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Din causa sflutel sărbători de Luni, <Jla-

Ajutoril șcâlelortL din Blașîu!
BrașOVU. 4 Decemvre v.

Nu de multă 1 s’a împărțită în
tre Români ună Apelă căldurosă 
ală corpului profesorală dela girn- 
nasiulu din Blașiu, în care, arătân- 
du-se starea critică materislă, la 
care au ajunsă șcâlele din Blașiu în 
urma multeloră și mariloră jertfe, 
ce le a pretinsă susținerea și întoc
mirea nouă a loră, amesuratu ceriD- 
țeloru de aefi ale învățământului, se 
spune, că fondulu, din care aceste 
șcâle se hrăneau pănă acuma, s’a 
sleită în așa măsură, încâtă „nici 
lipsele curente nu le mai pâte aco
peri, necum se întîmpine nouele 
greutăți, ce se impună în modă im- 
perativu", și că din causa acesta 
vechile așec|ăminte de cultură na
țională din Blașiu reclamă aeji aju- 
torulă Româniloru.

Ceea ce se cere în acestu apelă 
nu este decâtu ajutoră pentru 
ajutoră.

Școlele din Blașiu de aprope 
unu vâcu și jumătate încoce răs- 
pândescă lumină în sînulu poporu
lui română și decă noi Românii 
avemu se roulțumimu cuiva, ca amu 
ajunsă astăcjl la trepta de cultură 
națională, la care ne aflămă, atunci 
în primulu rendă suntu școlele din 
Blașiu, cătră caii trebue să fimă 
recunoscători.

Ajutorulă puternică, ce l’au dată 
aceste scole luminării și deșteptării 
naționale a neamului românescă, a 
fostă atâtă de mare, încâtă nu este 
dărniciă din par te-ne, care să-iu potă 
răsplăti.

A voi der să mai arătămu, că 
noi Românii cu toții, fără de nici 
o deosebire, suntemu datori acjl, când, 
după atâtea jertfe aduse pe altarulă 

culturii românesc!, scâlele din Blașiu 
au ajunsă în strîmtâre, a sări în 
ajutorulă loră, ar însemna a micșora 
marele binefaceri, de cari s’a bucu
rată neamulă românescă ună veacă' 
și jumătate hrănindu-se din acestu 
isvoră de lumină și de deșteptare 
națională.

Cu tote aceste aflămă de bine 
a reîmprospăta în memoria genera- 
țiiloră de față memorabilele cuvinte, 
ce le-a pronunțată neuitatulă învă
țată română Timoteiu Cipariu la 
1855, cu ocasiunea aniversării de 100 
de ani a eaistenței scâlelor din Blașiu, 
a căroră elevă și dascălă a fost și 
deusulu.

„Care locu în națiunea română, 
care scâlă dintre tote scâlele roma- 
nescl — (fise Cipariu — p6te să 
arate ațâți bărbați mari eșițl din sî
nulu loră, cari să se pâtă asemăna 
bărbațiloră eșițl din tinerimea sco
lastică a acestoră scole ? Unde a pu
tută semență aruncată de economulu 
celu bună să aducă fructe mai în
sutite, de cum a adusă sămânța re
vărsată pe acestu locu, ce se părea 
celu mai sterilă și mai rău de cul
tivată ? Unde s'au vecjută când-va 
ostenele și sudori mai bine răsplă
tite, unde secerișă mai mulțămitoră 
decâtu pe acestă locă? Unde s’au 
putută când-va cu mijlâce așa de 
puține a se câștiga efecte mai în- 
semuătore, de cum ne arată istoria 
acestui locu și a acestoră scole?"

„Și ca să tacă de acei mulți 
bărbați, vii seu morți, cari au lu
crată fără strepită și fără pretensi- 
unl, în cercuri mai mici, ale căroră 
merite au fostă și suntă dreptă pre
țuite în ochii tuturoră celoră ce au 
fostă martorii neosteniteloră loră lu
crări, și pentru cari cununa, le este 
pusă în mâna lui Dumnezeu—ci nu 
potă să tacă cu acestă ocasiune me
moria aceloru prea aleși bărbați, ale 
căroră scrieri nemuritâre suntă ve

nerate de întrâga națiune, cari au 
deșteptată simțulă și vieța națiunei 
ftjmâne, și cari au suptă întâiulă 
iapte alu învățăturii loră atâtă de 
binefăcetâre la sînulă acestei mame 
binecuvântate. Acești bărbați scițl 
cine suntă... Petru Maiorii, Samuilă 
Clainu și Gfeorgie Șincai... numele loră 
suntă scrise în inimile tuturoră Ro- 
mâniloră și suntă adorate cum nu 
s’au adorată de nici ună poporă 
marii loră literatori..."

După ce a arătată apoi, că 
acești mari bărbați ai națiuuei ar 
merita ca memoria loră să fiă eter- 
nisată ridicânduli-se monumente, c|ice:

„Ci monumentele loră suntă 
pepturile nostre, suntă cele ce și 
le au pusă ei înșiși în operele loră 
și cari suntă mai durătore, decâtu 
statuete de bronzu și de marmură. 
Ci va veni și acelu timpii, când nici 
semnele din afară ale recunoștinței na
ționale nu va să le lipsăscă.“

Trecură de atunci 38 de ani, 
der acestu timpă fericită încă totă 
n’a mai sosită pentru noi.

Nouă vijelii s'au redicată în- 
tr’aceea asupra capului națiuneiro
mâne dit tre Tisa și Carpațl, și lupta 
de eaistență nu i-a mai lăsată nici 
timpă nici mijldce de-a eternisa me
moria lui Maioră, Claină și Șincai 
cu statue de bronzu și de marmoră.

Lipsurile pricinuite de luptele 
grele de esistmță bată acum și la 
ușile aceloră școle, din sînulă cărora 
au răsărită acei apostoli ai româ
nismului.

Decă der vitrega sârte nu ne 
iertă de a ne gândi încă s’aducemă 
tributulu nostru de recunoscință na
țională esteriâră mariloră apostoli 
naționali, ea totuși ne îngâdue de 
a fi recunoscători celă puțină față 
cu acelu așecțământă de cultură, 
care ni i a dată, și căruia avemu 
să-i mulțumimu cu toții în mare 

parte luminarea și deșteptarea nea 
mului.

Acesta este o cerință chiar a 
lupteloră nâstre de ac]i,'căci spriji- 
nindă și apărându scâiele din Blașiu, 
apărămă însă-șl esistența nostră na
țională în așa mare gradă ame
nințată.

Der, cum amu 4i3,h nu este de 
lipsă să ne esplicămă mai pe largă. 
Fiă care din nci semte, că aici nu 
este numai o cestiune de recunos
cință, ci o cestiune de mare inte
resă națională și de onâre na
țională.

La apelulă corpului profesorală 
din Blașiu datori suntemă să res- 
pundemu cu toții grabnică și cu 
acea iubire de jertfă, ce trebue se 
însuflețescă o națiune cousciă de 
sine.

Dela Tisa păn’ la Mare tdte ți
nuturile suntă presărate cu elevi de 
ai șcâleloru din Blașiu, seu cu fii și 
nepoți ai celoră ce în aceste șcâle 
și-au pusă temelia culturii loru. 
Aceștia se îmbrățișeze cu tâtă căl
dura și fără de nici o amânare pro
paganda pentru adunarea de contri- 
buirl în favdrea șcâleloru din Blașiu.

Trebuințele suntu mari, ca și 
lipsurile șcâlei. Numerulă școlarilorG, 
care ac}! este în gimnasiu dela Bla
șiu de 491, cresce pe fiă-care ană 
și trebue să se redice o nouă clădire 
pentru a face posibilă înființarea de 
scole paralele, cari să-i pâtă cuprinde 
pe toți. Afară de acesta trebuescă 
îmbunătățite salariele profesoriloră, 
fondulu de pensiune și mijldcele de 
învățământă.

Sumele ce se receră suută fdrte 
însemnate, de aceea să se foloseacă 
tâte ocasiunile spre a mări și în
mulți contribuirile; în deosebi și 
prin arangearea de producțiunl și 
petreceri în timpulu sărbătoriloră, 
ce vină.

Ajutoră pentru ajutoră !

FOILETONULU „GAZ. TRANS."

Omuiâ fără noroou.
— Poveste. —

A fostă odată, ca nicl-odată, a fostă, 
odată ună omă, care din ce s’a sciută elă 
bună să aducă ună olă de apă, să biruăscă 
ună sbicașă în mâni, totă cu slujba a tră
ită și în urma urmeloră totă cu nimica s’a 
alesă.

Din totă vieța lui de slujiă nici mă- 
cară ună buhaiă nu-’i se cunoscea, ca să 
mărgă une-orl între omeni. Să te miri, că 
nici era beutoră, nici era cărțașă, nici pră- 
dătoră — în sfîrșită era ună omă cum se 
cade.

De aici elă a socotită, că-i ună omă 
fără norocă și s’a hotărîtă s’o rupă pentru 
tot-d’auna cu truda de traiu de acesta, ce 
n’a făcută să se reverse nici măcară o ji 
bună asupra lui. Scârbită de vieța petre
cută fără nici ună folosă, de tinerețele 
pierdute fără nici o vedere, s’a luată să-și 
cerce noroculă în altă formă, să trăiescă 
pe aripile lui — stăpână pe ce și-a cota, 
răbdândă când n’a avea ce mânca.

S’a luată deră și s’a dusă, ca pasărea 
pribeagă, din sată în sată, pe unde a um

blată și pe unde n’a umblată pănă l’a cu
prinsă noptea și ostenela și a întrată în- 
tr’o casă.

Și era atâtă de buiguită, atâtă de 
dusă din lume, de ceea ce și-a luată în 
capă și a făcută, că nici a dată binețe, nici 
a grăită o vorbă, ci s’a lăsată numai pe-o 
laviță și a totă ședută șezută pănă l’a răs- 
bită somnulă și a adormită.

Oăsenii — omeni paclnicl și suflete de 
creștină — nu i-au făcută țică de împotri
vire, ba cetindă amarulă tipărită în fața 
lui, ce nici cale nu află să se deschidă și 
altora spre ușurare, încă ’i prinseră mila și 
se bucurară, că mâna lui Dumnedeu chiar 
în casa loră l’a povățuită, să-și afle adă- 
postulă.

Dimineța omenii se ducă la pădure. 
Elă încă se însemnă de-o secure și se duce 
pe urma loră, să-și agonisescă pita din 
acea di.

Așa a făcută a doua, a treia di și în 
tot-d’auna pănă cătră PascI, când se ciun- 
tase facerea șinguriloră.

Cinste dela nime nu primia; spre 
vorbă gura nu și-a deschisă, afară din ru
găciuni. Rîcjendă nime nu l’a vădută, în
câtă toți sătenii diceau, că omulă ăsta mare 
obidă trebue să aibă la sufletă.

Ast-felă i-a cuprinsă sântele PascI.
In acestă mare efi stăpânulă casei după 

ieșirea dela slujbă, îlă agrăiesce, că din 
multă puținulă ce i-a dată Dumnedeu să 
cinstescă cu ei ună pahară de beutură, o 
bucată de mâncare. Și elice: „Eu ca tine 
omă, pretine, n’am vădută — nu-țî fiă greu. 
Că uită, luni și dile au trecută de când 
suntemă la olaltă sub aceea-șl streșină, în 
același sălașă ală lui Dumnedeu, și din 
gura ta eu cuventă n’am au elită".

— „Nu vorbescă", dise streinulă, „de 
amărîtă, că mă vădă omă fără grăunte de 
norocă în lumea asta pustiă. Fără norocă 
am fostă din ceasulă, ce m’a născută maică 
mea, că m’a născută și a murită, și fără 
norocă am fostă de atunci și pănă acuma 
când pornită pe cale lungă, să-mi aflu no
roculă rătăcită, m’am oprită în casa dum- 
neavostră".

— „Ei! omule — elice stăpânulă ca
sei, — bună norocă ai tu; de-ar ave pruncii 
prunciloră mei așa!"

— „Unde-i, dâră, dâcă nu-lă vădă, 
să-lă folosescă".

Stăpânulă casei închina ună păhară 
de beutură, apoi cuventeză ast-felă : ,,En’ 
suiete pe casa asta și te uită în jură ; de 
vădută, ce-i vede ? pustele întinse, gulele 

nenumărate și totă ce cuprinzi cu ochii 
— a tale suntă acele, pe tine te așteptă".

— „Bine-ar fi — cjise streinulă — der 
cum poftescl, să-ți credă dumitale cuvinte 
de trufiă ca aceste ? Apoi cum să se în
tâmple, că atâtea bunătăți să fiă nestăpâ
nite și în drumulă vremuriloră nimene să 
nu se fi aflată, să le stăpânescă?"

— „Că s’a aflată — răspunde stăpâ
nulă, — der sci vorba: nu-i pentru cine 
se gătesce, ci pentru cine se nimeresce. S’au 
aflată de-ală de stăpâni câtă frunejă ’n șăpte 
lunci; că au venită crai și crăișorl din țări 
departe, boieri și domni de totă sema și 
pleasa, der pravă și cenușă se alegea din 
toți; ună bou năprasnică, dicea, că stă
pânulă lui numai acuma s’a pornită, să-și 
cerce noroculă rătăcită. No a, frățiule, și- 
apoi vremea, când dise boulă aste, chiar 
că se potrivesce cu aceea, când ai picată 
tu la mine".

Feciorulă se pune pe cumpănite, ce 
să fiă de făcută: mai s’ar duce, mai ba. 
In urmă s’a luată în lungulă pusteloră.... 
du-te, du-te. Când se apropia de turme, 
vine boulă celă mare totă boncănindă, să-lă 
omdre, nu alta... de bucuriă.

— „Sub vălău, stăpâne" striga, păsto- 
rulă și elă îndată s’a ascunsă sub vălău. Și


