului pentru Brasovu 
a adminiatrațiuno, piața mare, 
Tfirgulu Inului Nr. 80 etaglulu 
I.-: pe ună anu 10 fl., pe ș6ae 
luni 5 fl.. pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu duBulu In casă: Pe unu anu 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unu eaemplară 5 cr. v. a. 
s6u 15 bani. At&tu abonamen
tele c&tu și inserțiuniie suntQ 

a se plăti Înainte.

Nr. 154. Brașovil, Joi, 15 (27j Iulie 1893.

Conferența națională.
Sibiiu, 13 (25) Iulie 1893.

Domnule RedactorO! înainte de 
a complecta raportulu meu cu unele 
detailurl, pe cari nu Vi-le-amu pu- 
tntu comunica în primele doue scri
sori, vină a Vă arăta în scurte cu
vinte impresiunea, ce a făcut’o asu- 
pră-mi și, precum m’am convinsă, 
asupra tuturoru bărbațiloru noștri 
nepreocupațT, manevrele foi-loru un- 
gurescl față cu conferența năstră 
națională.

Istoria se repetă și fiind că con
trarii noștri stau față cu nisce ho- 
tărîri aduse de adunarea representanți- 
loru alegătoriloră români în solidari
tate, ei re’noescu tactica folosită la 
tăte ocasiunile, presentându lucrulă 
astfeliu, ca și când Românii ară fi 
di visați în partide.

’Ăl î aducă aminte, că în Aprilie 
1892, „Gazeta Transilvaniei11 scria:

„Poporulă nostru este politi- 
„cesce încă pre puțină desvoltatu, 
„din care causă este multă expusă 
„înriurințeloră stricăciăse de totă 
„feliulu. Pe lângă acesta, elu este 
„asuprită și astfelă împedecată de 
„a-și cultiva în totă libertatea cons- 
„ciința națională.

„In acestă stare, singurulă ra- 
„(țimă ală Românului asuprită, în 
„grelele sale lupte naționale, este și 
„remâne moralulă, ce lă susține în- 
„tr’ensulă marele ideală ală solida
rității naționale, acelă „uniți-ve în 
„cugetă, uniți-vă ’n simțiri11, ce l’a 
„redeșteptată pentru vieța și lupta 
„politică națională41.

Marele ideală ală solidarității 
naționale, nutrită în inima tuturoru 
bărbațiloră noștri bine simțitori și 
desinteresațl, a planată și asupra 
acestei conferențe, și convingerei 
loru sincere, că acestă ideală trebue 
păstrată cu scum pătate și cu abne- 
gare ca ună talismană ală sfintei le
gături dintre frați, avemă se i mul- 

țumimă manifestarea puternică a so
lidarității naționale față cu asupri
torii noștri.

Nu mai trebue se o spună, câtă 
de greșită și tendențibsă este inter
pretarea, ce o dau foile unguresc! 
împrejurărei, că în cestiunea Memo
randului s’au fostă ivită, nu în prin
cipiu, ci numai în privința modului 
de procedere, unele divergențe de 
păreri între membrii partidei nbstre 
naționale.

E prea bătetbre la ochi ten
dința contrariloru noștri, de a voi 
să ne presente înt’ro stare de slăbi
ciune, vorbindă de partide între noi.

Tocmai conferența de Duminecă 
și de Luni a dovedită în modulă 
celă mai eclatantă, că îngrijirea și 
preocuparea de frunte a \tuturoru 
bărbațiloră noștri serioși a fostă și 
este: de a împedeca realisarea do
rinței contrariloră și de a nimici 
tote încercările, vină ele din ori și 
ce parte, de-a divisa și de-a sparge 
partidulă nostru națională.

Aici culmineză resultatulu con- 
ferenței și asupra fiă-căruia din noi, 
care scie se aprețieze importanța 
faptului, trebue se facă cea mai pe
nibilă impresiune când cetesce în 
foile unguresc!, că ar fi învinsă așa 
numiții „tribuniștl11 asupra pretinsei 
partide „moderate11,

Despre o soluțiune a cestiunei 
în sensulu accentuărei solidarității 
partidului națională, nu sta, nici 
înainte de conferență, nimeni la în- 
doelă. Este așa-der evidentă, că în 
conferența de acuma, decă tocmai 
e vorba de o învingere, atunci 
acesta nu pdte fi alta, decâtă învin
gerea marelui principiu ală solida
rității nbstre naționale, la care, lu
cru firescă, a trebuită se contribue 
totalitatea membriloru ei fără de nici o 
deosebire.

Acesta să și o noteze bine con
trarii noștri!

CRONICA POLITICA
— 14 (26) Iulie.

In 12 Augusta se va ține în 
Zurich congresulu internațională alu so- 
cialiștiloru, la care voră lua parte mem
brii din tote țările. Gongresulă va țină în 
fiă oare <|i două ședințe; în fiă-care 4’ se 
va alege câte ună președinte din sînulft 
diferitelorC naționalități representate la oon- 
gresă. Desbaterile se voră face în trei 
limbi: franoesă, germană și eDglesă, votarea 
se va face de regulă după capete, în ceg- 
tiunl cardinale se va vota după naționa
lități. Gongresulă are următorea ordina de 
4i: 1. Măsuri pentru esecutarea interna
țională a optă dre de lucru pe d‘- 2. Dis- 
posițiunl comune asupra serbărei d'lei de 
1 Maiu. 3. Taotioa politică a democraților!! 
sociali: a) parlamentarismul!! și agitațiunea 
eleotorală, b) legislațiuue direotă pentru 
poporă. 4. Atitudinea demoorației sociale 
în oaș!! de răsboiu. 5. Protecțiunea munoi- 
torilora. 6. întocmirea națională și interna
țională a atelierelor^. 7. Organisarea inter
națională a democrației sociale. 8. Diverse 
propuneri. La aceste puncte s’au făcută 
numărdse propuneri din partea bursei mun- 
citorilorft diuParisă, a comitetului oentraiă 
revoluționară din Parish, a organisațiunei 
elvețiano unite, a socialiștiioră germani eto.

*
Ambasadorul!! englesti la Parish, lord 

Dufferin, care petrecea în Londra, s’a reîn- 
torsft repede în capitala Franci ei. Acesta e 
privită ca ună suocesă diplomatici! ală 
Franciei și ca o dovadă, oă atitudinea re- 
solută a guvernului francesu a produsa 
ună mare efeota asupra guvernului en- 
glesu. Se pare, oă Anglia se teme de blo
carea țărmiloră Siamului, căci prin acesta 
va suferi multă comerciulă englesă. Per
tractările între ministrulă francesă de es- 
terne, Develle și între lo^dă Dufferin voră 
avea de obieotă regularea frontierei terito
riului de din susă de rîulă Mekong, und'e 
se isbesoă interese francese, englese și 
chineze. Despre flota franoesă din Bangkok 
se împărtășesce următdrele: Contra ami- 
ralulă Human are la disposițiă trei corăbii 

mari de răsboiu, apoi ună înoruoișatorfi, o 
canonieră, ună încruoișătoră ouirassată și 
două canoniere mari bine armate.

Studenții români din Bu
covina.

Tinerimea universitară română 
din Bucovina a adresată colegiloru 
loru dela universitățile europene ur- 
mătorea scrisore:

Camerali!
„Gestiunea română14, oare se desfășură 

acum pe teritoriulă Ungariei și Transilva
nei, vă este de Bigură bine cunoscută.

„Memoriul!! “ oolegiloră noștri români 
din România au făoută începutul Q acelei 
mișoărl politice publioistice, care a desvă- 
lită Europei tote amănuntele acestei oes- 
tiunl.

Aoelă memoriu a fostă adresată cătră 
noi studenții universitari.

După ună intervals scurtă colegii 
noștri maghiari au dată acelui memoriu 
ună răspunsă, oare ar fi trebuită să fiă oelă 
putină mai sinceră și mai onestă — fiă și 
numai din jmotivulă, oă elă ni-se adresa 
nouă, colegiloră lori!, — și între colegii 
universitari onestitatea ar trebui să fiă de
plină și pe terenulă publioistică.

Era naturală, că colegii români din 
Ungaria și Transilvania, să decline dela 
sine ori ce bănuială, că ar fi înțeleși cu 
acestă felă de luptă ală tinerime! ma
ghiare.

Ei au compusă deci ună memoriu, 
oare a înfrântă în modă onestă și cuviin- 
ciosă răspunsulă unguresoă.

„Replica14 aoâsta apăru tocmai într’ună 
momentă, în oare lupta politică sâ înăspri 
— era toomai timpulă în oare Monar- 
ohulă nostru lua ounoscnță de gravaminele 
Româniloră depuse într’ună memoriu ală 
comitetului națională română din Sibiiu — 
mai cu semă în Ardeală, și ea a contri
buită de sigură multă, ca simpatiile iumei 
europene să se dea pe partea poporuluii 
română asuprită.

Nu pdte fi soopulă nostru să repe-

FOILETONULU „GAZ TRANS.“

(3) 
„Principie de Estetică și Poetica". 

Faitea I. Estetica.
de M. Stră|anu,

doctorii în filosofii și profesorii de limba și 
literatura română.

(F i n e).
„Numai ceea ce vedemă și simțimă 

înșine, numai vieța trăită, o putemă înțe
lege. Și numai arta ne pdte deprinde să 
trăiqiă aoea vieță nobilă, frumdsă și su
blimă, la care aspirămă.

„Credă, că nu e de prisosă a releva 
aoi ună corolară necesară, ce resultă din 
teoria artei stabilită aoi, pentru oultulă re- 
ligiosă. Afară de trebuința de a se pune 
în armoniă cu soiința modernă, în ceea ce 
privesoe esența dogmeloră, natura și misiu
nea sa, o altă oondițiune neapărată, ca re- 
ligiunea să șl recâștige influența, oe e me
nită s’o aibă și care o avea altă dată, este 
însoțirea ei eu arta mai multă decâtă pănă 
acum. Cultulă religiosă trebue să repre- 
sente fldrea tuturora arteloră; a arohitec- 
turei, i'culpturei și pioturei în zidirea și 
înfrumsețarea templului; și în prima liniă 
a poesiei și musioei vooale și instrumentale, 

cari au atâta putere asupra inimeloră, și a 
eloquenței pentru esplicarea religiunei și 
luminarea minței“.

Musica.
,.Intru câtă musica e inferior ă și întru câtă 

e superidră poesiei? Cum musica înnobileză pe 
omă mai multă decâtă. tote artele ? Pentru ce mu
sica vocală e mai simpatică și mai mișcătdre de
câtă cea instrumentală? Note: Schopenhauer și 
Spencer despre musică. Pentru ce efectulă mu- 
sicei e mai puternică, decâtă ală tuturoră celor
lalte arte? Pentru ce trebue se i se d6e primulă 
rangă între artele frumose?

„Prin oontinuarea și modularea suc
cesivă a suueteloră singuratioe, numită 
melodie, și și prin combinarea simetrică și 
plăoută a mai multoră melodii deosebite, 
numiră armonie, musica ne deevâlesce partea 
cea mai int’mă și mai tainioă a sufletului 
omeuescă, eeprimă simțămintele și pasiu
nile cu o fineță de nuanțe și cu o adân
cime, cum nu o pote faoe nici o limbă 
omenescă. Musica încă De deștdptă ima
gini și cugetări, ca tdte artele, insă numai 
mijlocită și în modă nedeterminată fiă-care 
cânteoă, oil-ce creațiune musioală, trebue 
să aibă ca fondă idee, ună faptă seu ună 
evenimente, căruia să corespundă. Ună 
marșă ne evocă scena unei plecări, a unei 

călătorii, său a unui începută de luptă; 
ună imnă ne aduoe aminte scenele sârbă- 
torescl ale vieții, ale căroră simțăminte le 
esprimă. Insă directă musioa nu esprimă 
decâtă simțăminte și în espresiunea loră 
este departe de a avă precisiunea poesiei. 
Ea esprimă veselia, întristarea, entusiasmulă, 
fără să ne pdtă spune împrejurarea, oare 
motiveză aceste disposițiunl. Ddr în sohimbă 
ea are o putere, o fineță și profundime de 
espresiune propriă numai ei. Prin aedsta 
musioa este superidrâ poesiei și o oom- 
pleteză.

„Sunetele suntă efecte ale vibrațiunei 
corpuriloră. Prin urmare ele ne arată mo
dulă de a fi, însușirile său natura intimă a 
lucruriloră și a fîințeloră, mai bine decâtă 
cuvintele seu alte semne.

„Și fiindcă ele ni se comunică prin 
audă, oare stă în mai de aprbpe legătură 
cu interiorulă nostru decâtă organulă ve
derii, ne produce o emoțiuDe mai vie și 
mai adâncă decâtă vorbirea, său alte mij- 
looe de espresiune.

„Apoi musica nu esprimă numai simță
minte relative la vieța reală seu la istoria 
sufletului omenescă, ci și dorințe și aspira- 
țiunl la o vieță ideală, asemenea celei 

reale, însă mai frumdsă și mai fericită ; ș 
prin melodia și armonia sa ne spune, că 
o asemenea viâță e cu putință, că lumea 
în mersulă ei, cu tendințele și relațiunile 
fenomeneloră și fîințeloră dintr’ensa, este 
întoomită astfeliu, ÎDcâtă e posibilă o ar- 
moniă sufletâscă, care se di°e simpatiă, și 
din care isvorăscă tdte simțămintele mo
rale. Introducendă astfelă armonia în inimi 
și deșteptândă dispoeițiunea pentru jeele 
mai nobile, mai vii și mai dulci simțăminte, 
musioa are mai multă putere de a desvolta 
și a înobila natura omenâscă, decâtă tote 
oelelalte arte.

„Din aoeste punote de vedere filosofia 
atribue mus'oei oea mai mare însemnătate 
pentru oundscerea naturei intime a vieții 
și a lucruriloră, și primulă rolă în eduoa- 
țiunea tinerimei și prin ea în promovarea 
oivilisațiunii. Și pentru aoeste motive mu
sica se cultivă adl cu ună interesă mai viu 
și pe o soară mai întinsă decâtă în trecută.

„Din combinarea poesiei cu musioa se 
nasoe cântarea, său musica vooală. Ea este 
ou atâtă mai simpatică și mai mișcătâre, 
ou cât organulă ei este însuși glaaulă ome
nescă și esprimă astfeliu mai directă vi- 
brațiunile sufletului, și cu câtă aici înțele-


