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dls'dotilllll' (,/,titl/ În ((dullorp(( .//1'111'1'0/(( din .~iri(f. 

Adnes. Ia protocol sub (;) 

La Itl[IT!>al"(,Cl: ~cilll' C:i[C sil.rae ~l ClIIe este bogate, 
tll n:-;1\1 popol'al, :-;;1. I'fb[lnnde: 1/1'1'111 ".'.te sI/rac ('lUI' nit arp, 

lIilllir" S'III( ({n~ () ('/i//IJ// S'((({ ('(/slI(/i, dl/r' (/Ita n'are; ea/"' 
/w!/rt! /'s(r ((I'I'/a ('((1'/' /11'1' () ('(ISltt,1 III//i !lUJIII, jJl/mftllf ((n/-
1111", 1'/11', II/I('(/If, !Jall; elI', 

Studiul eC\}110mlCl popoarelor s'au naţiunilor zice: 
1/('/'/" este S(/I"//I', r'I/I'i' nÎl:; I'd/) /II1/i IIf lipsll pl'lIfl'l/ l'iafll 

111/ şi-Il' /wa!t, /'IÎ,~ti!I(I; iar I/I'e/a mn IlIill" (l('l'stl" /1' clÎŞti!ll/, 
II-' Ilrl" şi ii lJIt/i J'lIIiI/ÎI//3 ('/)/'1/ l)J'is(),~lljt(i, {/I'r/Il este 1IO,l/a/e. 

La tnll'cban'a: )~d;1l ('(' ('()Jjsl/Î (//:1'1"1'(/, 8(lll ce 8e ÎI/-

(,·tl':/i) S/I" (/0'1'1' S'/ffI h0!fii(ie, În viaţa de rând se ratl
Plllllle: 111'1'1'«(/ I'stl' ('('81/ Î/I ('(/1'1' fi: flt!/i/)().'·dl'şfi ('/& ai fIii, 

!1I;Il/lÎIII (/)'(11111' .~; Iitl/I't ('(' II/dn'şll' pe IIII! ,~i 1'1' animal, 
I/I!I/I Iw 1'11 !.", l'ill',/HIUi de. ~lndilll economiei Ilanonall~ re
('llllOaţi[r ac('~lt'a ne a\'et'c ţii capital, dat·' mai adauge tol 
ca averp ~i capital: bUlla ~ătl;llate. pulerea s'au Ulria ll'U
!H',bC,l, cal i I,'[tîlc bune personale, cum C:5tc o dt>osehi ta 
sil'gllÎulei ~i hill'Uicie; caractcr \,aclnic şi de toaW, lncfede
!'pa; apoi d{'~lct'i[a[('a dc()schiUl in cnlare lucrare; in line 
lin deosl'f)il talent d. ex., În cflI1lare, oratorie, muzică 
:-;:l ade, 

Din lu'{'slea se vede, ca tntre cuprindel'ea poporata. 
III viata de râlld :;;i lull'c ~tiÎn!a getlrl'ală economică, este 
() (lJ l'el'iut<1 in CE pri\'e:;;le sărăcia şi soiul :5ilU materia a
\'Nii ::;'au bogatiei. J>()jHlI'III tiI' nÎ/ld .... (1 tine pe ,0.;/111' sfllpân 
l)"sll' Î/lfrl'rt!jll uaful'l/ ,~i cPlI' personale II': 8uhtrage dela ('de 

• 
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1J/fllpl'irtlp; f!fI)" ştiiilţll IN((f(( jlPI'S()(/Jl(( !II' III/tlp!'i!', 1/1( liP 

ha m l~.'Ii{())' 1/(lIlII'pi, ('Î sil il I( de ÎI!I/JI'P j 1{ )'/ll'i, Acei h~)l'ha (i 
luminan cari deja din secolul al XVII-lea a studiat ~tal'('a 
economică a popoal'elor, aU vazut, cit în urma ::-;poril'ei po
poarelor şi a Îllgl'eullării conditiunilor de Iraiu, lI'cbllie s:l 
fie supus omul la lucrll :şi să-şi \'alidil.eze pntel'ilC' şale 

personale În economie. 

In Atlglia, I [olanda, Franţa şi Gel'lllania (nainle de 
doi secoli s'a observat sporirea popoal'elol' şi îmbulzirea 
lor pe acelea:ş locuri, cei a-ce la 1101 abia sllnt 2-3 de
cenII de când se obsearvă, 

~Iel'ită deci a ne OCU!J~l şi noi CI1 noaua situaţie 
În care am ajuns in ut'lnarea inmulţirii omenimei, :-:;i CI1 

păcatul de a ne permite o viaţ,l scumpit în cheHueli, 
despre ce înainte cu 100 dp ani oamenii nici idee n'au 
avut. 

Este lucrn clar, pe baza istoriei biblice, C,l popoa
rele antice el'au păslori de tnrme şi să mutau din loc În 
loc la pa'illtle, iar condncf'Horii aveau datorinţa a le canta 
atad locnri hune. Aeea!:ila mulare la unele popoare, il ţi· 

nut sute şi mii de ani, pânl1 ce tot din cauza inmulţirii 
oamenilor, mişcal'ea Illl mai era libere), căci ori Inc<1tro 
dădean, allau alte popoară, şi aşa a urmat mereu statori· 
rea la un loc, prin ce s'a format comunele ŞI statele, Ei 
dar' acl fructele pământului erau pu!ine şi spre înmulţirea 
lor, omul a trebuit să caute la pământ, s<\-1 prelucre, spl'e 
a-şi potent~l rodul, să lucre şi să o~teIlea::)că, 

In Anglia, Ilolanda, Franţa şi Germania inainte de 
asta cu 2-3 secoli s'a facuI, ce la noi se face acum. 
Astfel s'a fonnal economia de câmp. Lncl'Lll'ile aliate pe 
suprafaţa pamantului, oamenii au fost siliţi ale intocmi 
după trebuinţele lor, de unde s'a format industria. Ohiec
tele supel'flne şi ponile şi de alte popoare s'a cerlat in schim
bul altor obiecte, pentru cele Il'ehnincioase lor, astrel s'a 
format comercillJ. 
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1<:-.;1(' llPllld(lius. f'it milJ(il!' lllminalc an cOlldu~ În
l()tde;\l1l1:l ~i rol' cOlldncc -;i PI~ viilor dl'~lill('le popoare
Iill', Plina PUIJ()l'llllli <il) a llla parle la cOlldn('('rl~ nn e 
ila!iollal,'I, dec,H, cil PUpul'lllni ti trebue la aceil~t<l jn-;ll'1lcti(~ 

IIILill:-:;1., cilei (lrilldcrea de ici-colp:\ a 611.01'va CllllO!';ltiJ\ţl'. 
I:IC[t 1111 il I'acp capahil de ('ol](ll1c('l'p, deci ~tiinta econu-
11Iic<l a P')IW;lI'elol', ,,'([LI cllm Î-:-;e zice III li Il1pul din llrlU,l, 

:-:lati:-:tica arc sil indt'l'pleze condllcerea, dllP1'i expcl'ienţele 

l' ril! secoli o b:"iervate I il llla i rn 111 t e pop0{ln1. 
Legarea omului dp loc şi de timp cum e::'ole aC\lm, 

adure cu sine s<1 t[e omnl SUPllS cu !(U'ia sa la Jllcrarc 
Îtltinsă, a fi nUIIl<ll'al Între factorii fizici c,u'i mişca, Incn\, 
c<1';itigă, pl'dace :-)i valorea;t,[t matcria bmla sustitlflndu-~i 
dll[J<\ tmpl'eginnll'i liberlatea pC'rsunal;l l'aţă de semenii s;'1i 
~i socielalea ornenea:-;eil, altcl1ll1 s<\n'l.cia IIU poate fi izgo
Il ila din C;'1s11 ~a Sitl'CI c ull1i. 

Xu este s,1,1;1 desavâr~ita, dar' care nu asculta \'oacea 
t irnpnllli se perde, \'ine predomnit de altul, pref<'l.candn-şi 

lihertatea pCI';,;onala intm sclaviă mai reil dectH In enll 
111 ~dill, NlcÎ aCl1m *i slltlde)te ~i tl'Up[\~t.e are sa se stflng<\ 
tll" ~n~ll. I':ali\ in p ri \'j [j~a acea .,ta ce :-le l'ie llll bărbat di n t1'e 
cri mai Illlllinati al tltllPllllli no;-;11'1l p, :oi. A1ll'elian, in 
Aimanalll11 soc.ieliI(Ii "România jună" din Viella: Foli
/i,',/ V/'/U/I/Iil/('(/ fi. 1'/JlU'ltI !'IIIt"illl!'l/. Jldifil'pi il, ('l/ari)'1' ('It 

,..;"II/'I{. FI/tiI (/1' () //SPIitRIlPIl silI/fitil', (/Ii/O/' d,! (/1'1'-11/ ('((1'1' SI' 

(/1I/(1!IP,~'fl! r1" 1II'I/IilIIri /PSIW Îi/I'I'fZIItOIlI'l'. }Jf' II mii' ,~p 1,/,/,/1 

s/!'lll il/e jW (IIm lu/', J)f' Illludlltlu! şi CI/:'W!P 10)', jlP 1If':-;i/ll

(it, l'III'Nil'('.11 I'I'o!lfJlilidi Îi Iii, a/;Ir//, Îi IIOi!'l jJP. rll'/lIJUlri, 

'['IIm, 1~1/ cprÎ fii I'rill/(ÎIIP ('/1 lI/llIIl,le, 10('/(.; luri / ba:;t illo si 8:/ , , , 
ÎlJljlll!inell2.lt ,~; rluill .... fnlÎIII fU ta/'{/ luI'. f)e (/I~P(I })()})(I/'/{! 

liP CI(t lIIai este ti III)! , .'il{ se Îllhllrlnltl'u. şi 81( 8(' jI'lJl(l 11(' 
! //('/' // , « 

Difini(iunea poporală a omnlui sărac, vre se de
noteze ~tal'ea hli, rara a scurta ~i cauza; iar' difiniţil1lwa 
ştieuttlic<t dcnul.eazft. şi ştarea ~i cauza fii scrutează şi m<1-
sura de tl'llda omului, luand de s,lrac, pe cel sărac cu 
dlllllll, şi să\'ac cu ene!'gic, Sărac este care nu-şi poate, 
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îi estp CIl neplltintă a-$i câşti;!<l epic el<:> lip:'''l. E nll'!.a 
dpci de o ~h1b;\nogie, de o I'ecerinl;l de il cil-;;tiga aUlla. 
Cflt nu stă fn proportie CIl pnlpril(' Illi. .\ee:,la e omlll 
:-;;\rac .. \ct'slia Sl1nt nednÎei de milu:,leniil şi ajntol'arr . 
. \ceia cal'Î nu c,l-;tig;l din Ilep,bare ~i trtlllrl<I\'ia, [Il lip~a 

illbnlzlliui spre bine. dllp[l pI'8~(,l'i .. ;('I(~ I)i::;f'ric,~'.~ti, ",!l(]t de 
COIJl!1,ltirnit ::şi sunt Spl'P grentaka :,oC.i('t;l~ii~i a oll1"llimii. 

O alreia clas;l sunl cei cari an l'otl"liilllil Cil tre
bue s<\ hlCI'f' ~i s;1 câ'ltige, dar' ÎIlCll[}j 111':1 11ICt'1l, sau ce 
câştig,l pnlp;ldesc. A('e~tia suut nedllici <II' ocaril, f..:;i perd 
compatimirea singul'alicilor :;;i a mltltimei, 1llf:'l'itrt el fi sco,?i 
<lin societate :;;i pl'f'daţi sortii lor, care la !J,l[l'illlt'ţe Y<l ti 
amari!.. I3iserica ~i ~('l)ala pe atan Irillltul'i lolu'3i trebile 
să-i arlmonieze :?i certe. pt~lllru-c;l I'Plnlo(lr('nrea lai' la cele 
bune poate ven] ţ;i mai târziu. 

Interpretarea poporaltl cle:-,pl'f' a\'(>l'f' ~all bogaHe, di·
rel'e de cea ştientific<1, ÎIICât, preclJm am aratat mai ::ilb, 
pre:"taţiunile personali nIl le apl'(,!!1ie~te de il\'CrC, ppl'soana 
a considerat-o de li heril :ji i ndepelld cnl,'\ rle Illalcri e. S li i Il ~a 
economica insa. pe calHl C::ii"tillla ~i f!'I'icirea OtllUllll (1 

face pelldplll,) dl'la Illcran'a illtefl:-iy,l, (teulla lui ~clllnidt 
Adam, .-\lJglia 1 Î 401. Iuale I'l'p:,taţillllile OlI1ldlli prill luem 
şi acli\'itale fbie;) ~i illlelectllal,l le ia În :'!tmil, le [lllC fu 
evidelJţ;) ~i le ill~il'il [!Itre a\'cre şi bog<"tţie, \',lzând d\ dill 
câ~tiglll prin lucru :-;;1 faee capital ~i bog<l(ie fnS')llltlalrl. 
Dovada AllIerica, carc prin forţele oll111l'li ::i'a des\'oltal 
in scurtă neme la stare ce lJ'arc p;lrC'chc il! i~turia po
poarelor dill toata ltlll1ea IOCllita de oamelli. 

O do\'ad;l dpspre pretllirea l llcl'l1l lli ~i laboarei o 
da cnglesul. când as laZI n Il mai luI reabrl :U'(Ît({ (/1'1'1'1' ai, d 
('(U(I rl'lIf(/ Iti/lud" ai". sau: H(ÎI reI/it {(III/oi !li,« În(l'legând 
acl, interesele capitalului gata:-;;i câ~tiglll ppr~ollal dupil 
oCllpatillnea S(ill pl'ofpsillllf'a sa. Dnp;l mărilllf'a acestei 
re Il te S"ll1 ve]] i 1 allu al. f~i III;ls 111'<1 om 111 III od (' rn de ([:oi t<lzÎ 
cl1pJll1f'liIP :'<1 le. 

Ca dOY(le!;t despre yalo([l'('(i lucrului, este şi ideia 
fundamelltal,'! a ::-;ucializmuilli mudprat. Socializll1ul Î\'ll pe 

I 
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la anii 18:W În (jc'l'Illallia CPI'P: ca IllCTU1, t-iiln ('ele \Jre~tale 
de om prin IIHTan', "il lit' pn:-;,l al;HI1I'p(l CIl averea :-lau Cl1 

capilaltd :-;;i agilil [II toatrl Illllwa cuntra ueJ'otirei prin 
legi il (',lpilallllill :-;a11 a U<lllll'tlilul' bog;t!i, cari IIll lasa. a 
"rt \'alllra dupa t\ll'rit lunul :;;i apa,,;'I, :-iall Illl solveşle in-
c11'"lnl IIIITIII. j,iI,'j'1(1 I/ill/di/i /' dl' I'I'/III/I'{' si IIp I,(/li/ii , ' 
{(('I"sllli,( 1·",' ('11/'1111' iili,!/iiil/,.I//I/I/", 1111 ('I//litl,(I/I/(i I'f/J'i~ fine 
ÎII !'Idile 11/'1/(/1/ 1111'/'11(0/,;111/// şi ;1 "II('I'///I'II::I( "'/11'/' I/-SI' .Iii/os) 
.t" 1,1 i,:(( III,' "i('(' :-i()('ializlillll. 

~llJdllll ('('()llOlIli('i lIa(ilillilul' :-;all il popoarelor, :-l'a 
OClIp;t! mllii ('II Îrt1rf'hal'C'il illlpl'('j11l'nl eapilalnlui şi IncJ'u
Ini rid leal la V<lIU<lI'p;t (,;Ipilidllilli, şi a ajl1Ll:-i la re:-;l1llalul, 
cacupilaliii ~i a\'t'rca ll'ehllr~ ;.;;'\ lJ1eargi't mâll{l În mâml 
CII p]'{':-;lall1l1li'(l pt'I':-iOIW[;l prin Illem, inr g11\'P 1'0 el (' tari
lor :-iC 1111 l'a\'()I'i-wzc PP Il rlll 1 pe ('oula cdllialall, penlru 
ca {':-iip 0\'idf'rll, mai alr':-i ill I illlpnl din llI'mil, c;l de când 
111C'l'illurii :-iiln oJ'gatli:-;at [II gl't'V(' mari de pestc 100 ilHI 
IUCIi't!t)l'j [nlr'o ).;1'('\;), inzildar :-,(il la dj"pozi\.if> maleria, şi 
\'icc\'cr:-,p, lllZ;'ld Il' pnlerca de JllCt'll, dac,l eei cari au fost 
cOlIl.enatol'Î :;;i di"pl111 d(~ capilaln :;i IlIatl~l'it', ace~tea nu 
le plin la di:-;pozili;t IUCI'i'tlOl'illll', Ad('crl [Il,,;hlar voinţa de 
IncJ'1l, (',lIHI IIIl p:-;le oeazi\ltlca de al \'alora,', 

J)itl loalp cf~le pn'lliPl'se, ::10 vede I;llllllrit că: t-)l:l
racia rit' I'fliHi \'illf', din lIeilldrslllla lucrare, din nehăl'ni
cip, o lips;, il,· t'IIPl'gi(~ llobilfl :-;:i o llIolp:,a(a condamua
bil<l. Ca 0111111 1';\1'111 clilpit chipul::;i a:-;ctl\;tllarca lui Dum
IlC"ell s;l C()I';'t~plltld;l cotldi\inllilol', n'ct'l'Înţelor pofiile de 
acela, Pl'PClllli :-i'" Ij'dclIil Plin apostolii :-ini cari inca au t'o::sl lu
cnllol'i, :;i cum pofle::;lc dPlllfli lai (Ia rit> om şi băI'hat, dar' 
mai (Jf':-'US de luale puftc:;le I'ccPl'illţele tilllJJului present, 
,;p l';~ Ci P ull'a 11';" j hal'plO illC,)t va ea:;;i U!Il şi a ne feri de 
~tar('a llIjO:-itOill'P "!;llll1'C'a ('11 viala anÎmalplol'. 

La acesl loc IrC'lJlle s,l aminlcsc vorlwlc marelui 
palriol J)(';ik Ve]','llcz eal'e zice: Xu numai n\zboaele şi fur
IUlJile dilltre popuare suut pel'icolnl lor, ci este o moarte 
a luI' mai lina, dar mai rn:;inoasă, adec<\ ::I,lnlcia complct;), 
:-ian dcgellPran'a gellcrala,. 
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Dactl lucrul înloclle~l(\ a\'E'l'e<l, d'_'i)illflc (h,t'i dpla 
noi, a plltle Irud,l in (),.;j;-lll"al;l :-;pl'C a lIC (',l,!!iga tlH'J'(' ~i 

hogatie pcn!1'Il limplll'i /'('11'. Corpul nostl'l1 numai tl'lll;)()/'al 
:-;t1l'CI't', odihll,l ce IIl'll1(\IZl ne o~C'le)le ele non la 1lll'I'll. 
Xallll'a ~inglll;'1 \le-il lacul IlPTllrn lucl'll. dov(l(hl. e O!lllii 

IncI',Uor, carc plH la lucru. hiill~ Ilr<lllit ~i bine ingriji!, [';1-
Ill;lne în condiţilllJi dt' \'ia[;-l roade bnnc: p{m;t-C0, o:n ti 
care nil IUCl',l, rw jlll!{ltnlll-SC indp,'!11 1l!'.I:Ii. dt'cadl! "i II'll-
111':;,le •. \ltcull1 In ll-;lndil\'iil zac lua!i~ p<'lratele opJ'ilt~ de 
II'gPil /)lIllllH'zeia:5c[l "i de legea firei, Illinciuna, t'mlld, 0-

Illund şi c<lle loale. 

J)Cpilldl~ dt'ci dela pE't':-;ORnc singlll'atice, dpla fa
Illilii ţii dt'la popuarc. a nil l';lll1all''.1 Inllil;loia allOl'a, e<ki 
e foarte cmal. C:1 i'"'ri:'il'ea p:lll1,lnl::a.;(';l tlllmai prin 11I
(Tare intclIzi\',l, prin el'l1ţal'c ~i \'iaţ(l Illţclc~lpta, Se pnale 
a~igUl'a. (..;[uria ccollomici popoarelor a :-;taveril-o şi :-itl:,
(ilie: CiI. popoarele numai lHin Incrn ~i crn!al'e pot d('\~I'lli 
lillc't·e:-:i illdL'IH'lldf'lltc'. SpCrall!c!P de~el'le In ~('hil1lhat"f'a 
IIt' J'('laţill!li soeiall'. în eY(~nillH'nle pulilÎc(' din cari 1'01 
\-,':,j !'.1\'ol"l!l"i ('\'U:1UllIÎCC. toale :,unt s('dtll'atoan'. 1111 Llii 

Il':lleiuri (l:imbile ~I 1111 :,ulli baza ,Il' ezi:,tt'n(tt durabil;). a 
popoarelor. 

,.. 

Xici setlze Bici pl'eleslc sa nil C;l11I,ltll, ctlci i:,luri;j 
('GollomipÎ popo;[l"clol' a sla\'crit Ci't: l'lllen'a stalelul' "i a 
l'opO(lrl'!uf, nu sl;l Iii forma :;ii ll1eritlll Ît!,.;lllnţiutJilol' salt" 
:':111 111 lll,bllrile de gUH'l'llare, CI in cal'adcrnl C011;llll ~i 
larc a pupo:II'('loJ'. adcCil in h;irlJicia PU;lol'lllni. ruill(a 
llIea tarc illcopeial<l CII Pflldl'll!a. Illl puale fi sl1[Hl:-fl 

:-'l1prilllcll"ll, pn'CIIl!1 apa iz\-ul"llltli IIlI IJUillt' li OIHÎlil din ~ 
cllrger l a ci, dlll,;l iPgpa llalurei, , • 

Daca c sl căp,lt,'llll ajl1lor:;;i :-;;1 Iim ajuL<J\i, acetiL 
;!ill[or, ilJ(';"t dela Iloi ~i prin noi tl'ebllC <l yill~t, C'L' ~e 
111IIllt':;;ll> a.ÎlltOI':lIP de ~i[)e (Jn"egr'ly. Srlh"lhill"r.) de:-;prc 
('(' Zac-lIal' (~Ylll;[ Jll'ofe:-;ol" "i ~niilol' :;p('cialist in ale e
cOllolltiei :-eric (I:,l!el: ":::lItkllll faplr'lur luari este energia 
vvin\ei, Ace:-:t ~llllct are :-:a YÎll;'l lil la rlUi în:;:ine. Cncle u-
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cesta se iveşte, toate devin vii, acolo e via[ll. Unde il

ccsla lipseşte, acolo se il1l'ădflcineaz~l neputinţa ~i mmlcl- ~ 
rea. Caracternl tI ţese îndeplinirea bin~ ~i cu inima cmata, 
a lucrmilol' miei. Xe \Jw.rea in ~ama a IllCI'Ul'ilol' la ape
rill(;l miei, forme(lz(l nuu târzill stânca, de care se rupa 
nala ,'i{'tii." 

În l.ilele noaslre cu tot dt'(~pt\ll ne putem plfmge, 
(';1 taria earaclen~lor slrlheşle. Trebue deci ră~pin~e aliHca 
pl'clellzinni a lI'ebnintelor l.i1nice personale, ce ne conlurba . 
.\11 te supune lucsului, nu pc~ll'ece il.voarcle puterilor tale, 
nil lasa a se pune CI] tine In lilrgl]ial,l sl;"lbiciunile perso
nale, caci aceasta le va duce la moarte morala; nu Iă-::;a 

shihirea energiei celei ţi-se taie *i drumul de a te putea 
reclliege; tine innaintea ochilor totdeuna a fi pl'evăzălof', 
Prevederea este mama Întelppciunei. Ia voinţa tare, lucra. 
intins, Ct'l1ţa ce agoniseşti, accst.ea sunt ajutol'area ta. 

Un mijloc a ajnlonlrci de sine este Cl'llţarea, un 
Illl'l"ll dcspre carc la noi acum se \'orbe~te, pană cc:lnd scrii
torii din economia naţională a sulevat-o cn secoti mai 
nainte şi se sCl"ia acolo urmiltoal'ele: ,}Cmţarea sau pils
lran~a Illl pofteşte decal puţil1i\ abzieere şi gustilnd odata 
din fructele ei, nu te poti deslipi de bucuria ce simti, şi 
aceasta bncl1I'ie 1111 o vei schimbit cu alte placeri efemere 
::;i zadarnice, I~ o SI;'lbiciullc de ocară a nu pc:btri:l, a te 
l'spune pe tine ::;i pe ;li b\i la eventual,,! lip~(\, a nu ave~t 

tII lill'ii\ 8uJleleasc;1 cât are dobitocul in voinţa sa, eLIm e 
fmnica, albina, şoarecele de câmp etc. Toată. măeslria 
pt'lslt'ării e, a nu cheltuÎ tol ce ai agonisit. 

Xaţiunile CelJ'i îşi cheltuiesc toale venitele, stau pe 
nlrflll culmei , gata de a cădert, pentru ele calea către li
bertale şi independeut;l e inchisa.« 

Condllcatorli destinelor popoarelor :satisfac o dato
rinlă cardinală c,lnd inzistă cu mijloacele de stat a ajutor;t 
lI'bll'area. Francia şi m(li ales Germania, la inHiarea ce
ld)('ului economist ~chlllze Delizoch in anii iSai! a COIll-
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pus societăţi de conservarea celor agonisite şi a dovcdit 
că asociarea s'au ortilcia cu pici1.turi de puLeri In \ltla 
luate, produce pulerr. colo~aIă, şi se poale zice cil, po
poarele la cari nu se vede semne de pa~lral'e, acoln };'l 
ruina e aproape şi din conlră, nnde ~e p:lslrrazii aYlltul. 
avântul e vădit, lIeindoios. 

Foarte nimerit şi vrednic dp loa!;l lauda, scrie Za
char despre post, relinere drla chelLllirc sau ahslilli'lll;'\. 
Inlre altele zice: )'eng!rzul câşligtt mIJII dar şi ('heItlle~te 
mult, rusul şi slavlli nu câ~Ligă 1l111!t daI' cele dl,:,tigalc \l' 
line şi e pl'evaziUor. Societatea de a~l;'lzi nu ~nfel'e lip 
lipsa de bani, ci sufere de morbul de a prăda batli. Iji
lanlul economiei de astilzi s'a stricat pentrucă, s'a filcul 
de toate zilele ce mai nainte a rost de săl'hăLoal'e. ÎIl
.. heia cu exlamarf'll sC/iitortllni ('('ollomisl englez Scol! 
\ralLer din secolul al n)-Ica " llll prt\jliÎdi sâ llll te jll'c'L
p<1deşti.« Apoi: ;)nu acela e Hcla\', pl':-iLe care :-;'(1 stăp,lnit 
\TemeInic omnipolenţa, ci acela care a ajuns de obiecl ;;,i 
Illijloc ridicul pa~illnilol' sale nebune, din lipsa consciellţiei 
:-;:tle de om şi barbat." 

Spre Indt'epla"!~a la Illceputlll e mal greu, dar' de
loc ce ti-ai I'ecutlosclll el'O<il'ea ta şi deloc ce ai gu~lat 
din bunătatea indreptr1.1'ii tale. e~ti ll1<llltuit. Tine-p COI1-

:;;Iiinţa vic şi pentru lotdealllla e~ti 1Il,1ntuit. 

c,(Îl pcntm "iilo!', având loIi c,lli Il'flÎm Împrt'lltdl 

dalorin\<l, dropal'le a ~1<ll'l1i pentru si:-;lat'elt f'l'orillll' şi ol1\i
~i!milor din IrecII!, de all;t parI!' pe haza expcrienţelor a 
pune la cale direc!ii };'i cOl'ccli\'c Ilo i . ac('"te datol'itl!c le 
Îllp<1rlirn asnpra noa,.,lrtl Lu I II ro I'<l , hisc'l'ie(l, };'coala ~i s()
('[etatea intri'gnlui trebl\ie Hil ice a:-;ll[lra-~a partea de tle
Ilii inje ce Î-tiC cuvine, 

E,.,t c ud e"t! rai cit biscri ca, p I'i n tol ('l'a rea i Il It']'ClIIl

I"'ssionalisnlnln[ ~i i\'irea ulJor sec-le religioase, apoi lali
n'a socializlllului, tllc,lh'a a slIf,'riL dar bi~erica toLl1~i e 
tare şi aslAt::i, şi se poate C<t În ::;Clll'l till1p, tocmai aceia 

I 

! 

,) 
\ 
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\'01' ccre tulrr\'cnire(l IJl~I'l'jcei Sp)"(' ~,lIlal'ea :-.(ut"ii di~olate de 
acum, rari Illai l111illte ali callzal :-<!;"lilin'a r[ în parte. 

Xc tnloarc!'1ll ('tlln1 se1"\"Ilol ii llil Dumnezeu ~i a 
altarelor, chlra pl'cu(i i bisl'l'icf>]i'l' ~i Il' Zi('Plll: Illl iCH'I'l<"l: 1 

el cheJlla popol'ul eu rllyi!llple ealehizlllni: »yeniţi liIlOi" 
a~cllltali·rn;l P(~ lllilH" frica lui ])IIIllI)('Zl'U \'il \'oi îllvilj;"t" 

citci din frica Ini [)lllnl1(\Z(~ll \'i nc ţinerc'a legilol' dnll111 '. 
z"(>"li ~i his!'l'ic['~tl. car Ull",l 11l\":lţaJ'r(l ~i 1 itH'J'ea acelo\":l" 
ntl poale li !'I'l'wit Ili IllC. Bisel'ica o elH'tMul1 itllm ajlllul". 
sil clll'fl!e :-;.i SIlS! inl !l(lCI'll :-<uHt'!!'lol': ili,.;crică să s' 
roage pClltrn lo! i: hi:-:el'iea S<'1 ne 11I'Î.lIgr'tit} la lH'pntitlll'I' 
11(' care puletll [i al ille;;i, 

FIlIH'!iolliU'P(\ :-;;coall'i populale, ea o Ilece:-iitale el('

mentar!i PPSIl~ lot ~i la t1lli, III IllllPlll <lill urmll a fo~1 
spl'ijillil<l În Il1i'l:,lll';l llIai 111;11"", jn .itllll:llakl(~ c1(~ secol cli:1 
111'111<1 in:-;;l, potl)stalca slalllllii ~i-a dllptal aSlIpra ::;coalplo:" 

o pnlere CO\'ill'sitU<lI','- C;l(~i ('undll(';\tul'ii :-;;coalelol' IHl (1'1 

avut alftla r 1H'l'gi il , sp]"(~ a-~i smdill('a Cllndncerea. 
Condnccl'cit a t'ost atilbi\ lIl' dUi\lliL defecte, una ca 

!In't'l'l'iIHl ÎIlP;tji1lllllnlnl, a negligal 1'I'('sll'["ea 1'('ligiuH:-iil Jllli

rala it gl'llpl'ajil1l1ei viitornlni. ;\Il (\('/"t'('1, CiI itllm ÎII(\('11I 

llill'Ca lll\';"l!i'lccilol' la şcoa\i'l. sa f11l0:-<il ti ~ mi.iloace f;;Î.lnÎ('I'" 
prill ee Întreg 11 l\'<""ll;ltn;ltlLlll a capfl1al n"j colorit :-.ilnle ~"i 
poak ,lIl aVlll. ('["pct l',llL În loc ca ell ;l.Îllloal'e biscl'ier"~ti
lllUl'ille şi peda~d!.!:i('(~ <l li slfll'tlit ~;:ll'l~ il COllvillge părinţii 
c!pspre lipsa ~cuill('i ~i I"olosul ('i. 

:;ieoala pup()l'al(l s'a 111<11 dilp;t :-:coalcle JlH'dii ::i 
:,;("oah'lc illalte, În cari ("pl"cetal"l'H IH1 e uhligiltoiU"l'. 
\"ille riUl' \'I'('a. Aei se (1IT1('~p :-;;i asculta ('illr~ vrea, poal' 
n'pf'la annl :-,i (loate llH'rf~C la alta ~coalfl. ,\icea de erll,' 
ca\iLlt1e nu ;-\(' litle COll!. :-:all I'narlC' [Jlllill, (';lci se lasi't j.: 

dalOl'i nI a fa 111 i I iei fi;t III pli 1ll'(lS(',\ ed lIri! \ i llllca, pl'esupu n;llld 
(',1 familia poate ,.;nplilli ~coala, f<'ll"tl a SfTlll;'1 ctl familia (' 
t-icolastisată uri ha" IIllIlarcit al'l~".;lt'i pro('"l~dllri În şcoah'll' 
poporale a lrc'\lllii ~;l adllc.l cu sine llegliga]"4."'it creşlel('i 
gt'IIl'l'a[iunelol' viiloare', poate ~c(Jala ('()[) I't':,i (Itml,l a llIai 
catehisal ~i recitat po1'\lI1cilc l)ulllllcz'~L'~li :-;;i bbcl'Îceşli ~I 
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Î:-.:,tol'ia biblică, dar' fii torul po pOl' pe~te (o t, de::-;prc fri ca 111 i 
Dumnezeu, de::-;pl'c sfiala s'au ru:;inea de oameni, despre iu
hirea deapl'oapelui, despre: »ce tip. nu-ţi place, altuia llU 

face", nu a fost luminat inde~llll. E~ind elevul din şcoală, 
i"ocietatea din afant l'a luaI in sînul fi şi a devenit ci\'e 
~au membru a societaţi, cspus la alft!f'a:;;i la atâlea [spite. 
Oll1nl a inceput a valila şi a umbla net'vos În 511:3 şi tu 
jo,;, p<lnă-ce a trebuit să (ie pl'edomnit sun de cll\'<lntul bUll, 
sau de cel ră1L .\ invill~ cel du şi a-;il a devenit socielatea 
de a~l;l7.i În desfn)bălal'ea de azi. Fo:-:lului elev. acum a
dl1lt, i-:;a !~1ai pns Înainte fel de fel de pl'oducte literare, 
c~t1'!i ~i mai ales ziare din care să cetea: »ca omul c,lle 
poate să fac;l, nwi toale-i sunt erlale. Celea din tipat" "C"l 

:-;i /)ulllllezeit ea esle trasă la indoiala, ca sfînţii au 1'0:;1 nu
lllai oameni de rând, că înşălal'ea nu e pacat, ci nUlIlai o 
i:.;le!ime.« ~i apoi a ajuns in ochii POPOI'Ullli o sumedenie 
de c(l,;mi adunate ca cn intenţiunea, despre atâtea om 0-
1'11l'i, sinl1('irleJ'i, f1ll'1l1l'i. inşalălul'i, toate cauzând celor ne
i"fl·jr·ati o dllJ'ere şi o sC<ll'bă nespu:;cl. Apoi 1:1 puiut celi 
dr:-:pl'e al;ltea petrecel·i. de::sfătari şi viata placuta. Despre 
lilwrlale. despre socialism etc. ele. Toate aceste a făcnl 
;t:-:llpl'il b,lrhatlllllj şi ::::otif'i tineri, un efect desastros, ~i a 
11111111 face, c,tei fn mladi(a tÎlI[tr<l, intre anii 6-14, in şcoala 
popol'al.l şi apoi in ţjcoala de repetiţie, nu sa alluit acele 
inv;'L!,lluri morale biserice~ti. cari li păzeşte in vrâsta bar
bariei, precum p<)zeşle pal'aloneI'ul de fulger. 

în acea::sla privinta, şcoala poporala trebue ~a re
\'il1i1 la cele de mai inainte, trebue să recunoasca, ca cre)
len'a s'au educaliullra bi;.;cricească -- morala şi cea soci
ala-civică, trebue pregnată în mladi(ele omeneşti tocmai 
~l:;;a ~ dai' cu preferillt<!, cum se pl'cgnează şi se dre~eaz{l 
('opilnl in cetit, :-.el'iere, socoală şi toate studiile. F,irit a
cea~la omenilllea prin in:-:l1'llare devine la dcsterilatc, ea
p:)Ll cl1no~tinţe mai largi, dat· incă tol in analogia animalelor 
rfltllfltle. c,tci viclenia vlllpei c de po\'c:sle, da:;lel'itale({ pa
pagailllni, intru a imilil vurbirea, ori a paserilor de a face 
CUib, e ue adlllirat, dar ele tol animale r(lllHln. 0111111 arc 

, . 
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1lH'lli rca, nil nnmai a fi ÎIJ\-:l\al, i .. ;[C'ţ :;;i dC::iler, ci a fi ŞI 
inbilol', generos, prudC'tll şi a fi :-;tftpânul pelmânlului şi a 
illlrf'gcÎ l1illmi. 

Ce pl'iveştf' arlllnart'Cl linerimei la şcoala popon!.l, 
accasla e oblig:Uoare, dar' [}lI avem să n)l\lfltwIH la atitLa. ci 
OIllCI}ÎI\1PH trebue (,01lVill::;,\ ca, 11lc)['alll1inle ~i in interesul pl'O" 

prin e ohligfllor,:;;1 mai pc sns (IL· toate trebue să instl'll:'Ull 
::,i se [11'('l'a('.('llI a:;ltd de ~coale, cari popol'l11 si'\. le ]"1'('11-

l1oas('(1 ca sll: 11 d(~ foI o::; :;:i sun 1 iIH1 bpellsabile. Pari n l ii:" i 
devii atari :;;cual(~ le ,-a privl nil de cc,-a sâlnic şi e,'\":l 
:-iuperllu, ci ca :;;i Ull ltllrll de 1ilal'e Cil-;;Iig pentru ei. 

() <Isi rd de ,!coal,"l, tlL1lllai cn iJllIl,\rţirea mai CII 

:-,cop praclic a ll1alnÎallllui de Îll\<"l1fllnâllt, sft poate !ace. 
plillllllfllH! dilll["(~ oh!cclelc de )"(1 Il d tii al dodea, ţi ltl,!i
nilld ubiecle de valoare mai practic;:l. 

Dacii.. ~cl)lal'1d, ('ducaţiunea ~i cl1l1oşiin(ele 1'eal(' 
a('a~;l În familie Ir('hue ;-.;l 1\' ItlVCţC', s'ar pllleil întreba: C,' 

n'lIll,)llC dar' ~cuaki '( Cetilnl <;i :-;cris\lL puţ.ină geografi(' 
:-iu('oalrt:-)i c;\nlal'f', 1111 e de:ilul. J)a(':\ :;:culal'Ul eşilld in al 
I ~·-[Pa au ci i Il şcoal,l, nu are Cl! nu:;:1 i nţe mai vatile def;pn~ 
i:-:loria llalmal.l, un cunoaşte Illlp;h;'ţia animalelor a plalJ
telul' ţii mineralelol', dacă nu are harem ceva idee de:-ip]'t~ 
pulC'rea forţelor fizice el nalurei şi lr'hnÎn'i, nu poate pl'indl~ 
cllI':-'lll Illcrmilot· ('C 11 a:-:teaptrt. Inz:ldar t'-lria Iili cOl'porul<t 
:;:i \"Clinţa Ini finll;l In econolllie, daCiI (~I nu ştie C<UI:-iil, 
de ee trebue pt1ll1fllll1l1 zrll'O hit ~i l"l'fl1\l:i.nla t, adecă P('(~ 
InCl"". IIU ştie, eil plantplp trag ni 1l1l1st('\(~lc nldăcillilol' 
:-.ak annmite :-;,ll'mi ~an elemente chenrice rlin pămţlllt, a- . 
ee(l:-;Ia le (':-:lc viaţa şi :-:co])lIl, eal" ca acc:-;le s,truri sa le' 
puaU\ lragf~ din păm;Îtlt. pilrn,llltlll treime l'.Lrit ~i Ill;l-_" 
I"l!lllit. 

La uiJiectiomu'pa, ca aCC:-lte enno"tinţe aparţin ţcoa
I('i Illai lllall(~ :--;-an de ~peciali late, ~c r<l::;jHlt1de: că ti;]. 

dar' rlll :;c p()rre~tc o ill:-llmarc complet,), ci nUlllai CII-
1l()~lillţl\ Î[)llIiti,-e, ~i dant in :-;coala poporala oC poate ÎII

\"flla, câlllill'e al"lllollioa:-lft d(~ pe 11:1t(', apoi tllllzica ~i fel 
de [p[ de i~t()rii, ~i ace~lea :-;e pul lm~l!a, 



60 

Ajntoral'ca ~i inslmarea <'1'1 Il i s;Ll'ac', spre a-I inr1e. 
!C:l'!i', CHIIl S;'i !taTi', dl~ ('(~ ~:1 :-;c ;qH1Cf', ('IIi Sl\ o jllIlH'm în 

:-;;tI'C'i I 1:'1 , dec,ll ş('oa!"Î pup()\'il!e, e(~ vrea :-î," zi(',\ :jcoala pen

tru II...}Jlli[]ja PUi)orllltli pl'f's[e Il1t, nu []!lIl1(lj s~t'c satisfa
(,I'n'il :llnhitilt!lf'l celor 1I1ai fu :-;IaI'C' ~i Illai llawil'i, ci tIl:ll 

\'i\tlus :ipre il lililliil:', iu'"li), Ullrl,' lip:q C Iilai tllHl'P, la cel 
s;hal', aCl'sla nil :11'(' pe lIÎm,' a-I Î!J,II'f'pl;', ~l al imlegcli" 
etllil sa 1 raias('il. 

~rlJidii pOp()!'alrî tl'dlllf' s:l fie,!i )coa!;l de prii'.:;!. 
Il'dl1lC :-;(' slwlilll'a-;(';t li;lsa omnll1i :-;ill'i\r, :!I sft illsll'llpze 
pup om! :jl III etil' ('eotlomi!'i, ehiar 1)(' cunta slll'lipl'ii altoI' 
ollipcfl', elltll (' i~fl)l'ia bihlietL. !-U'llI'r'I);L. il patril·j ~i llalio. 
na!;!. Treblle "il n'e II Il uase;t li, '(',In', C<\ nll [111 tem II rgl iga 
aii' 1'1 ('z('; dl1llJi ~i viilornlui, P:'ttl JIl il "ti lrpeuilll. 

Ci'de gl';"ulilli dc' ~('oa!;l ~i (';He ~c(nJc ~jlE'ciale a
\'('111 Ilui ~ 

(lll(i llI11bla xilro fnll'('gi În ,('p:t,.,!a !al"'t elllillanWlllr (l

J.!ricol;,!, prln:l n~i da <it' u ,,;,cual;) ~pc('lal[t 111 ale f'cono
tlliei, ::.;'all o ;,(I"\llÎtnl tiI' 1-'2 ,in:!, !lnstl. ~llli ('1)J1(kcerplI 
~,'coai 1'[ po JIU ni le, II tJ de fll\'(\bllu rn 1 :"e iHa t l' ~i s;l dell1u:, tn: 
pU jlllili i Il i sei 1'<1", <'ll!11 ar,' a li 1tJ(' 1111 p;'t nl;Î n! tii t1 i, ('P planle 
~p 1l"III'Zf' in t'111([]'(' [lftlll;'111L ('1' ::;;Llllii!JU ~i fllI;1dit(~ ~c 1'('. 

eUfll;l!](l;[ Junl1lli, <'!lIll Il'chne' grijile. eilL pl'odllct a<ll[(' 

~I in ce Yaluan,,:-;:i ill fille unde !'ie pot yalora:-' 

Ce tllhllll (1:-;I;)zi:-' LUCIU tl'i~l. oUflH'nii Î111blrUesc la 
alc pconOIlIlCI, nllll'il(~ dl~ lll~lilite ('II o :,nUt (h~ <l!li: oa

ll1l'lIii lut ac-ll'apf;l timpuri mai bll!]f', las~t p<1mfmtlli Incll
Illi [()t Clltll il 1'0,,1: 1111 b,hhal filtre!!, 11In!Ji[t cu u pat'(~eIH~ 
de boi () ",lift ItJlreag,L la p(i~lllle, ('i) \'l'zi [)oamne, lU;lIuna 
ci't~ljg'-t J 00 CUI'O(tIJe î:1 ('i, !;ii nil \'l't'a stl ştie Cel[. a per

du! d, perz;llld yara, Preu(ii ~i 1I1V[l!;!lolii Irl'l)lW ~il adllctl 
OrJ!"C':jearÎ jel'll'r~ Iti ('auzi-I, linii tl'rbtle ~;1 ::il' :-;acrilicC' :ji :-.'1 
Jactl Ît1('PjlnIIlJ, a rnpe il1dulE'llţa aC(',I"la, (';lei CII irHJlf('

r('llli~Il1111 ~i iml(lI(!IJ(a lJua~tnl, W: ha!l' dl'j;t la 11--<\ lIIize
ria ~i 1111l1'lIin(il POPOl'ltl ClI pcrÎn'il lui ~i ClI (,1 !JCrlJ'f'(l:;,1 
a t'la~ci inlclif(PIJI't. 

" 



---------,------_._----------' -------~-

- !li -

:';;o('i('tall':l cnlL1, s'au chr>lllltii i!ltl'f,,!.!nlni. arI' dalo
rinla a cundllcP, :;;i a :-;Ia 111 j'rltll(p, Far;\ condllcere 1111 :-:P 

poate faer ni Iilie. rar' (lCI'ihla 101111'a11l1a a a "(lI-o cei mai 
Inmillati, 1\, c<'llHI o:-;la:-!nl dr l'ilild oslp'lIP:-!L(~ in c:;ecntal'l'Cl 
Incl'IlIlli *i-~i jr'l't['i'-:de \'iata pr'lltm ;l.intl.!.!('rr~a scopnlni. COll

d nr';ltori i r;lll1:\n r;hpo!lsa b il i 1H';1 tril pl am II h:1HtI i ci. ('XPU

n:lndll-:-!i pi vIaţa, 

CUIHln(';,\(orii :-;c l1l1 uit.e nici câlj(l. C,L itldi\'idnl *i 
poporl1l d('o{Jolriv;L al'(' lip:i;l de COtldlH'C'I'C !-;il :-;pl·I.Jlll 111 

cI'II' spil'itllall' şi In cpll~ morale, pupul'11i dl: rilild In:,;'1. al'(~ 
Illai Illllil an;.~ ~i "illl!i)'i~ p('lllrn ct~k materiale. :'Ilai ales f[) 
zilplp nUiI:--ln', cde llIateriale il ruple"i! intreglll, ace:-;Iol'a 
li-:-ie (Li 1'1'1'1"1'I"ÎII\a :-;;i aceslea irlC'l'j) il prpdomin;'l. 

Vrcmile arat~l pl'lllnl aclivilall~a omenea:-ici't dif('rile 
perioadr', a~a la noi III jar;l. anii I H W-;,O an fosl a rc
d('~kpl(lrii g\'IIPl'ale ~i a urgallisflrii JlI' baz!' Illodel'n(~ su
cialp. Allii lH!lO-UO. ali fost IH'IJlI'l1 elllllll'<l intelectual;'., il 

::;colarizill'ii, civilizaliUlll'Î ~i cullutei gl·rleral ,' .. \('psll'a an 
cerul ,iPl'lfp etlorme de bani dela popuar;i. Anii dt' ,\('11111 
dc la 1 HOL) sllnt mai mult o I'eae!iune a acli\'itll(ii ('\:(1.

gpl'ale tlirl 181iO- 1890 "i il exp;~L'i(·tlţei, ce Slllllf'dl'lIia lip 
an~n' C():,U \'i(\\a cl\'ili:-;at,l. Se [loate lllltlli f'ra d(~ aCl\l1l 
~i cra lllll'i )'('\-u;l(~ sociale :;:i il s('himl,;ll'ii soeiale Intr'all' 
econumiei ~i illdllslripi tpllllil'P. 

Se uovcde:;;ll' aClllll_ (';1 c'ol1dnc:1tol'li dlll Il't~Cl\l. cc
lor matcriale nn le-an dai dl':,lnh alf'lltiu!lp, c;'lci preculll 
am zis mai sus, parte prin lnrllulţil'c(l omellllIlf'i, parte 
prin 'recerintele polelJlale nwdel'llc a traiului, grija pell
(I'U cele materiale a crescnt tn loata E\lt'llpa :;;i social iz
mul Ull !lllmHi din pas~i\lni şi cu ~edllceri a pomiI :?i nu 
e~te a sa conzidl'ri:l de lreciilor, ci el p:,lc () inlrpbare, ce 
ect'e r:l.-i)lll!l=', CI' ('ste a ~e face Cll olllld ::irLl'ac. eli ll111n

ci loml de rfllld, ca ~{\ lIU l(un;'II<1 rarIi el'li' (r('bl1illci()a~f', 
LuCIU şi oCllpaţiuue lrebuie dat, oca:-;ilHH' ca prin lucru 
Sil-~i puat;) nl,;,llga ale vipţi. O iuloclllral<1 (lsl['t'[ a soei;'l
I,i\.iii omeue"p, ('il ulci O ela~,-i. a ei se nu duca lipsa. Con-



dtlc;)!ol'i df'ci. j11"J1l grai rin, Pl"lU xÎnl'i"ri(:;i ~i C;1r!Î, prin 
preleger'i popomle ~i Pl'in J'f'rmiulli cu scop cconumic
industrial :;;i COIllPl'cial. se nizl1ip(l>W,l a lnruilli'l poporul. 
:-;pre al face capabil cip C<l;;Ug. ,Al'e datoJ'iuţa al inz,blrh 
cu mijloace ajlltflloal'c de a Plltl'i:l fnll'cpl'inde o eCOlW
lllizal'e mai raţională, Tllai mijlociue! ~i posihilitalca de a 
dispune cit' pământ şi Sillllilll[;l. prin ÎlllPl'ltllllltLlI'i ollesle 
dela privaţi :;;i socieUiti . .\lai dppal'le ai irnh,ll'llăla la 1111- \. 
bl'ăţişarea industriei, care e!'jte pt'elllcrarea materialuiili 
bl'Ul fn obiecte de 1'010:'1 şi de valoare indici 1;"1 ~i ill:-<lllit,L 
Apoi la gn1.dinal'it, unde mai mult JllCl'll ~i trnd<l Il'pbnie 
decât capi lai; la pnlsÎ rea dc vile, la a ca l'Il i ll1Ceput mo-
desl nu-i tr('buie capital insămna1. 

Pe când condllciHorii poporullli mijlocesc a Pl'inr)e 
răd,lCÎtJi acestea; contil1lL le tine nailltca Odlilol' în~rlrnml
tatea lucrului şi ntloal'ea lui, unica <l\'CI'C dt' ce dispune 
olnul sarac şi prin ce se poate ajuti!. 

Scrietorul econorn i~t Zacheu zice: "p\)poJ'1l1 I'omfm 
d in vechi me, vâd u lea ~i Cl] l'aj 111 îl e~r)l'i I ni, CI1 nn Cl ,',1 IlI, 
pentru-elI În lipsa pentru exislill~,l, pt'ecll1l la ambele e 
tot acela. Unul inseamna pntC'rea sUl/eteasc,l-lIlora];l, allnl 
puterea tmpească. ViJ'tl1lei:l cea mai mare esle il1vingerea 
inlelectnllli nostru. E'Sle de l"f'g!'clal că omnl mai 1;11'ziu 
Îl1yat,1 pl'incipiul jerHirci de sine, ca s,l supuna acum pl,),_ 
cCl'ile pl'e:'-lenlului, peulru bUllflWtile viitol"lllni. ~\dp\',lrat cii 
În present mulţimea suride la aceste idc'i, dai" t('sa acc::-ila 
totu-şi Sl1sta, penlm-c,l nu esle alt mediu tn muna Ollllilli, 
de a se fel'ici.« 

Societatea cllltă, având a dit şi ezemple popol'ului. 
gl'eşeşte când işi permlll~ o viaţ,l cO:-!flşiloar'e, Ill<Înd de mo
dei pe o fracţiune a ei, care nu are la spate ma:S::la po
popol'Ului sau. Societatea cal'e tine a da fntl'l1 toale esern
piui bun popol'ului, trebue să ştie, că poporul nu se uită 
cu ochi buni la cheltuelile lucslloase, mai ales a celor-ce 
poal'ta diregătorii ~i a celor-ce treliesc nemijlocit dela po-
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por, da r' tlll'l 11U sI: rrrom;) m!;1 \"j a\;1 eo:-;1 i*i 1 oa "f', ee t I'PCP 

agu II i:;f'al a, prN'llIll Se' indt>gp!t';l;;;[ fi i ci Illa i sl1";, 

Incllil'lll CII ('ll\"intple vallll'U,mlni h;lI'bat (i, Chilin. 
pllblicale tII alhlllllili maceOO-I'OIlI.lll: .. Inhf',.;e ~i admir w'
Ililll şi lalf'1l1nl, llll 111;\ Închin dpcflt vârlnll. 

A l' a d, Allgllsl 1 HO,~. 

(;ellfl/p !1/l)'('I//'ÎII, 

nl/,/uliil rO)l;~i:-:t. 



IIIforlllatiulli. 
ti! 

Conferinta de toalltnă (l ÎI/I:((f,'(foi'ilor ro}///Îni d"I,( , ' 

~" () 11,.11, pUIIO/'/II,' 1")/I/i',~i(}I'111' ,lin 1/"'{JI,(I'!rl/lIlÎJlIi/1 })rolopO})I',~C ~ll'llii 

s'a ţinut. /)}/lIIim,,.ii Tn Bl OcL 1, I:~ ]\uv,) a, c, Jn frtlllta~[t COlllun;t 

IHltania din comitalul ('I'J(I(,(I, - La 8 ~i jum[ttal(~ Oill'P, a, m, au 

sll.;it in"lltiltorii Cll ll'pnul'jl(' din ,;pre Amd şi ~C'~I'djl1, la gara 
din n,Hallia, und,~ ali fost înt,llll(Hnaţi de> n('obo"iI111 coleg din 10-

('editate O"IJ/'!lill p,}/lIJf/"ill- cu o Illulţiml' de lr'[lsari -:;:i condll~i la 

hi~et'ică, unde el'aU a~tPJllati fntre "al\'o dt~ tl';t:'icUI'i de frunta:;:ii 
eomullci Biitania. în fl'unlc cu vrednicul lor p!lrin[e :,;l1f1ett~sc ,,",i

I//I'U!/ ('O)"I/NI, lJIlP;'1 pujino mominlc petl'f'cllte la dejunul comull, 

:-:f'ITit L:ll mu!t1t afallililate şi dl'ago:-;te eolPgialil de d'llr[l jl/ ,~i lJn(t 
1"'I!liI'Î,'ili în cilbl.ca coll'gilol' 101', illYitttt!ol'ii ati a,;i,-;lal la "f,lnta 
lilllf,~i8 :;;i chemnr'('J. nuhulni "LinL pon/ilil'atrl elI' prlrintl'le Cornea) 
la ('ari I'ă"pullsul'i1e au fn~t dntate Lip hine in"tl'llala r"uniune 
lip ('illll,lfP, ~ub condac,'l'p;( Pilli 111\,[\Ft!oi' (;l'l!r:/i'l j',,/}/iri,'fl/; 0ar 
f"l'icil'ill', irltlo,;ul :;:i pl'i(~"a"lla au Cost c.Llllale fnHll(J~, de vesliţii 

(;'lIll:'Ln'!i /Imn "III1CII, în \';',Fd"I' in Anul, lil!lI/lI! '1';;/1("/,10/ lnv;ttiitor 
III S,idla,' şi 'l'l'J"I'I/!il/ j,II(lt; l[1\'flţ,\tor ill ('I'//lulul ('lIffj(}"('~(', 

IJUp,'l lilurgie ptu'inlf·lp SiJl/I'OIl ('or/INl a tillnl o frumoasă 

(~Il\',i nlare, Jn carca n a['~ltat poporul LI i i Ilscrnn:"dall'Ol i nleutl iri i In

\';t!ălot,jJtlr, poftindu-i a luit pLll'le la d(':ihatel'jli~ eOllrcrintei, spr'c a 

"C cOIl\'illge şi din c"le r:lhutp !şi auzite a<:oln, despre folosul cel 
mare ce nlluc aH'l1Wllea IIl/ruJlil'i sti,'lltilil'e bi~erieei, şcoalei şi 

pOlJot'L1lui, 
Conferillţa a foOl[ ,leschis,l de j11'f'şedintele dC'i:ipllrţ:lm:in-

[ului Jr,:;~/ Jlol!/ol'af! prin o CU\',IJltm'c In eare a Hl'atat insămllll

tatea aso(iarilor şi resllltalt~l<~ a.iull"e la Jjferjtph~ popoară prin 
asociaţiunile lor de toată cat('goria, 

lJlIpă cle~(~hiderca confCl'Îlltl>i, preşedintele saluta de bine 
V(>llil'(~ mulţimea ele oa:-;pl'ti, !lccenlu,llld in deosebi pe Domnii: 

Simt>otl Cornea preot local; Mareu Cl'işan ollciant şi pl'rşedin-

Ei 2 2 2& 



----------------------

- 65-

ll'lt~ rl'UI11ul1.'i !lt> c.llltări din fhUal1ia: Iuliu Gr"t);orf'illn cassttr 
gt'1I t'ra l al ' ..... Ililllwi; Jlillill Drag .. :;; :;ii NieJlaJ P,\:4'III{l illvaţitlO/'i, 
II It'm I ,ni dlll dl'sp;h~iuli i IItell~ SI1l'OI'I; T~'irily J)u~all ţli II-mi \' u
cadillll\"lci ill\':"t(ătOl'Î s:lI'!Ji, .Jaeoh rei ... ." inv:tţiHorul ţlcolllf'i izrai

IIt,' ~i "odl'::; '\Iihitly ill\'uţ,\lol'Ul şenald de staI Ilil1 B,ttania; şi eo
Illildul parti lI,al in fI'unlo cu p,'(!şeJI.,lde ~ic\)ară (~eL eel 

.\ poi :t lJ llI'llI:ll i Iltcl'I'sallla pl'l'[egel'c (lr".wticu: "editu!:;oi 

~ljsuI"_jJe lH\,q rOllolllinucpi. Fiind timpul inaintat, dp:;!el'ld il1-
\·.\tiUol' (~p.orgiu l'opo\'il,j ua (Jutllt se at'at~ o sin.~'JI'[t pl','IL'
gC'I'f\ ci a p[,.~se[Jl.ll I'esllilalul ajull~ pan;! la acest 11!I'rnin eli 

şeularii :-;:-.i dl~ cl.lsa pl'imă, El'au cam 20 lilicil dis,;i[Joli pe cari 

ia pl'est~llial Jl !Jl'opunălol'i conferintei şi eari, d.~ şi 111 eea tllfli 

fr,.tgodil n;lslll a timvului de şcoală, lJl'ÎII alenţiullca 10/' incor'

dală, prin Îl1lel'cstd cu rnulL efect ('eoglillllat iu retl~le lor' dn\
.găhlŞC şi lJl'in isteţimea 101', a pus il! admiraţiune 11l11'Pţ: JlIlLlieul 
jlrcscul. Nu ştiam ce să apl'el~ii\rn: d~stl~t'ilalca inviiţ:Horului, ori 
l'rectul metodului fonolllilllic, 

Îll~'[lt.Ho~ul anU;\ semnele mimice ~i :;;colal'ii In lIIas~.l şi 
si nguralicl ('spl'i Illau su netelc; mai apoi Invăţăluru 1 esprllna Sll
lI!'lele ~i ch~\'ii il imitau, f~le<lntI ~i semnele mimice, daI' cu alMa 
lJl'eci:'iÎlIlIl', incat CI'l'deai dl Înv{ltălorul Il'ăgea Im\nutf'le lor legatn 

cu S;1I'III(', după oare Cal'C lacI. Sau scos apoi singur'altei eleVi 
la tahpla d~ cetire, umie eu ajutorul St~lllllelOI' Illirnie~, a~l'oUI)(~ 

IAf'it gl'l'~al'-l. repf'oduccau sunelele litel'ilor tipăt'itl\ din cu\'il1lnlt~ 

nOl'lllalc tIc pe lahla de celire. La dorillţa g,~IWI'.l.{l, pl'OI.lllll:Hu

I'ui a al'ătal şi modul de IH'oeedllr:.\ la desvoltal'l~a IIJ1(H' sutH'le 

şi la sCI'it~re. Interesanta prelegere il fo:-;t lrwheiatit 1l1ll'e urările 

de sit tl'ăiasd'J a prezenţilor, 

Conform pl'ogl'tUnei s'a a'ScliltaL apoi prelegl~l't~a pl'adir:t 

din limba maghiară: ,,[)e.~cl'i('rea t~ăI'tli" de ill\'iJţrttonJl L'roş T u-

toreall~ care ill lipsa şcolarilOl' şi-a llll'olat tIe elevi ill\'ăţătMii 

Il! a i li n (> ri. 

Cu ace,,'!'a ~('Ji nţa primil r-;a lllchl~iat, car' invăţ;itor'd, ti i 11-
prc'lI11ft eu o:îlJilalii rruntaşi din Balallia, "';l1l j[ltn!llil la o maS;'1 

comun:"!, la crol'e au pplrecut plIţilH', dar pli'tt:uh; mnml'rll(', Cu 

ace(\sta ocaziulle preşedintele a ţinut un av:qltal toal5t, tnchin;'lllll 

1) 

\ , 
\, 
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fn sănli.tatea patronului rl'lmiunei, a r. P. S. D Epi~cop Imm 1. 
1~((PPf exemplul viu de diliginţă şi muncii neoho,;ihl, cec' H!P 

pl'f~zentii au ascultat l'iblnJ şi primit cu neincplal e tll'iu'i tiI' ,; •• 
trăiască, cclnl:ind în corporc »Mulţi ani"! S'a mai toa~lat pl'lltru 
ş(lful tractual, pentru mrritalul preşedinte al reunilHlf'i TpodOl' 

('ponlea, pentru oilpitalii Batănieni şi vrednicii lor condueători 
etc. etc, 

La 3 oare p. m., conferinţa s'a redei-lchis. Intercsanttll şi 

voluminosul raport al hiroului a dai ansă la o intel'e~antă discu~ 

ţiune, ce a tinut aproape 2 oare, lămurin(lll~se chestiuni foat'le in
porlante cu Pl'ivire la viata reuniunei şi la modul de administra~ 
ţiune a afacerilor reuniunii. Chestiunile puse la ordinea zilei prin 
cireularul comitetului central sau încredinţat sp"e executare parte 
unor comisiuni exmise din s~lnul conferinţei, parte biroului; cu 
scop de a raporta conferint.ei proxime. 

A urmat apoi interesanta prelegere publică: "Vulcanis~ 

mul păm.inlului" de profesorul Nicollle Mihu~in, care prin mo
dul de predare şi limbagiul fr·umo::., a legal alcnţiunea publicului 
present. 

Constatarea prezenţilor, făcută conform regulamentului 
ufacerilor interlle la sfar~itul conferenţei, dO\'rde,;,tc interesul ce 
se dcsvoaltă din an In an, căci cu puţină excejJţiulle lndi.ţătorii 

erau prezenti apl'Oape loţi, Prez:enta şi activitalpC} dezvoltată de 
domnii profesori prcparandiali Ioan Costa şi ,,!Colau Mihulin a 
făcut hUilă impresiune asupra învăţătorilor. J\eparticiparea profe
soarelnr dela şcoala de fetiţe diecesană, şi ahţinere..l lor dela 
toate tntrunirile fnvăţ;Horilor, este neexplicabilă, atunci, cand Ci")n~ 
fOl'm legilor regnicolarf', fiecare învăţător. trebue să fie membru şi 
să iee parte activă la o reuniune lnvătMorească; apoi conform 
statutelor reuniunii, aprobate şi de Yenerahilul Consistor şi de 
Inaltul gU\'ern, fiecare învăţător aplicat la o ~coală publică din 
dieceză este ex oficio membru ordinar a reuni unei şi pe baza 
aceasta ~ă şi poartă evidenţă in conscrierea membrilor de pro
fe:;lOarele internatului şi se Invită regulat la toate întrunirile. O 
pxplicare la timp in aceasta privinţă, ar face bune servicii cau

seJor noastre comune. 

___ 22Z3&Z 2& • 
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Pentru inlhl'irea Jegăturei ce trebue sa existe intre lIlem-: 
bl'ii şi reuni une, deeJaraţiunile im puse de corn i tetul central s'au 
suh~cris de toti membrii present.i, salvind aproape loti şi taxa de 
:! cOl'oane pentru diploma de membru a reuniunei. 

S'a făcut sortarea prelegători lor pentru conferinţa pro
ximă, stop-ntlll-se tiin urnă de aslihlală numele preşedintelui 1u
.~I/ J/Ii/doclll! lrwăţ:)tor şi direetor şcolar in Arad şi Ioan Homan 
1twăţiHor in ~(~ilin. 

Şi In line, primind invitarea d-şoarei Jf'trilt C'ri;~(w, con
ferinţa li decis: ca proxima convenil·c Se) se ţină cu ocaziunea e
samenelor In j'l'/"iw. 

A vund să urmeze ue;;lmlerea melodieă a prelegerilor pl'ae
tice ţinute în aeeaslă confl~rinţă, preşedintele - conform u:5ului-
ordinăconfl~rinţă secretă, iar' p,lnă la depărtarea puhlicului, suo(pinde 
şedinţa pe [) minute. 

La timpul fixat redl~,;ehiz,lnJll-se conferinţa, ,;e pune la. 
discu:;iunc prelegerea practică a învăţătorului Georgiu Popoviciu 
" ('di/"(u€ ,~i .~I'}·ieren /I/~ 11It.~a metlllfu("i /(momimic," care (lupă o 
discu,;iune interesaillii, la propunerea cassarului general al reu
niunii a lliui Iuliu Grofşorean, se~ decrHteaz;\ de bine şi e,;celent 
::Hleceasă, cea-ce e a se atribui I1l1 metodului fonomirnic, ci deo- I 
~_"C_. __ -~ I 
schiluiui interes şi escelentei deslerilaţi a pr'elegătorului, pentru \ 
ce i-se şi voteaZ/l mulţămita protocolara. Incolo fonomimica o 
atlrt de inferioat'ă sr>riplolegiei şi de aplicahilă ici-colo numai ca , 
mi j loe at1~il iar al seri plolegiei. Povestiri:e folosite la de~voltarea 
sunetelur' precum şi asămanările sunelelor şi a literilor, nefiind 
pprfectc, Sli incrl'Jinţea;.;ă prelegiltol'Ul a scruta mai departe, spre 
a atla altele trlai acolllodale şi mai per-fectc. 

Prelcgnrea practică dill limba maghial'ă.: "lJescrietea â'it'ţii" 
tinutil tie illvă.ţălol'Ul Uroş Tolorean, se ia la cunoştinţa fără vre-o 
obscl'\"are mai esentiala. 

Terminalil fiind progl"ama conferinţei, dupa-ce prin ros Lui 
iJl'tll'csorului ]I).w ClJsta, se esprimă pre~cdinlelui mulţămită pen
tru Imna eOlldueer·c, conferinţa se ridică sara la oarele 7. 

După eonferinţă invăţiUorii au fost irwilaţi şi săIăşluiţi pre 
la familiile f['[]nl~~e din Bălania, convenind iară~i cu toţii la oa
rele 8 seara In sala holelului central, unde neobositul învătător 

{joi< 
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(lin fătania D·I (!,'o/'yilt POj)o!'iI'ÎII cn slIcursul D-Iul JI(p"'11 eri
~ttllolicianl la oficilll de dare din Bătani:!, ca· preşedintele rt"lI
ujunii de c,lnli'iri, no-aLl caşligat pliiculii cleleelare cu cOll('orllll, 

J'cJlI'c:-1enlaţiunea teatrală şi petrecerea !ll'<lnjal,l in favol'lll reu
nitlneÎ in\'ătăloreşti. 

E!'icursiuue sticut Ifică la Mczohcgyes. [)up:\ 

conferinta din Bătania, În;lt:ltorii lraduiiii .Ir,ul, insoţiţi şi de unii 
din!t'c o,tspcţi, au escur:-1 la ,1Ie:";III~!lle{, Srll'(! a cercei a s: ahil i mi n· 
l<'ll! economiei de model de apolo. La ordlllui rl'elell(it'i Sale O{iI': 

J/inÎsfru d(~ fUll'i'~lllfl/r/i Bela TaUiăn, c;o;cur"ioniştii au f,lst intimpi
nati 1;1 gal'a tlin J/,~::(i/II""lf:; de DI cflpitan comandant al hirgheli
.. i :;:i de DI in:wedOl' al dOlll()IIiului ţ;i a5teptati cu dousprflzece tnl
,;uri de gală, tl';l'ie d(~ cai fruma"i şi spl'inteni ca şi nişte smei, 
La dorinp, ill\':lt:ltol'ii au fost conduşi mai lnt<li la dil'ecţiuneOl do' 
IIllmiului, unde pl'('şcdint('II~ lo,.;if Moldovan, a pl'esentat directoru
lui ,.;uprem ,\lagni!kC'llfiei :-ah~ Il!ui Balint Iuh.isz pe ln\'(lţătorii e,,
cur·,.;ionişl i, LL'l11i1 e,~presi IIIW rn ulţ.umi lei lor pentru disposiţiuni le do 
pn:\"(~nrelJ~,i, :;li rug.indul, a aduce aceasta şi la cunoştinţa Exelel1-
tiei sille Ului Ministru peJltru graţioasă şi prea Înalta concesÎune . 

. De aici au plecat esclirsionişlii sub conducerea Ului inspec
It li' al domeniului Hi~=rlli!'fu L,;",::!,; la fabrica d(~ c,incpă, unde 

IUCl';ltorii, partea cea m,\i mare femei, melitau şi peptenuu cilllepa 
fntmoas;\ ca ],iaa, o aşezau in teascuri preşuite, gata de il o es
Perla, jlarlea ce.l mai mare, pe I.l fabricelo dt) tn.~ălorie din Ame
ri('a, o.o.l(! e;lnepa tpl'ii noastre e>itc considerat,l Lle o calit:de ;l

fca-;[l !;ii se bUCUI',l d() o deOichitiL atentiune, Am \',hul hlplrll'ia din 
(~:II'e ~c esped(':lz;"( zilnic Sl.t~~ lill'ii de lapte in rmlşele din apl'o
piere, cu dcosel,irc fn _\rad, Ilirerilde soiuri de \'<lCi aşL~zatc dup[t 
soi şi etah~ ill grajdul'j separ;lle, ciLtc 100-1;-10 I.l un Joc, dintre 
ear'j es<;elau vacile de kllhlatld-simrnenthal, eU t:lurii lol' tic II--l:! 
m:'igi meh'icc ~i cu \,u(,ilc ce dau c<He ~:)OO litre la pte la tlll. Du P,-t 

colol'i vacile inc[t erau sepai'ate. Culoarea dominalltă a fost coloa
rea gulbină, de şi dUP;l e,;plicările Ului inşpedur, coloarea roşie 

inchisă. in timpul In li nou. este mai elUlatil, şi n1 da incur;'llld in 
d,"tr;"tpt pc ce:l g,dhiu;-t !-:ioiul Ilugiar, tk coloare alr,;t CII coarne 

mari, se ţinc nUlJ1ai pentru !)răsilu lle llf)Î de jug, liind mai tiU por-

iZ.i.J 2 &22 & 
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labili. Vacilc din acest soi sunt mai mici !;\i Illal n"[1I'o<!t1p:Hoarn, 
laUl'ii in:-:ă sunt e:-:etnplal"(~ de admirat. 

Îngrăşaloarea de vite Inca e admirahil"t. Aici "rl fngl'i\~(> 
annallllinte mii de esemplare şi se (t.;ped(~ază cu pl'eţLll'i c{)ll,.;idl~

rahile f)l'in t(~rile apusene, cu deu~bil'e prin Germania, 
La amea7. a fost pt',ln7. comun, la care a participat şi 

I>lu inşpeclor al domeniului, Toa~te ind n'au lij}sit. Pltrinlple Si
IIlPfm C'orllm a tinut un frumos şi in~tt'llctiv Ila,,1 penlru indelun· 
ga viată a ~lait~"Ultii Sale gloriosului nostt'lI rege Franci.~c l().~i( /, 
urmat de mulţi ani c.inlal in cor de cei presinţi. Preşedintele Io
sif Moldovan a tOJ,sl:tt pentru Exell'nţia Sa UILI Mini~trll Ilda Ta
II i;i.n, cal'll la l'ug:u'ea sa telegralic[l a lnvrcdn icit pe in v[IFltOl'i dp 
aceasta fru111 oasft şi ins truci i vă oeasi l\lle. f n \'[Itittorul Nicolau ~ler 
a Închinat in fHlnălatea jlag. Sale dil'eclondui Bidinlluhilsz; şi a rc
presentantului seu inspcctorului Ladislau Hisz;dorl'cr. Eal' DI ins

pector Hiszdorfer mulPrnilld de atentiune a Inchilut In s;iniHale:l 
invăţ[ilorilor rom~tni, 

Tot ClI aceflf'la OC;\';:llPl~. Ia pr<lp1l1WI'ea nWlllhl'Ului Kic()· 
Iau ~Id, sa l'flClll adl'c;;,"[ dll mult IIIlÎlil Exclt,tttiei :--i:de Ului "ini
~tl'U Ik'l:l Tallial1, cat'e a şi I'fl,.;puns lelegl'<lIi ..:e, llllllţlltll i fiti in vrl
t;l\orilOl' de atentiullc. 

Dupf. [11',1117., am cercetat hil'ghelia cea ft'urnoasfl, unde ni sau 

.u',Ual şi e"plieat CClll mai fr11T1loase şi pretio '"e soiuri ci .. ('ai, dill
tre cal'i e!'lcelall: KonÎu-;, Gidr-an şi FUI'iaso. 

Intel'esal1li\ a fost şi yrtrdifW rll! Ilumi a c!olllcnilliui ce s(~ 

pslinde pc 2H jugii.re cI(~ parmlnt. Grllclinfl ('sle fllljl,hjit;l in 1 ~ 
I ahio mal'i, in cari se llohilitea7.\ nenll :llăI'<l 1;"[ mult ilIIe de Il!el·i. 

I'l'ri, pnllli, eire~i, "i~iJli, caisini, persl)ci şi nuci de cele Illai a· 
kse soiul'i, .\ohilitarea se Iael) esclusi\' pl'in oeulal'e. Pomii nohili 
III dr'st,l tie -1'--:1 ani se impat'l atluallllintc. pat'le gr'ftluil, pal'tl' 

ni 11,'('ţ 1'P,c! U'; , el'lol' ce se adn~.~a;t,;\ În aceasta p"Îvinţ;t secţiulH'i 

de pomologic dela ~1inisk,'ul de agrotlomi('. Din aceasla pomo
logie :<1'. irnp,u'l anualminlc circa 10.000 pOtni nohili şi 1.000,OOu 

J1:'t ti LI rl 't i. 
A lU'lIlal apoi cel'cetar(la fahl'il:('i de ;t,ahar. ,hangiaTlwlll Il I 

;wP:<tei I'uhrid etiln de Iwdctieris. Timpul setlrl C(~ l'am petl'(~clli 

nici, nu nl)-;J. fo:-:l de-ajuns, spre a putea faec o d(':-icrierc lllai ll-
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rni'inunţiUL Am lIwepllt iJl~fl illluir'l'a nmt"lri't dela magazinele de 
sveele ~i ll'eptal am njlJIlS p,ln:l la lueul unde se pachetl~azll şi 

espcd ',':l dt zahal'ui aii) ea âpada. [n acest stabiliment lucrează 
mai 1lI11lte sute lue611nri, hărhaţi femei şi copii, FabrÎca !ucră (l

IlUallJlinlc J, 100.000 miigi metrice de s_eele, din cari apl'oapc ju
m~date le produce domeniul. 

~i cu accsll~, apropiindu-se timpul de plecare, însoţiţi de 
nohilul şi simpalicul no.~trn calauz[dor p, Un, ])omn Ladi~lau 
Hiszdul'fer, am ajun., la gal';'l, lle unde dllJl~l sincer'e salutaţiuni ~i 

mulpmil(', ne-am (h~p~II'tal spre! casele noastre, cu o mulţime de 

<:uno:;;ti nţe c<L5t igalc în aceasta scurt ii dar' instructivă escursiu ne, 
'ii cu darin(.u de a-ne re:ntoarce Ciit de cu grab cu intreaga reu
niune la acele locmi. spre eOfllplet,u'ca sludlilor făcute, dru' in
tr'un tilllp de \'Clrii, mai poll'ivit [:11 cel de aCUllI, 

S)lriginitorH îllnU~ltorH()r. fn şil'ui abonanţ.ilor , 
la organul no~tru alii arul fericirea a mai pl'imi pe Doamna .1//-
NI il( ]', II',rtf/11 Invi"tFlto:lr\~ în Coml o~ul-mare, şi D-I IO(tn Fttrd ian 
IU\"[tţ;HOI' III Ll'ucl1şe~li; ial" foi şi revisle în schimb sau grăhit 

a-~le orl~ri redadorii; Haman Ciorogar ., Ihserim .~i ,":'l:l!a,IIt" din 
l\rad; Iuliu Flor-ian "H"fl"ll~I/I" din CI uj: Dimitr'Îe Bil'ăuţ "/Jojm-

1'111 !t'J)IIIÎ/t" din Hudapcsţa: şi Ioau F. X[~gl'uţ "Fouit !J('olw;fică" 

din ribj. 

Proluo"\c'arc. 1. p, ::;, Domn. l~l)i""(ll) lonll 1. P'lplJ a 
prolllovat pc directorul scrninarinl Numim N. Cior0!llll" la rangul 
de protosincel. ffirolonirea s'a scV",trşit Luni in zilla S, 8. Arhan
gheli "[ihai! şi GJ\'I'iI cu ocasiunea sJinţirii biser';cei din ~imand, 
P. C. S. OI protosinl~el din acest incident a fosl felicitat de toată 
i/lteligenta rOlllcln{l din loc şi pr>ovinţfi. Aecasla bincmeritală dis
!ingcl'o a alin,; pli"tcul şi rculIiulH'll noasl!';), tiind distinsul mem
hru fumlalor al ci, l'r('~idinl reuniunei s'au şi folosit de ocasjune 
a da c.~prcsiune a,~(~~lei bucurii preselll,tndu-se, DlulIjnecit In 
Lkn u IUI1"j tl'ucute, insoţlt de secrClarul geueral şi mernbr'ii din 
loc, la si'trhfllorl[u!, "pl'e al felicit,\ in 11l1lllC'!e renniutlei. p, C. Sa 
phkut slIl'pI·jns de a(:l'a~la atentiuno a prumi . .; ~i pentru viilor 
lot s!J(:llrsul s('u reuniunii, a c[troia este t:l1 SJllelul, credinţa şi 

dragos!p<l sa, 

~ia,. _ .. _ IL asa a EL a 

\ 
! 

• 



il ---

Circular c:\le:t toţi i nşpl'dori i ~eolari de suh .i lll'jsdie
ţiullea COllsjslol'ltlui gr',-o!'1. rOIll;'lll din Ar',ul. In \,l'l1pl'('a Jl(~l'('si
trtţii de a "I~ p;tslra llllitalea îl! ol'logTali:t ~i Il'J'millologia ei"u'~iIOl' 

didactice folosite j Il şeoale le conh~~iollal{~ d(~ sul, j U['isJieli Il 111'11 
acestui C:oll!'li:;tor, Pl'C(~Ull1 şi cOllzider',llld illtN(>S(~i(> tipogl'alipi 

diceezane, care eslc un institut cu IHenitiunea de a oi'cri aju
tor bisericilor s~irace, pe viilor numai astre! lle manual(' 
didactice se \'01' admite spl'e folosire n şcoalelc ~usamjlltit(', 

cari vor fi cenzurate ),rin acest Consistol' şi ~'or 
fi til,ărite cu ortografia ACfldeuliei ROlluÎne în 
til,ogra1ia noastră diecezană din Arad. C;pea-ep 

se aduce la clllloşlinţă publică SCI'C şlire şi cOllformat'e. --- Arad, 
7/20 i\oemvrc l\)Oi. - Ioan J. Papp, 

l' Cas de Illoarte. P:'\rintele paroh diil '1'01'11(':1 Palll 
Jloya membru ajutălor al rf'uniunei noaf;lr'e. l\fercuri in lU 2;~ 
;\;0\'. a trecut la cele elerne. La inlIlol'm.llllar'pa spv:lr'~it;·r \Tillf~ri 

In J 2,25 l\OV, reu n i une.~ noastră a fost rpp'·t~.'lpn taUl p,'j II PI eOll

trolol' g(meral Ioan J'WU'II, in:o;otit de mai mulţi inv;lFtlori tiin im
pr(~jurime. Odill//I·!tHCI'i În pll('I" 

neSl:tăI'1~''''l1ântul Iloro,ineu, al reuniullii noa
slre sa ţinut ad. tie loalllllti. Ia 13 XI)\', a, c. 111 comuna JJO/'IJ:;<i/ll'/f 

Cu aceasta ocasiullc pl'eşedintele dl'sp, PllI'el j)111'{m a ţinul () 
inlere.'lanlă !;Ii binesucceasă prelegel'e din geoillelri,~, tlespre ('(tf"I/

larw, S/I]Jl'/9i'(ii /'en'lIfui. Sau do",brtlut şi ezeculat conclu/'ele e
manate dela adunarea g(~rH'I'al:l şi impuse ţde eomilrlul centl'al. 
Sa remarcă prezenţa, in mod neohieinuit p.inii. acum, a memhl'j

lor din, despărţl'l.m:lnt. Semn hun aeesta, pentt'u-cit fl'atii illeep 
a veni la matcă. A şi fost timpul suprem. Noi din par'te-ne Ile hu
curăm !;ii dorim, ca dorul de emulare sa pătt'tJlldil. in illimile fra

ţilor noslrii din acel despărţărmlnl., spre binele reulliunei tlO<lslrt', 

Secretarii despărţălllintelor sunt rugati a ne 
trimite la timp rapoarte despre conferint(~le ţinutf'. Eal' Domnii 

preşf'dinţi sunt rugaţi a stlu'ul, se fim aviz.aţi despre toate ca
zurile de inlNes pentru reuniune, cu scop de a-le aduce de 

tiJII pUI'iu la cunoşti nt~l publică pi n acest organ. 



nil']OIlIC]C IJlcuabriJOI- !';lInl in luer:ltP, fn cur{tnJ 

Il' rlll' I"'dlli Inti '('1 (!I' "au illSilW ,1. ~I'I',! a u~or'a al'acprpa hi
,'oului, Siliti I'ugaţi ml'ndtl'ii a IIlt;lII10,;,IiIl! 1 IH'I,zidia!. I>I'ill o cartI' 

[Iostali't, dpspre timplii SlISCtlPPI'ii 101' in rpllniullt'. 

RUJ.!ăuI pe toU ulcnlbrii eari n'au ~(Jlvit încă , 
lac,w!e alluale, se satisfal:;'l I II el ltlainle d(~ ill(;h('iar(~a socotilor 
unllelll aet',;'"i datol'illk, 'ii !iil adlIIinistl't'ze cas~al'llidi Iuliu GI'of

~oreall in Galş:l, p. u. \'il;lgos Ş; clIJ'oana pCl1l1'll ;;I)(~"ele admi
nish'ati\'c a foii. Speral\1 (','t toti lIIellllJl'ii se VOI' sili a salu;J";u:e 

indatoririi 101' la timp, ca nu cUllIva prin lnt,irziul'l'u 101' S:l :;\' 
iIllPf'dt'(,p 1111'1':'.111 fl'UlllO ... al afal:PI·jlol' rt~llnitlnii, :'/1'; ,~({ aI'plU 

i lIimil, .' 

POSTA NOASTRĂ • • 
1. ", În ('. m, - .\1l1 primit cu mulţ:11I1itil, dar' /wlllru 

Il 111 II ti I'UI tit' ra~~l ['I'ra t,ll'ziu, Suntem de acor-ti cu O-ta, in lipsa 
tin sprigin, credelll ln.~fl d't vom li siliti a ne rrstl·,ttlge numai la 
c('lf~ ofit'Îo:ISP-, de eal'j fl\'ern multe. l'!'i'lIllrnărarea alll luat-o la 
cllno~linţi\ cu pl;"lepre. 

S, O. ~- [nsufleţil'ra n()[l,.,lrft, va produce itlsulleţire pen
tru eallsf'IB şcolar.' şi la (;('i-('p al' jJutea sPI'igillj acţiunea 110as
tI'ii ";PI'ioasă. 

J,(, ilmÎ IiIlllti. - ;"-UllI[U'U! tie fatrl s'a e:qJl'Jat numai la 
IllplIlbl'ii ~i rH'I'llllfllf'ranţi. 

n . .lI. - Dae:) vom 6W!3 din eate prllud e plăcinla. 
!Il! vom JlI;IIl('a lIiei C;llld. 

1. j '. - EdijiuIH':l nu e \',lllduUl. La pdiţiUllPll prim,) 
I-:all Illdt llulIlai dn sot, ill ce [ll'i\'eşle \'1, torLlI, tjppilHl!~ tiria IJăr
nieja lui. 
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