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Nr. 117.—Anulu LVI. Brașovt, Duminecă, 30 Mai (11 Iunie) 1893.

Se’ncurag'iămii învSțămentulti 
nostru naționalii!

Suntemfi erăș! la capfitulfi unui 
anu școlară. A sosi tu erăș! tim- 
pulu secerișului pentru cei ce mun- 
cescu în brazda culturei nbstre ro
mânesc!.

Muncă grea în timpuri grelei 
Strîmforate suntfi totfi mai 

multă scolele nbstre românesc! de 
cătră aceia, cari li-au jurată pe- 
rirea; dascălulu română întelnesce 
în calea sa totă mai multe pie- 
deci, totă mai multe intrigi și 
uneltiri, cari tindă a-i zădărnici 
marea țintă a lucrărei sale: să
direa culturei românesc! și a sim
țului românescă în straturile fra- 
gedeloru generațiuni.

Ca se nu potă resbi dascălulă 
nostru românescă cu programulă 
lui pentru crescerea națională a 
eleviloru sfii, l’au încărcată cu 
firele pentru studiulă limbei ma
ghiare.

Cum o se pfită bietulu dascălă 
se servescă de-odată la doi domni? 
Cum o se pbtă împăca și pe ins- 
pectorală de sefile ungurescu, care 
vine sfi controleze progresulă din 
limba maghiară, și pe inspecto- 
rulă confesională română, care, fi- 
resce, trebue se ceră dela elevii 
români progresă în limba și cul
tura română?

Din acestă critică stare, pe 
dascălulă nostru românescă nu lfi 
pbte scăpa, decâtu convingerea 
tare, că elfi este chiămată a se 
jertfi pentru cea mai mare și cea 
mai sfântă causă; că lui îi este în
credințată cultura neamului sfiu 
și că astfelfi dela zelulă, dela tac- 
tulfi, înțelepciunea și abnegarea, 
cu care va lupta elă pentru apă
rarea și înaintarea culturei româ
nesc!, atârnă chiar viitorulă po
porului nostru.

In consciința acesta, dascălulG 

română devine ună uriașă și ade- 
se-ori ne face se-lă admirămu, vfi- 
cțendu cum scie se înfrunte tbte 
piedecile și se-ș! împlinescă da
toria lui de apostolă ală culturei 
române.

Puterea, ce-lă conduce în acestă 
muncă uriașă, care se severșesce 
paclnică în împrejurările cele 
modeste, este însuflețirea i , 
nală.

Acestă putere neprețuită a în
suflețire! înse trebue se fiă mereu 
nutrită, ca foculă Vestaleloră, ca 
sfi nu se slăbescă și să nu se 
stîngă nici-odată. ,

Dator! suntemă a ține semă, 
că numai prin viua nbstră inte- 
resare, prin sprijinulfi nostru datfi 
cu dragă inimă, prin jertfele aduse 
de noi pe altarulu învățământului 
putemfi să susținemă foculu însu- 
flețirei celorfi, ce au luată asu- 
pră-ș! greulă apostolatu ală cres- 
cerei poporului nostru în scble.

Cea mai bine venită ocasiune, 
spre a documenta acestă viuă in- 
teresare, ni-o oferă acuma esame- 
nele anuale școlare.

Intotdeuna amă dată cea mai 
mare atențiune cu deosebire esa- 
meneloră dela scblele nbstre să
tesc!, și tot-deuna ni-amu espri- 
matu dorința și așteptarea, ca 
toți Românii bine simțitori să 
le îmbrățișeze cu cea mai mare 
căldură; să visiteze aceste esa- 
mene, contribuindă în toțu chi 
pulu, de-a încuragia pe școlarii 
diligenț! și pe dascălii loru, lău- 
dându-i și premiându-i după vred
nicia loru.

Ar însemna, că amă voi să vă- 
tămămfi greu nobilulă simță ală 
Românului, decă amu cțice, să cău- 
tămfi a face concurență inspecto- 
riloru de școle, notariloră și băr- 
bațiloră de încredere unguri ai 
diferiteloră societăți de maghia- 
risare, caricutrieră țera mergendă 

din sată în satti spre a împărți 
premii pentru „az buche“ celu 
ungurescu.

Nu! Multă mai pre susă se 
înalță simțulă și iubirea nbstră de 
n«^mă, decâtu ca să așteptămfi a 
fi îmboldiți la faptele, ce le da- 
torimă patriei nbstre și românis
mului, de cătră dușmanii noștri. 
Nu ca să le facemu concurență 
agențiloru loru, ci ca să ne îm- 
plinimă măreța chiămare, ce is
toria o prescrie poporului latină 
dela Dunăre, ca să ne potolimu 
dorulă și setea de înălțarea nea
mului în cultură, și ca să nimi- 
cimă pentru tbte timpurile și po
sibilitatea unoru încercări, de-a ne 
opri în progresulă nostru națio
nală : trebue să ne aventamfi ac|i 
la fapte nobile și însuflețite pentru 
încuragiarea învățământului nostru 
națională.

Nici că putemfi da unu răs
punsă mai bună prigonitoriloră 
noștri, decâtu dovedindfi prin îm
brățișarea cea mai ferbinte a dăscă
li mei și a tineretului dela școlele 
nbstre, că una suntemu și una 
este sfirtea nbstră cu sortea șcb- 
leloră, a limbei și a culturei 
nbstre românesc!!

Universitatea din lasia9
(Serbarea punerei petrei fundamentale la 

noua clădire).

Dumineca trecută s’a serbată 
în laș! punerea pietrei fundamen
tale la noua clădire a universității, 
în presența A. S. R. principele 
moștenitoru Ferdinand.

Principele moștenitorii sosi la 
loculă destinată pentru palatulu 
universității la 10 și 3/4 a. m. în
soțită de d. ministru-președinte 
Catargiu și de primarulfi Iașiloră, 
Pogor. Aici Alteța Sa Regală fu 
întâmpinată deministrulă culteloră 
d. Tache Ionescu, împreună cu d-nii 

Culianu și Maiorescu, rectori ai 
umversitățiloru din Iași și Bucu- 
rescl, apoi de profesori universi
tari, de alțl funcționari superiori, 
deputați, senatori, etc.

Principele fu condusă, apoi, la 
loculfi punerei temeliei! I. P. S. 
S. Metropolitulu Moldovei, încun- 
giuratfi de înaltulu cleru, oficiă ser- 
viciulu de sfeștaniă. La sfârșitulfi 
serviciului se semnă actu'ii de fun- 
dațiune în cuprinsulă următorii:

Noi Carol I,
din grația lui Dumnedeu și voința 

națională
Rege ală României,

în ală 27 lea and aid Domniei Nbs- 
tre, în aid 13-lea aid Regalităței, pusu- 
s’a aităcjl, 23 Maiu 1893, în numele Nos
tru și aid Augustei Nbstre Soții

Regina Elisabeta,
în orașuld Iași, a doua Nostră capi

tală, piatra fundamantală a Universi
tății.

Moștenitord aid Corănei fiindă
A. S. R. Prinoipele Ferdinand aid Ro

mâniei și Principesa Maria,
Mitropolitd aid Moldovei și Sucea- 

vei Iosifd Naniesou,
Ministrulă-președinte, Lascard Ca

targiu,
Mini8truld oultelord și instrucțiunei 

publice, Tache Ionescu,
Reotoruld Universității Iași, Neculae 

Culianu,
Reotoruld Universității Bucuresoî, 

Titu Maiorescu,
Decanulă faoultății de dreptd din 

Iași, Gr. Urechiă,
Decanuld facultății de litere din Iași, 

I. Caraianu,
Deoanuld facultății de științe din Iași, 

O. Climesou,
Decanuld faoultății de medicină din 

Iași, Ludovic Russ,
Comandantuld corpului IV de ar

mată, Const. Budișteauu,
Prefectuld județului Iași, Ioană Ven

tura,
Primarulă orașului lași, V. Pogord,
Secretaruld generaid ala ministerului 

oultelord, Virgiliu Arionă,
Arohiteotulă Universității , Louis 

Blanc.

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“

Părintele Narcisses.
(Narațiune rusâscă,) 

de Bikelas.
— Nevastă, părintele Narcissos, 

după ce gătase prândulă și-și făcuse 
cruce, mă cuprinde ună somnd așa de 
dulce. Ou voia ta mă void culca puțind.

— Culcă-te, dragă bărbate, ’ți do- 
resed somnd bund. EscI vrednied de o 
dihnă după munca de sstăcjl. Numai să 
nu vină oineva în arșița asta mare, ca 
să-ți turbure somnuld.

Părintele Narcissos avea tbtă drep
tatea, să se odibnescă în după prânda 
acâsta. InaÎDte de a se crepa de 
fusese în piciore. In lipsa unui aid doilea 
preotd, diacond seu cetețd, trebuia să se 
îngrijbsoă eld însuși de tbte slujbele din 
biserica satului său. După ce săvârșise 
slujba în biserioă se dusese pe josd la 
und locd îndepărtată aid insulei împre
ună cu judecătorul^ de pace și cu mai 
mulțl martori, pentru ca să statorescă 
hotarele'''un ei fâșii de pământă, din oare 
unuld dintre vecinii săi îi luase o bucată. 
Mulțămitu se întărse acasă, deore-ce i 

se reounosouse dreptuld său, der dru- 
mula era lungă și obositoru pe o arșiță 
atâtd de mare. Trecuse ora obicinuită 
pentru prânda, când în sfirșită ajunse 
acasă, pe când preotesa era tare îngri- 
jată, ca nu cumva bucatele să-și fi per- 
dutd gustuld lord. Der flămândulă preotd 
află bucatele de fbrte bune, spre marea 
mulțămire a soției sale.

Abia înainte ou trei luni preotuld 
Narcissos se împărtășise de onbrea de a 
fi preotd și omd însuratfi. Inoă din co
pilăria purta reverendă, căci deodată cu 
nascerea sa fu oonsacratd pentru slujba 
altarului. Din timpuri străvechi cei din- 
tâiă născuțl în familia mamei sale fuse
seră preoți, în serviciuld micei biserici, 
care alcătuia podobsi, fala și locuia de 
evlavie aid insulei. Der înainte mergă- 
torulă lui Narcissos, unohiuld său, nu 
avuse oopii. Când eld din causa aoesta 
’șl mărită pe sora sa mai tânără, se ho
tărî, ca copiluld acesteia să fiă preotd și 
moștenitord aid său.

De trei luni Narcissos era preotd și 
tbte mergeau după dorința sa. Țăranii 
cinsteau fbrte multd pe preotuld lord. 
Soția sa era pe cale d’ai da und urmașă; 
holdele sale făgăduiau und seoerișd bogată; 

bmenii oercetau bine biserica, oe avea 
să mai dorescă? Și totuși fericirea sa nu 
era desăvârșită. Ild chinuia o mare și 
grea neodihnă. Preotuld are datorința să 
mângăe pe cei bolnavi de mbrte și să 
îngrijbsoă de înmormântarea celui morta. 
Acesta era gâ-uduld,' care ’lă chinuia, no- 
rulă, umbra, care întuneca ceruld, deal- 
mintrelea senină, ală. vieții sale.

Ild ouprinsese frioa de mbrte, încă 
din copilăria, când fu adusă casă sărute 
plebpele reci și înohise ale răposatului 
său tată. Ce e dreptd, de atunci înebee 
fusese la multe îngropăciuni, deorece lo
cuia la preotd și așa dicândd fusese cres
cută în biserică, n’avea încătrău, trebuia 
să ia parte la îngropăciuni. Der află 
totnd’auna câte und mijlocd, ca să nu 
privesoă fața mortului. Ațîntindu-șl ochii 
spre lumină seu spre psaltirea, pe care 
o ținea îu mână și se ascundea în do- 
suld tovarășilord săi, nici odată nu-șl ri
dica privirea spre trupuld neînsuflețită 
de pe lavița pentru morțl, nici odată nu 
asculta de rugămintele sfâșiitbre de inimă 
a celord îu vieță, să dea cea din urmă 
sărutare trupului, ,din care eșise sufle- 
tuld.

Der cum putea eld ca preotd să în- 

ounjure acestă atingere ? Eld simțea, că 
nu-i va fi cu putință să sufere priveliștea 
înfiorătore. Elă mărturisi episcopului frioa 
și-i destăinui îndoiala și slăbiciunea sa ; 
der bătrânuld episcopd ’lă îmbărbăta și ’ld 
asigura, că se va deprinde ca și alții, 
cu spaima de mbrte. Eld îi aminti chiă- 
marea unui preotd și datorințele sale 
față de cei răposați. Naroissos asoultâ, 
der frica totd nu-ld părăsi.

. . . Nisce pași grei, cari se apropi
au de casă, întrerupseră deodată liniștea 
de afară. Pașii se opriră lângă ușă și 
partea de de-asupra a acesteia cedândd 
apăsărei unei mâni de afară, scârțăi încetd 
și se desohise pe jumătate. Lumina pă
trunse în odaiă.

Părintele se mișcă neliniștită în somnd 
dbr nu se deștepta. Preotesa, întorcen- 
du-se spre ușă, ’șl puse degetele pe buze,, 
pentru ca să-i facă semnă să tacă, celui 
ce întră. In odaia luminosă apăru oapuld 
unui bătrână îmbrăcată țărănesoe. In ju- 
rulă fesului său vechiă era înfășurată 
înoă o cârpă de bumbacd, pentru ca să-i 
apere grumadii. Sub fesă luoeau doi ochi 
vioi, umbriți de nisce sprâncene stufose. 
Picături de sudorese scurgeu pe tâmplele 
sale. Cu mâna dreptă ținea ună băță pe


